
 
 

USNESENÍ ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE MORAŠICE 
 

Pořádané dne  18.12.2015 
 
Usnesení č. 1/10/15 
 
Zastupitelstvo s c h v a l u j e :  
 
-zapisovatele zápisu :Eva Vránová    
-ověřovatele zápisu :Jan Křepela,Lucie Ulrychová 
 
 následující program zasedání ZO  
 

1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení 
3. Pronájem pozemku 
4. Záměr prodeje pozemku 
5. Výše vodného 
6. Závěrečný účet DSO KHSM 
7. Závěrečný účet DSO Moravia 
8. Rozpočet obce na rok 2016 
9. Pořízení oken 
10. Zápis kulturní komise 
11. Různé 
12. Závěr 

 
Hlasování  :  pro -7 proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 2/10/15 
 
ZO bere na vědomí: 
Zápis ze schůze kontrolního výboru ,který tvoří přílohu zápisu ZO. 
 
Usnesení č. 3/10/15 
 
ZO   schvaluje: 
Záměr pronájmu pozemku  p.č. 542/1 ,druh pozemku orná půda  o výměře 320 m2 na zahradu. 
 
Hlasování  :  pro -7 proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 4/10/15 
 
ZO   schvaluje : 
 
Záměr prodeje pozemku p.č. 1061/1 ,druh pozemku –ostatní plocha o výměře 40m2 na vjezd   a p.č. 1/1 o 
výměře 150 m2 pronajmout ,tento pronájem se odkládá na další ZO. 
ZO dává starostovi za úkol vypracovat směrnici o prodeji a pronájmu pozemku obce. 
 
Hlasování  :  pro -7 proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 5/10/15 
 
ZO   schvaluje: 
Výše vodného od 1.1.2016 na 23,-Kč/m3. 
 
Hlasování  :  pro –p.Zdeněk Weis,,p.Jarmila Bartuňková,p.Bc.Lukáš Bartuněk,p.Jan Křepela  proti –p.Karel 
Vančura,p.Lucie Ulrychová,p.Vlastimil Herman , zdržel se-0 



 
ZO :bere na vědomí: 
Návrh paní Ulrychové na  možnost zrušit pronájem vodovodu VAS a.s. a výběr nového provozovatele 
vodovodu.ZO dává za úkol starostovi zjisti možnosti nových provozovatelů vodovodu.Návrh paní 
Ulrychové  ,aby vodné zůstalo 21,-Kč ZO nepřijalo s tím ,že ho má dát do různého. 
 
 
Usnesení č. 6/10/15 
 
ZO  bere na vědomí: 
 závěrečný účet DSO KHSM za rok 2014 a nemá žádné připomínky. 
 
Usnesení č. 7/10/15 
 
ZO   bere na vědomí: 
závěrečný účet DSO Moravie  za rok 2014 a nemá žádné připomínky. 
 
Usnesení č. 8/10/15 
 
ZO   schvaluje: 
Rozpočet  obce Morašice  na rok 2016. 
 
Hlasování  :  pro -7 proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 9/10/15 
 
ZO schvaluje: 
Provedení výměny oken na OÚ. 
 
Hlasování  :  pro -7 proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 10/10/15 
 
ZO   bere na vědomí : 
Zápis  ze schůze kulturní komise ,rozpočet na kulturní akce  a možnost ještě doplnit kulturní akce pro rok 
2016 do kulturního kalendáře. 
 
Usnesení č. 11/9/15 
 
ZO   bere na vědomí: 
informaci,že 18.12.2015 byla provedena kolaudace kanalizace v obci Morašice a Skalice. Dotaz  paní 
Ulrychové k platbě stočného u chalupářů a navrhla setkání s občany ,kde by jim bylo sděleno  jak bude 
probíhat napojování na kanalizaci. Starosta sdělil ,že výpočet  pro chalupáře bude %,kdo vlastní studnu  
bude platit paušálně 36m3 osoba rok a setkání je naplánováno na konec roku. 
 
Usnesení č. 12/10/15 
 
ZO   schvaluje: 
Návrh paní Ulrychové ,aby výše vodného zůstala na částce 21,-Kč. 
 
Hlasování  :  pro – p.Karel Vančura,p.Lucie Ulrychová,p.Vlastimil Herman ,proti – p.Zdeněk Weis,,p.Jarmila 
Bartuňková,p.Bc.Lukáš Bartuněk,p.Jan Křepela  , zdržel se-0 
 
Usnesení 12/10/15 nebylo schváleno. 
 
 
 
Usnesení č. 13/10/15 
 



ZO   bere na vědomí: 
 
informaci o rezignaci místního kronikáře pana Emila Veise k 31.12.2016.Kdo z občanů by měl zájem stát 
se novým kronikářem ,může se už teď nahlásit na OÚ. 
Informaci o  ukončení nájmu pohostinství k 31.12.2015.Hledá se  nový nájemce pro pohostinství. 
 
Usnesení č. 14/10/15 
 
ZO   bere na vědomí: 
Dotaz pana Hermana na revitalizaci parku obce.V blízké době se s celkovou revitalizací z důvodu financí  
nepočítá. 
Připomínku paní Ulrychové , zda by se mohlo do usnesení zapisovat i kdo podal návrh a  vyvěšení na 
úřední desce, aby bylo větším písmem ,byla přijata . 
Návrh pana Hermana ,aby se zrušilo usnesení o odměně neuvolněným zastupitelům . Navrhl nové znění 
,že neuvolnění ZO by  pracovali bez odměn z důvodu šetření obecního rozpočtu a možnost  ušetřené 
peníze investovat do další obnovy vesnice.Teto návrh se přesouvá na další ZO. 
Dále se p.Herman chtěl  informovat zda se uvažuje o  podání žádosti o dotaci na opravu vrat u hasičské 
zbrojnice.Starosta informoval ,že se  v příštím roce o této opravě neuvažuje.  

 
 
 
 

Zdeněk Weis starosta obce_________________________________ 
Jarmila Bartuňková   místostarostka________________________________________ 
Jan Křepela     ověřovatel zápisu__________________________________ 
Lucie Ulrychová       ověřovatel zápisu_____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usnesení bylo vyvěšeno na úřední desce OÚ i el. desce dne: 
vyvěšeno : 22.12.2015 
sejmuto: 11.1.2016  
 


