
 
                             USNESENÍ ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE MORAŠICE 

 
pořádané dne  21.11.2019 

 
Usnesení č. 1/10/19 
 
Zastupitelstvo s c h v a l u j e :  
 
-zapisovatele zápisu :  Eva Vránová 
-komise pro usnesení : Bc. Lukáš Bartuněk 
-ověřovatele zápisu : Rudolf Březina, Kateřina Paluchová 
 
 následující program zasedání ZO : 
 

1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení 
3. Směna pozemku 
4. Záměr prodeje pozemku 
5. Prodej pozemku 
6. Žádost o využití obecního symbolu 
7. Vyhláška 
8. Finanční příspěvek 
9. Dotace  
10. Vodné 
11. Kronika 
12. Dodatek  
13. Poplatek za komunální odpad 
14. Výpověď 
15. Různé 
16. Závěr 
 

 
Hlasování  :  pro -6, proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 2/10/19 
 
ZO   bere na vědomí  : 
Zápis z usnesení kontrolního výboru –vše v pořádku. 
 
Usnesení č. 3/10/19 
 
ZO  schvaluje: 
směnu  pozemků  p. č. 2220/103 - orná půda o výměře 983 m2, p. č. 2220/104- orná 
půda o výměře 526 m2 a p. č. 2225/26- ostatní plocha o výměře 18 m2 , ve vlastnictví 
obce v k. ú. Horní Dunajovice celkem 1 527 m2  
  za 
p.č.1160/9 -orná půda o výměre 1037m2 a  
p.č. 1160/11 –orná půda o výměře 182 m2  
p.č. 1159/26 –orná půda o výměře 9 m2  
p.č. 1258/20 –orná půda o výměře 25 m2  
p.č. 1259/31 –orná půda o výměře 83 m2  



p.č. 1261/63 –ostatní  plocha o výměře 178 m2  
 
ve vlastnictví  AGRA Horní Dunajovice ,a.s,v k.ú.Morašice  celkem 1 514m2,za částku 25,-
Kč /m2 a rozdíl se nebude doplácet. 
 
Hlasování  :  pro -6, proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 4/10/19 
 
ZO  schvaluje: 
záměr  prodeje části pozemku  p.č. 541/52- ostatní komunikace o výměře 127 m2, 
geometrickým plánem č.236-60/2019 označeného jako p.č.541/114 ve vlastnictví obce 
v k.ú.Morašice na ohradní zeď a dvůr. 
 
Hlasování  :  pro -6, proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 5/10/19 
 
ZO  schvaluje: 
prodej části pozemku p.č. 1047/7 druh pozemku ostatní plocha o výměře 60 m2 na 
stavbu garáže ve vlastnictví obce v k.ú.Morašice ,žadatel  p. Jan Brück Palackého 138 
Moravský Krumlov 672 01.Cena 25,-Kč/m2. 
 
Hlasování  :  pro -6, proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 6/10/19 
 
ZO  schvaluje:: 
žádost o použití obecního znaku  pro malbu na laminátovou desku  do kulturního domu .Náklady 
na materiál do výše 3000,-Kč hradí obec. 
 
Hlasování  :  pro -6, proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 7/10/19 
 
ZO  schvaluje: 
obecně závaznou vyhlášku obce Morašice č.2/2019 o místním poplatku ze psů s platností od 
1.1.2020 
 
Hlasování  :  pro -6, proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 8/10/19 
 
ZO  schvaluje: 
příspěvek na sociální služby v ORP Znojmo ve výši  10 813,-Kč na rok 2020  městu 
Znojmu. 
 
Hlasování  :  pro -6,  proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 9/10/19 
 
ZO  schvaluje: 



Dotaci na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů od Miisterstva vnitra-Generálního 
ředitelství Hasičského záchranného  sboru ČR ve výši 4 400,-Kč. 

Hlasování  :  pro -6,  proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 10/10/19 
 
ZO  schvaluje: 
Výši vodného 35,-Kč/m3 na rok 2020. 
 
 
Hlasování  :  pro -3( Zdeněk Weis,Hana Maříková,Bc.Lukáš Bartuněk), proti -2 (Mgr. Adéla 
Šotkovská, DiS. , Rudolf  Březina), zdržel se-1 (Kateřina Paluchová) 
 
Usnesení nebylo schváleno. 
 
Usnesení č. 11/10/19 
 
ZO  schvaluje: 
Výši vodného 30,-Kč/m3 na rok 2020. 
 
 
Hlasování  :  pro -2 (Mgr. Adéla Šotkovská, DiS.  ,Rudolf  Březina ), proti –2 (Zdeněk Weis, Hana 
Maříková ), zdržel se-2 (Bc.Lukáš Bartuněk, Kateřina Paluchová) 
 
Usnesení nebylo schváleno. 
 
Usnesení č. 12/10/19 
 
ZO  schvaluje: 
Výši vodného 32,-Kč/m3 na rok 2020. 
 
 
Hlasování  :  pro -4 (Zdeněk Weis,Hana Maříková,Bc.Lukáš Bartuněk Rudolf Březina), proti –0, 
zdržel se-2(Kateřina Paluchová, Mgr. Adéla Šotkovská, DiS.  ) 
 
Usnesení bylo schváleno . 
 
Usnesení č. 13/10/19 
 
ZO  schvaluje: 
Koncept kroniky za rok 2019.  
 
Hlasování  :  pro -5, proti –0, zdržel se-1 (Hana Maříková) 
 
Usnesení č. 14/10/19 
 
ZO  schvaluje   : 
Dodatek č.1 ke smlouvě příkazní ze dne 28.3.2017 . 
 
Hlasování  :  pro -5, proti –1( Hana Maříková) , zdržel se-0 
 
Usnesení č. 15/10/19 



 
ZO  bere na vědomí : 
Informaci o  nákladech za občana na komunální odpad v roce 2019 ,která činí  783,-Kč , obec 
doplácí 213,-Kč za poplatníka. 
 
Usnesení č. 16/10/19 
 
ZO  bere na vědomí   : 
Výpověď kronikářky k 31.12.2019. 
 
Usnesení č. 17/10/19 
 
ZO  bere na vědomí   : 
-Mgr. Adéla Šotkovská, DiS.  měla dotaz jak pokračuje  akce- chodníky: 
starosta informoval ,že byla zadaná poptávka na cenu zpracování  projektu 
 
-Anna Matějková měla dotaz jak pokračuje akce –nové stavební pozemky: 
starosta informoval  o jednání ohledně směny posledního pozemku. 
 
 
 
Zdeněk Weis starosta obce_________________________________ 
Bc. Lukáš Bartuněk   místostarosta________________________________________ 
Kateřina Paluchová  ověřovatel zápisu__________________________________ 
Rudolf Březina        ověřovatel zápisu_____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usnesení bylo vyvěšeno na úřední desce OÚ i el. desce dne: 
vyvěšeno :     26.112019 
sejmuto:        13.12.2019 
 


