
 
USNESENÍ ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE MORAŠICE 

 
Pořádané dne  7.12.2017 

 
 
 
 
Usnesení č. 1/8/17 
 
 
Zastupitelstvo s c h v a l u j e :  
 
-zapisovatele zápisu :Eva Vránová     
-ověřovatele zápisu : Vlastimil Herman,Lucie Ulrychová 
-komise pro usnesení: Jan Křepela  
 
 následující program zasedání ZO  
 
 
 

1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení 
3. Rozpočet obce na rok 2018 
4. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce 
5. Pronájem pozemku  
6. Záměr prodeje části pozemku 
7. Závěrečný účet SO Moravia 
8. Finanční příspěvek 
9. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce 
10. Cenová nabídka 
11. Rozpočtové opatření 
12. Odměny členů zastupitelstva 
13. Příkaz k inventarizaci  
14. Vodné 
15. Různé 
16. Závěr 

 
Hlasování  :  pro -7 proti –0, zdržel se-0 
 
 
Usnesení č. 2/8/17 
 
ZO bere na vědomí: 
Zápis ze schůze kontrolního výboru  
 
Usnesení č. 3/8/17 
 
ZO   schvaluje: 



Rozpočet obce Morašice   na rok 2018 příjmy 2 743 000,-Kč,výdaje 2 163 000,-
Kč,financování -580,000,-Kč. 
 
Hlasování  :  pro -7, proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 4/8/17 
 
ZO   schvaluje: 
Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2020-2022. 
 
Hlasování  :  pro -7, proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 5/8/17 
 
ZO  schvaluje: 
Pronájem    p.č. 58 v k.ú.Morašice ve vlastnictví obce -parkovací místo  o rozměru 4x8m 
na parkování karavanu-nájemce  p.Jiří Vydra  Micmanice 330,671 29 za cenu 5,-Kč /m2 a 
rok ,záměr pronájmu byl vyvěšen  27.9.2017,a sejmut  13.10.2017. 
 
Hlasování  :  pro -7, proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 6/8/17 
 
ZO  schvaluje: 
Záměr prodeje části pozemku p.č. 1/1 ostatní plocha v k.ú.Morašice o výměře 209 m2 
dle geometrického plánu  č.212-41461/2017 na zahradu a dvůr. 
 
Hlasování  :  pro -7, proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 7/8/17 
 
ZO  bere na vědomí : 
Závěrečný účet SO Moravia  za rok 2016 
 
Usnesení č. 8/8/17 
 
ZO  schvaluje  : 
Příspěvek na rok 2018 na spolufinancování terénních sociálních služeb ve výši 24,48Kč 
na obyvatele obce k 31.12.2016 Městu Znojmu . 
 
Hlasování  :  pro -7, proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 9/8/17 
 
ZO  bere na vědomí : 
 
zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce ,který se uskutečnil 1.11.2017 ,výsledek  
dílčího přezkoumání –při dílčím přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky. 



Usnesení č. 10/8/17 
 
ZO  schvaluje : 
Zadat zpracování projektové dokumentace na přístavbu OÚ Morašice 
 
Hlasování  :  pro -2(Zdeněk Weis,Jarmila Bartuňková), proti –3 (Vlastimil Herman ,Karel 
Vančura ,Lucie Ulrychová), zdržel se-2(Jan Křepela ,Bc.Lukáš Bartuněk) 
 
Projekt se nebude  zpracovávat. 
 
Usnesení č. 11/8/17 
 
ZO  schvaluje : 
Rozpočtové opatření č. 7 až 10. 
 
Hlasování  :  pro -7, proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 12/8/17 
 
ZO  schvaluje  : 
Výši odměn dle nařízení vlády č. 318/2017 od 1.1.2018 ,člen ZO -460,-Kč,předseda 
výboru-1060,-Kč,místostarosta -8850,-Kč 
 
Hlasování  :  pro -6, proti –0, zdržel se-1(Lucie Ulrychová) 
 
Usnesení č. 13/8/17 
 
ZO  schvaluje  : 
Příkaz k inventarizaci účetní jednotky za rok 2017 a složení IK –předseda Bc.Lukáš 
Bartuněk,členové –Karel Vančura ,Vlastimil Herman 
 
Hlasování  :  pro -7, proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 14/8/17 
 
ZO  schvaluje  : 
dodatek č,6 ke smlouvě o provozu vodovodů ,o nájmu a podnájmu vodovodů,o správě majetku 
vodovodů a o rozvoji vodovodů,dále projednalo výši vodného na rok 2018-24 ,-Kč včetně DPH. 
 
Hlasování  :  pro -4(Zdeněk Weis ,Jarmila Bartuňková,Bc.Lukáš Bartuněk,Jan Křepela), 
proti –2(Lucie Ulrychová,Karel Vančura), zdržel se-1(Vlastimil Herman) 
 
 
 
Usnesení č. 15/8/17 
 
ZO   bera na vědomí : 
 



- ocenění práce kronikářky  p.Evy Urbánkové  p.Emilem Veisem ,dále informoval o  
možnosti ,kterou nabízí zastupitelům knihovník , zapojit se do II.etapy  projektu ,,Knihy a 
knihovny blíže čtenářům“ ,ZO se rozhodlo že se do projektu nezapojí  
 
ZO schvaluje : 
-darování   místním oslavencům poukaz ve výši 200,-Kč při výročí  narození 65 let a 
každých 5 let a od 80 každý rok  i nově narozeným občanům 
 
Hlasování  :  pro -7, proti –0, zdržel se-0 
 
 
 
Zdeněk Weis starosta obce_________________________________ 
Jarmila Bartuňková   místostarostka________________________________________ 
Vlastimil Herman     ověřovatel zápisu__________________________________ 
Lucie Ulrychová       ověřovatel zápisu_____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usnesení bylo vyvěšeno na úřední desce OÚ i el. desce dne: 
vyvěšeno : 14.12.2017 
sejmuto:         2.1.2018 
 
 
 
 
 


