
                             USNESENÍ ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE MORAŠICE 
 

pořádané dne  16.12.2019 
 
 
Usnesení č. 1/11/19 
 
Zastupitelstvo s c h v a l u j e :  
 
-zapisovatele zápisu :  Eva Vránová 
-komise pro usnesení : Bc. Lukáš Bartuněk 
-ověřovatele zápisu : Mgr.Jana Hlaváčová , Hana Maříková 
 
 následující program zasedání ZO : 
 

1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení 
3. Prodej pozemku 
4. Rozpočet na rok 2020 
5. Záměr směny pozemku 
6. Rozpočtové opatření 
7. Příspěvek hasiči 
8. Strategie péče o obecní lesy 
9. Smlouva 
10. Koupě pozemku 
11. Různé 
12. Závěr 

Hlasování  :  pro -5, proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 2/11/19 
 
ZO   bere na vědomí  : 
Bod jednání byl zrušen. 
 
Usnesení č. 3/11/19 
 
ZO  schvaluje: 
prodej 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  za cenu 25,-Kč/m2,  žadatel Jan Semotam Morašice 111, 671 71. 
 
Hlasování  :  pro -5, proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 4/11/19 
 
ZO  schvaluje: 
Rozpočet obce Morašice na rok 2020  -příjmy 3 256 500,-Kč, výdaje 3 570 600,-Kč, financování 
314 100 ,-Kč. 
 
Hlasování  :  pro -5, proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 5/11/19 
 



ZO  schvaluje: 
záměr směny pozemků v k.ú.Morašice ,vlastník  Obec Morašice 
p.č. 1650/12  ostatní komunikace -124 m2 
p.č.1649/9 orná půda-1 498 m2 
p.č. 1648/7 orná půda-4 377 m2 
p.č. 1648/13 orná půda 5 054 m2 celkem 11 053 m2 
 
za pozemky  vlastníka  ZEA a.s. 
 
p.č. 1160/14 orná půda-428 m2 
p.č. 1258/26 ostatní půda-40 m2 
p.č. 1259/27 ostatní půda-42 m2 
p.č. 1261/73 orná půda-23m2 
p.č. 1261/64 orná půda-180,5 m2 
p.č. 1259/32 ostatní půda-73,5 m2 
p.č. 1160/8 orná půda-117m2 
p.č. 1160/7 orná půda-1048 m2 
p.č. 1258/10 ostatní půda-38 m2 
p.č. 1159/1 orná půda-119 m2 
p.č. 1224/12 ostatní půda-81 m2 
p.č. 1104/29 orná půda-152 m2 celkem 2 342 m2 za cenu 25,-Kč /m2 a rozdíl se nebude 
doplácet. 
 
Hlasování  :  pro -5, proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 6/11/19 
 
ZO  schvaluje:: 
rozpočtové opatření č.9,10,11 roku 2019. 
 
Hlasování  :  pro -5, proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 7/11/19 
 
ZO  schvaluje: 
podílení obce  na pořádání hasičského plesu dne 25.1.2020  uhrazením energií a bezplatném 
zapůjčení  sálu . 
 
Hlasování  :  pro -5, proti –0, zdržel se-0 
 
 
 
Usnesení č. 8/11/19 
 
ZO  schvaluje: 
strategii péče o obecní lesy obce Morašice. 
 
Hlasování  :  pro -5,  proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 9/11/19 
 



ZO  schvaluje: 
Bezúplatné  nabytí 1 ks slunečníku a smlouvu o bezúplatném převodu majetku č.10/2019. 
 
Hlasování  :  pro -5,  proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 10/11/19 
 
ZO  schvaluje: 
Nákup  části pozemku p.č. 1104/32 orná půda o výměře 11 m2 m2  ,geometrickým plánem 
č.237-61/2019 přiděleno číslo 1104/128 orná půda -11 m2 za cenu 25,-Kč /m2. 
 
Hlasování  :  pro -5,  proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 11/11/19 
 
ZO  bere na vědomí   : 
 
-projednání  kulturních akcí na rok 2020   
 
 
-starosta informoval o stavu studní na vodárně .Voda v nepoužívaných studních je a obnovuje se 
.Bude  nadále prověřovat  možnost čerpání a ukládání do zásobníkové nádrže. 
  
 
 
Zdeněk Weis starosta obce_________________________________ 
Bc. Lukáš Bartuněk   místostarosta________________________________________ 
Mgr.Jana Hlaváčová   ověřovatel zápisu__________________________________ 
Hana Maříková        ověřovatel zápisu_____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usnesení bylo vyvěšeno na úřední desce OÚ i el. desce dne: 
vyvěšeno :     19.12.2019 
sejmuto:        6.1.2020 
 
 
 
 
 


