
USNESENÍ ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE MORAŠICE 
 

pořádané dne  27.11.2018 
 
Usnesení č. 1/11/18 
 
Zastupitelstvo s c h v a l u j e :  
 
-zapisovatele zápisu :Bc.Lukáš Bartuněk     
-ověřovatele zápisu : Hana Maříková,Rudolf Březina 
 
 následující program zasedání ZO : 
 
 

1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení 
3. Záměr o odkoupení pozemku 
4. Žádost o převod pozemku 
5. Žádost o změnu pozemku 
6. Vodné pro dok 2019 
7. Žádost o instalaci světla 
8. Žádost o příspěvek 
9. Příkaz k inventarizaci 
10. Zastupování obce 
11. Prodej pozemku 
12. Různé 
13. Závěr 

 
 
Hlasování  :  pro -5, proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 2/11/18 
 
ZO   bere na vědomí  : 
Zápis ze schůze kontrolního výboru ,vše v pořádku. 
 
Usnesení č. 3/11/18 
 
ZO   schvaluje: 
Prodej části pozemku p.č. 1047/7 o výměře 75 m2 ve vlastnictví obce v k.ú.Morašice. 
 
Hlasování  :  pro -0 , proti –5, zdržel se-0 
 
Usnesení nebylo schváleno. 
 
Usnesení č. 4/11/18 
 
ZO  schvaluje: 
Podání žádosti o   převod  pozemku p.č. 1056/5 ostatní plocha o výměře 152 m2 ve vlastnictví 
SUS Brno ,dle geometrického plánu 195-473/2015 do vlastnictví obce. 
 
Hlasování  :  pro - 6, proti –0, zdržel se-0 
 

 



Usnesení č. 5/11/18 
 
ZO  schvaluje: 
Změnu  druhu pozemku ve vlastnictví obce na lesní pozemky,ty které jsou lesní -zalesnit  a ty  
které se využívají jinak  -změnit  druh pozemku. 
 
Hlasování  :  pro -5 ,  proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 6/11/18 
 
ZO  schvaluje: 
dodatek č.7 ke smlouvě o provozu vodovodů ,o nájmu a podnájmu vodovodů , o správě majetku 
vodovodů a o rozvoji vodovodů  
 
Hlasování  :  pro – 7, proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 7/11/18 
 
ZO  schvaluje: 
Cenu vodného na rok 2019-24,-Kč 
 
Hlasování  :  pro – 3(Rudolf Březina,Kateřina Paluchová,Mgr.Adéla Šotkovská ,Dis.), proti –4, 
(Zdeněk Weis,Bc.Lukáš Bartuněk,Hana Maříková ,Mgr. Jana Hlaváčová), zdržel se-0 
 
Usnesení nebylo schváleno . 
 
Usnesení č. 8/11/18 
 
ZO  schvaluje: 
 
Cenu vodného na rok 2019-25,-Kč 
 
Hlasování  :  pro – 4(Zdeněk Weis,Bc.Lukáš Bartuněk,Hana Maříková ,Mgr. Jana Hlaváčov), proti –3 
(Rudolf Březina,Kateřina Paluchová,Mgr.Adéla Šotkovská ,Dis.),  zdržel se-0 
 

 
Usnesení č. 9/11/18 
 
ZO  schvaluje: 
rozšíření  veřejného  osvětlení o jedno světlo u domu č.p. 98  z důvodu nedostatečně osvětlené 
ulice. 
 
Hlasování  :  pro – 7, proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 10/11/18 
 
ZO  bere na vědomí: 
žádost  SDH Morašice o příspěvek na  nákup slavnostního praporu pro hasiče a odkládá jednání 
o příspěvku na další ZO . 
 
Usnesení č. 11/11/18 
 
ZO  schvaluje: 



příkaz k inventarizaci a složení inventarizační komise předseda- Bc.Lukáš Bartuněk,členové 
Rudolf Březina ,Mgr. Adéla Šotkovská ,Dis. 
 
Hlasování  :  pro – 7, proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 12/11/18 
 
ZO  schvaluje: 
Starostu obce,  který bude obec zastupovat v SO Moravia. 
 
Hlasování  :  pro – 7, proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 13/11/18 
 
ZO  schvaluje: 
prodej části pozemku p.č.1061/1 ostatní plocha o výměře 31 m2 ve vlastnictví obce  
v k.ú.Morašice manželům Vančurovým Morašice 8,671 71 za cenu 25,-Kč/m2-vjezd do domu. 
 
Hlasování  :  pro – 7, proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 14/11/18 
 
ZO  bere na vědomí : 
-paní Šotkovská měla dotaz jak dopadla možnost chodníků u sklepů ,starosta informoval ,že je 
nutné udělat projekt ,zajistit souhlas vlastníků pozemků,zjistit možnosti dotace  
-paní Maříková měla dotaz na kulturní dům a jeho rekonstrukci záchodů ,sezení ,dlažby,starosta 
informoval ,že je prováděna oprava podia a navrhované další opravy se neplánují z finančních 
důvodů 
-paní Maříková  vznesla dotaz na skladbu rozpočtu obce ,starosta informoval  které výdaje tvoří 
největší část obecního rozpočtu  
--p.Maříková měla dotaz  ,kolik stálo financování dlažby na hřbitově,dlažba byla položena 
svépomoci ,materiál byl zakoupen již v minulých letech ,letos se kupoval pouze beton 
-p.Maříková a p.Hlaváčová měli dotaz na upravení odměny místostarostovi ,navrhli upravit výši 
na 5000,-Kč,ZO vzalo na vědomí 
 
 
Zdeněk Weis starosta obce_________________________________ 
Bc.Lukáš Bartuněk   místostarostka________________________________________ 
Hana Maříková     ověřovatel zápisu__________________________________ 
Rudolf Březina        ověřovatel zápisu_____________________________________ 
 
 
 
 
Usnesení bylo vyvěšeno na úřední desce OÚ i el. desce dne: 
vyvěšeno :     4.12.2018 
sejmuto: 21.12.2018 
 
 
 
 
 


