
USNESENÍ ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE MORAŠICE 
 

pořádané dne  19.12.2016 
 
 

Usnesení č. 1/8/16 
 
Zastupitelstvo s c h v a l u j e :  
 
Starosta obce  zahájil schůzi zastupitelstva,Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.Nadpoloviční většina  
zastupitelů  jsou přítomni. 
 
 -zapisovatele zápisu :Eva Vránová    
-ověřovatele zápisu : Lucie Ulrychová,Bc.Lukáš Bartuněk 
-komise pro usnesení: Vlastimil Herman,Karel Vančura 
 
 následující program zasedání ZO  
 

1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení 
3. Propachtování pozemku 
4. Prodej pozemku-dvojgaráž 
5. Finanční příspěvek Znojmo 
6. Rozpočet na rok 2017 
7. Inventarizace 
8. Žádost DSH 
9. Věcné břemeno 
10. Dodatek č.5 ke smlouvě 
11. Obecně závazná vyhláška 
12. Dílčí přezkoumání hospodaření obce  
13. Zrušení usnesení 
14. Záměr změnit nájemní smlouvu 
15. Rozpočtové opatření  
16. různé 
17. Závěr 

 
Hlasování  :  pro -7, proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 2/8/16 
ZO bere na vědomí: 
Kontrolu usnesení z minulého zastupitelstva  vše v pořádku. 
 
Usnesení č. 3/8/16 
ZO   schvaluje:  
Propachtování pozemků 542/1 orná půda o výměře 210 m2 a 542/10 ostatní půda o výměře 60 m2  ve 
vlastnictví obce v k.ú.Morašice manželům Esterkovým  Znojmo ,za cenu 5,-Kč /m2 od 1.1.2016. 
 
Hlasování  :  pro -7, proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 4/8/16 
ZO   schvaluje : 
 
prodej pozemku p.č.1300/66 ostatní plocha ve vlastnictví obce v k.ú.Morašice  o výměře 29m2 na 
dvojgaráž p.Josefu Grunovi č.p.39 za cenu 25,-Kč/m2. 
 
Hlasování  :  pro -7 proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 5/8/16 
 



ZO  schvaluje: 
Finanční dar ve výši  -7048,-Kč městu Znojmu na terénní sociální služby na rok 2017. 
 
Hlasování  :  pro -7, proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 6/8/16 
ZO  schvaluje: 
Rozpočet obce Morašice na rok 2017 příjmy  2 642 700,-Kč,výdaje 2 112 700,-Kč,financování 530 000,-Kč 
 
Hlasování  :  pro -7, proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 7/8/16 
ZO  schvaluje: 
Příkaz k provedení inventarizace obce za rok  2016 a složení inventarizační komise –předseda Bc.Lukáš 
Bartuněk,členové Vlastimil Herman,Karel Vančura 
 
Hlasování  :  pro -7, proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 8/8/16 
ZO  schvaluje: 
 Zdarma pronájem sálu  na ples SDH Morašice , který se uskuteční 29.1.2017 a prodloužení nočního klidu 
v době pořádání plesu. 
 
Hlasování  :  pro -7, proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 9/8/16 
ZO  schvaluje: 
Výši příspěvku na VB -158 994,-Kč ,které bude převedeno na DSO KHSM . 
Stavba ,,Skalice-Morašice-kanalizace“v obci Morašice byla provedena na pozemku Jmk Brno smlouva o VB  
je uzavřena s vlastníkem kanalizace DSO KHSM.  
 
Hlasování  :  pro -7, proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 10/8/16 
ZO  schvaluje: 
dodatek č.5 ke smlouvě  o provozu vodovodů,o nájmu a podnájmu vodovodů ,o správě majetku vodovodů 
a o rozvoji vodovodů  včetně výše vodného ,které zůstává na rok 2017 nezměněno -23,-Kč 
 
Hlasování  :  pro -8, proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 11/8/16 
ZO  schvaluje: 
obecně závaznou vyhlášku č.1/2016 o nočním klidu,vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2017. 
 
Hlasování  :  pro -7, proti –0, zdržel se-0 
 
 
Usnesení č. 12/8/16 
Bere na vědomí : 
zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Morašice za rok 2016 ,které se uskutečnilo   dne 
15.12.2016.Zápis zastupitelstva obce ze dne 26.9.2016 neobsahoval podpis určeného ověřovatele. 
 
ZO  schvaluje: 
Přijatá opatření k nápravě chyb  a nedostatků uvedená v zápise z dílčího přezkoumání hospodaření obce 
Morašice za rok 2016 
 
Hlasování  :  pro -7, proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 13/8/16 



 
ZO  schvaluje: 
Zrušení  usnesení č.6/5/16 ze dne 13.7.2016  ,kde ZO schválilo závěrečný účet DSO KHSM a SO Moravie za 
rok 2015. 
 
Hlasování  :  pro -7, proti –0, zdržel se-0 
 
Bere na vědomí: 
závěrečný účet DSO KHSM a SO Moravie za rok 2015. 
 
Usnesení č. 14/8/16 
ZO  schvaluje: 
Záměr změnit nájemní smlouvu. na p.č. 541/51 a p.č.541/88 ve vlastnictví obce v k.ú.Morašice .Změnou 
nájemní smlouvy by mělo dojít ke změně výše pronajaté části pozemku. 
 
Hlasování  :  pro -7, proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 15/8/16 
ZO  schvaluje: 
Rozpočtové opatření č.4 až 11/2016. 
 
Hlasování  :  pro -7, proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 16/8/16 
ZO  bere na vědomí: 
 
-p.Herman informoval přítomné ,že odeslal 9.12.2016 požadavek na GPS do hasičského auta 
-p.Ulrychová  požádala starostu zda by zamluvil kapelu na masopust 25.2.2017 a chtěla se informovat zda 
se nepřihlásil nějaký zájemce na  pronájem pohostinství,starosta informoval ,že se žádný zájemce 
nepřihlásil 
-p.Maříková se chtěla informovat zda  silnice  před jejich domem udržuje při náledí a sněhu  nebyla  totiž 
posypaná.Starosta informoval ,že se  silnice udržuje  ,ale traktor nebyl zrovna provozuschopný 
 
- 
 

 
Zdeněk Weis starosta obce_________________________________ 
Jarmila Bartuňková   místostarostka________________________________________ 
Lucie Ulrychová     ověřovatel zápisu__________________________________ 
Bc.Lukáš Bartuněk       ověřovatel zápisu_____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usnesení bylo vyvěšeno na úřední desce OÚ i el. desce dne: 
vyvěšeno : 21.12.2016 
sejmuto: 7.1.2017 


