
 
USNESENÍ ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE MORAŠICE 

 
pořádané dne  20.8.2020 

 
 
Usnesení č. 1/7/20 
 
Zastupitelstvo schvaluje:  
 
-zapisovatel: Bc. Lukáš Bartuněk 
-ověřovatelé: Kateřina Paluchová, Hana Maříková  
 
 následující program zasedání ZO: 
 
 

 
Schválení programu: 
 
1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 
3. Rezignace předsedy finančního výboru  
4. Volba nového předsedy finančního výboru 
5. Určení nového člena ke spolupráci s úřadem územního plánování 
6. Žádost vinařského spolku Morašice o pronájem sálu nového KD za účelem      

konání akce Ochutnávka mladých vín dne 28. 11. 2020 
7. Schválení nového řádu veřejného pohřebiště v Morašicích 
8. Nabídka firmy CityPatrol k zabezpečení občanů přes mobilní aplikaci 
9. Pořízení nových čerpadel do studní v hodnotě 38 450 Kč 
10.  Návrhy možností řešení k zamezení pádu živočichů do studní výměnou    

netěsných skruží 
11.  Informace zastupitelům ohledně prací konaných na zasíťování nových 

pozemků firmou Dlabaja 
12.  Žádost o zařazení bodu Různé do programu zastupitelstva  
13. Odměna zastupitele p. Zdeňka Weisse 
14. Záměr o prodeji pozemku od Obce Morašice 121, 671 71 pozemek 

parcela  č. 543/17 o rozloze 30 m2, v katastrálním úřadu 698466 za účelem: 
přístřešek na dřevo panu Miroslavu Šilhánovi 

15. P. Balík Jindřich  - schválení prodeje pozemku na parcele 1061/9 o výměře cca  
32 m2 od konce budovy č. p. 98, parcelní číslo 116 k silnici (nájezd na struhu) 
v  katastrálním úřadu Morašice 594474 

16.  P. Daniel Benda – schválení prodeje pozemku na parcele 1047/7 o rozloze 270 
m2 za účelem spojení pozemku s pozemní komunikací (příjezd k zahradě) 
 - k bodu 6. se přidává žádost vinařského spolku o sponzorský dar 

17.    Informace zastupitelům: volby, kulturní akce za IV. kvartál 2020 
18.    Diskuze (žádost paní Jiřiny Hermanové) 
19.    Závěr 
 
 
 

 



 
Hlasování:   pro: 6        proti: 0        zdrželo se: 0 
   
 
 
Usnesení č. 2/7/20 
 
ZO bere na vědomí: 
Zápis z kontrolního výboru, vše v pořádku. 

 
Usnesení č. 3/7/20 
 
ZO bere na vědomí:  
Rezignaci na post předsedy finančního výboru A. Šotkovské k 1. 7 .2020. 
 
Usnesení č. 4/7/20 
 
ZO schvaluje: 
Přesunutí bodu na příští jednání zastupitelstva. 
 
Usnesení č. 5/7/20 
 
ZO schvaluje: 
Nového člena p. Lukáše Bartuňka ke spolupráci s úřadem územního plánování.  
 
Hlasování:      pro:   6      proti: 0     zdrželo se: 0 
 
Usnesení č.6/7/20 

ZO schvaluje: 

Žádost vinařského spolku Morašice ohledně pronájmu sálu nového KD za účelem konání akce 
Ochutnávka vín dne 28. 11. 2020. Sál bude pronajat zadarmo. 

Hlasování:       pro:  6        proti:   0       zdrželo se:  0 

Usnesení č.7/7/20 

ZO schvaluje: 

Přesunutí jednání o sponzorském daru na příští zasedání. 

Hlasování:                       pro: 6                    proti:  0             zdrželo se:   0 

Usnesení č. 8/7/20 
 
ZO schvaluje:  
Nový řád veřejného pohřebiště v Morašicích. Nabytí právní moci je po 15 dnech od vyvěšení. 
 
Hlasování:    pro: 6      proti:  0      zdrželo se:  0 
 
 
 



Usnesení č.9/7/20 
 
ZO bere na vědomí: 
Starostka informovala o nabídce firmy CityPatrol.  
 
Usnesení č.10/7/20 
 
 
ZO schvaluje: 
Pořízení dvou nových čerpadel včetně příslušenství do studní v celkové částce 45.000,- Kč. 
 
Hlasování:      pro: 6      proti:  0      zdrželo se:  0 
 
Usnesení 11/7/20 
 
ZO bere na vědomí: 
Pan Veis informoval o špatném stavu skruží ve studních. Starostka informovala o možnostech získání 
dotací na skruže. Tyto dotace prověří. 
                                                                 
Usnesení 12/7/20 
 
ZO bere na vědomí: 
 
Informace zastupitelům ohledně prací konaných na zasíťování nových pozemků firmou Dlabaja. Práce 
probíhají dle dohodnutého plánu. Hotová je již splašková kanalizace a vodovod (62.800,- Kč) a také 
komunikace pro pěší (41.500,-Kč). 
 
Usnesení 13/7/20 
 
ZO schvaluje:  
Přesunutí bodu do programu zastupitelstva na příští zasedání. 
 
Hlasování:      pro: 6      proti:  0      zdrželo se:  0 
 
Usnesení 14/7/20 
 
ZO schvaluje:  
Odměnu zastupitele p. Z. Weisse se určuje částkou 460,-Kč/měsíc od 21. 08. 2020.  
 
 
Hlasování:      pro: 6      proti:  0      zdrželo se:  0 
 
Usnesení 15/7/20 
 
ZO schvaluje:  
Záměr o prodeji části pozemku ve vlastnictví Obce Morašice 121, 671 71 pozemek parcela č. 543/17  
(ostatní plocha) o rozloze 30 m2, v katastrálním území 698466 za účelem: přístřešek na dřevo.  
 
 
Hlasování:      pro: 6      proti:  0      zdrželo se:  0 
 
Usnesení 16/7/20 



 
ZO schvaluje:  
Prodej části pozemku na parcele 1061/9(ostatní půda) o výměře cca 32 m2 p. Ing. Jindřichu Balíkovi  
Pod Bučinou 259 Řitka 25 203. Od konce budovy č. p. 98 parcelní číslo 116 k silnici (nájezd na struhu), 
v katastrálním území Morašice 594474. Za částku stanovenou dle směrnice o prodeji pozemku. 
 
 
Hlasování:      pro: 6      proti:  0      zdrželo se:  0 
 
Usnesení 17/7/20 
 
ZO schvaluje:  
Prodej části pozemku na parcele 1047/7(ostatní plocha) o rozloze 270 m2 p. Daniel Bendovi Sídliště 
503 Hrušovany u Brna 664 62   za účelem spojení pozemku s pozemní komunikací (příjezd k zahradě). 
Za částku stanovenou dle směrnice 
o prodeji pozemku. 
 
Hlasování:      pro: 6      proti:  0      zdrželo se:  0 
 
 
Usnesení 18/7/20 
 
ZO bere na vědomí: 
Starostka poděkovala všem, kdo se zúčastnil poutě. Informovala o finančním vyúčtování. 
Opékání párků se bude konat v pátek 28. 8. 2020 na malém hřišti.  
Promítání filmů v srpnu 2020 je zrušeno. 
Posvícení 2020 – plán akce bude upřesněn vzhledem ke zdravotnické situaci. Rozhodnutí bude 
upřesněno na začátku září na příštím zastupitelstvu.  
Pan Veis informoval o stavu ŠPINDL (části hydrantu) u p. č. 1061/9. Paní starostka poděkovala panu 
Veisovi za poskytnutou informaci. 
Paní Hermanová se dotazovala na stav obchodu Jednota a jeho provoz. Na zářijové jednání bude 
pozván pan předseda a bude se jednat o finančním daru. 
Paní Maříková měla dotaz na lesní hospodaření a jejich správu. Pan Utínek z lesního hospodářství se 
zúčastní příštího zastupitelstvo a ke všemu se vyjádří. 
Pan Veis se dotazoval na úsporu mzdových prostředků. Informován bude na příštím zastupitelstvu. 
 
Usnesení 19/7/20 
 
ZO schvaluje: 
Žádost paní Hermanové o přidání bodu Diskuze do programu zastupitelstva. 
 
Hlasování:      pro: 0   proti: 6        zdrželo se: 0 
 
Usnesení nebylo schváleno. 
 
 
 
 
 
 
 



Mgr. Adéla Šotkovská DiS. starostka obce_________________________________ 
Bc. Lukáš Bartuněk   místostarosta________________________________________ 
Hana Maříková     ověřovatel zápisu__________________________________ 
Kateřina Paluchová        ověřovatel zápisu_____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usnesení bylo vyvěšeno na úřední desce OÚ i el. desce dne: 
vyvěšeno :     28.8.2020 
sejmuto : 14.9.2020 
 
 


