
 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Morašice konaného dne 17.9.2020 

Zasedání Zastupitelstva obce Morašice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno 
v 18:00 hodin starostkou obce Mgr. Adélou Šotkovskou, Dis. v zasedací místnosti 
OÚ Morašice.  

Starostka konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 92 zák. č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon"). Informace o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání 
zastupitelstva podle § 93 odst. 1 zákona byla na ú řední desce obce zveřejněna v 
souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 9.9.2020 do 17.9.2020. 
Současně byla zveřejněna na internetových stránkách obce.  

Starostka dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatovala, že 
přítomno je všech 6 členů zastupitelstva (Mgr. Adéla Šotkovská, Dis., Mgr. Lukáš 
Bartuněk, Mgr. Jana Hlaváčová, Kateřina Paluchová, Hana Maříková, Rudolf 
Březina), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 
Zdeněk Weis byl omluven a dorazil v cca 18:15 hodin. 

Starostka poté seznámila přítomné s níže uvedeným programem jednání a jako 
zapisovatele navrhuje pana Mgr. Lukáše Bartuňka, ověřovatele zápisu paní Mgr. 
Janu Hlaváčovou a Kateřinu Paluchovou. 

 

Návrh usnesení  

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje zapisovatele pana Mgr. Lukáše Bartuňka, 
ověřovatele zápisu paní Mgr. Janu Hlaváčovou a Kateřinu Paluchovou. 

 

Usnesení č. 1-1/2020/z 8 bylo schváleno 

  



 

Návrh usnesení  

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání: 

1. Zahájení 
2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 
3. Volba nového předsedy finančního výboru 
4. Příspěvek obce na provoz Jednoty (částka 25.000 Kč) 
5. Prodej pozemku od obce Morašice121,671 71 pozemek p.č.543/17 o rozloze 

30 m², v katastrálním úřadu 698466 za účelem: přístřešek na dřevo panu 
Miroslavu Šilhánkovi 

6. Zrušení akce Posvícení kvůli epidemiologické situaci v ČR 
7. Odložení jednání ohledně územního plánu 
8. Stanovení osoby zodpovědné za vedení kroniky 
9. Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZN – 014330053647/002, - nové 

podzemní kabelové vedení 0,4kV včetně uzemnění a nová přípojková skříň pro 
nové pozemky 

10. Nabídka na tvorbu nových webových stránek od firmy Goldenorange 
11. Žádost o zařazení bodu Různé do programu zastupitelstva z minulého 

zasedání zastupitelstva z 20/08/2020 
12. Žádost o sponzorský dar – vinařský spolek z minulého jednání zastupitelstva 

20/08/2020 
13. Možnost získání hasičského vozidla bezúplatným převodem 
14. Informace zastupitelům k rekonstrukci stávajících chodníků 
15. Výběrové řízení na pracovní pozici – účetní obce 
16. Závěr 

 
Doplnění programu: 

Bod 16 

Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti plynárenského 
zařízení a o smlouvě budoucí nájemní (plynovod a přípojky k novým pozemkům) 

Bod 17 

Rozpočtové opatření č.8/2020 

Bod 18 

Smlouva o právu provést stavbu uzavřená pro potřeby územního řízení 84 a 
násl./stavebního řízení dle 108 a násl. Zákona č.183/2006 Sb. O územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon v platném znění JMK a Obec 
Morašice – novostavba komunikace pro pěší) 

Bod 19 

Pověření starosty k provádění rozpočtových opatření do 20.000 Kč 

 



Usnesení č. 1-2/2020/z 8 bylo schváleno 

Návrh usnesení  

Ověřovatelé zápis z minulého zasedání zastupitelstva ze dne 20.8.2020 p řečetli a 
shledali v souladu s projednávanými skutečnostmi, což dokládají svými podpisy. Ze 
strany zastupitelů bez dotazů a připomínek. Zastupitelstvo obce Morašice bere na 
vědomí zápis z kontrolního výboru. 

 

Usnesení č. 2/2020/z 8 bylo schváleno 

 

Návrh usnesení  

Starostka navrhla na funkci předsedy finančního výboru paní Hanu Maříkovou, která 
odmítla; Janu Hlaváčovou, která odmítla, Zdeňku Weisovi, který odmítl; Kateřinu 
Paluchovou, která přijala. 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje volbu nového předsedy finančního výboru,  
a to paní Kateřinu Paluchovou s výkonem funkce ode dne 1.10.2020 a s výší 
odměny 1.060, - Kč. 

Hlasování: pro - 7, proti – 0, zdržel se – 0 

 

Usnesení č. 3/2020/z 8 bylo schváleno 

 

Návrh usnesení  

Paní Ing. Lenka Dřevová, účastnící se zasedaní zastupitelstva jako host a zástupce 
Jednoty Moravský Krumlov, informovala členy zastupitelstva o stavu Jednoty (v obci 
Morašice) a o stavu podobných obchodů jimi provozovaným. Zároveň informovala o 
výrazném zvýšení možnosti zachování chodu obchodu p ři uskutečnění darovací 
smlouvy ze strany obce. 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje příspěvek obce na provoz Jednoty ve výši 
25.000, - Kč.  

Hlasování: pro - 6, proti – 1 (Zdeněk Weis), zdržel se – 0 

 

Usnesení č. 4/2020/z 8 bylo schváleno 

 

Návrh usnesení  

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje prodej pozemku od obce Morašice 121, 671 
71 pozemek p.č.543/17 o rozloze 30 m², v katastrálním úřadu 698466 za účelem: 
přístřešek na dřevo panu Miroslavu Šilhánkovi. 



 
Hlasování: pro - 7, proti – 0, zdržel se – 0 

 

Usnesení č. 5/2020/z 8 bylo schváleno 

 

Návrh usnesení  

Návrh č. 1 

Paní starostka Mgr. Adéla Šotkovská, DiS. informovala zastupitelstvo o návrhu 
zrušení akce Posvícení v obci Morašice, kvůli zhoršující se epidemiologické situaci 
v celé ČR.  

Hlasování: pro - 5, proti – 1(Mgr. Jana Hlaváčová), zdržel se – 1(Zdeněk Weis) 

Návrh č. 2 

Paní Mgr. Jana Hlaváčová a pan Zdeněk Weis navrhli realizovat posvícení 
v omezeném provedení, tzn. bez sobotního programu, bez víkendového zavád ění  
a pouze v neděli dechová kapela k tanci a poslechu. 

Hlasování: bez hlasování 

Návrh č. 1 schválen 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje návrh č. 1 - zrušení akce Posvícení Morašice 
2020 kvůli epidemiologické situaci v ČR. 

 

Usnesení č. 6/2020/z 8 bylo schváleno 

 

Návrh usnesení  

Zastupitelstvo se v ohledu jednání územního plánu shodlo na vyčkání vypsání 
dotačních titulů v následujících letech a následně zažádat o dotaci a bez získání 
dotace nepokračovat. 

Zastupitelstvo obce Morašice bere na vědomí odložení jednání územního plánu. 

 

Usnesení č. 7/2020/z 8 bylo schváleno 

 

Návrh usnesení  

Zastupitelstvo bude hledat možnosti, kdo bude v budoucnu realizovat a psát kroniku. 
Pokud by se nikdo nenašel, bude zastupitelstvo vést kroniku kolektivně. 



Zastupitelstvo obce Morašice odkládá bod 8 - stanovení osoby odpovědné za vedení 
kroniky na příští jednání zastupitelstva. 

 

Usnesení č. 8/2020/z 8 bylo schváleno 

 
Návrh usnesení  

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN – 
014330053647/002, - nové podzemní kabelové vedení 0,4kV včetně uzemnění a 
nová přípojková skříň pro nové pozemky. 
 
Hlasování: pro - 7, proti – 0, zdržel se – 0 

 

Usnesení č. 9/2020/z 8 bylo schváleno 

Návrh usnesení  

Paní starostka Mgr. Adéla Šotkovská, DiS. informovala zastupitelstvo o možnostech 
nových internetových stránek obce Morašice od firmy Goldenorange. Informovala  
i o jiných nabídkách, ale byly cenově vyšší. Dosavadní internetové stránky obce 
Morašice jsou funkčně a legislativně nevyhovující. 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje smlouvu se společností Goldenorange  
o tvorbě a zřízení nových webových stránek ve výši 19 000, - Kč bez DPH.  

Hlasování: pro - 6, proti – 0, zdržel se – 1 (Mgr. Jana Hlaváčová) 

 

Usnesení č. 10/2020/z 8 bylo schváleno 

 

Návrh usnesení  

Zastupitelstvo obce Morašice neschvaluje žádost o zařazení bodu Různé do 
programu zastupitelstva u minulého zasedání zastupitelstva ze dne 20.8.2020. 

Hlasování: pro – 3, proti – 3(Mgr. Adéla Šotkovská, DiS., Mgr. Lukáš Bartuněk, 
Rudolf Březina), zdržel se – 1 (Kateřina Paluchová) 

 

Usnesení č. 11/2020/z 8 nebylo schváleno 

 

 

 

 



Návrh usnesení  

Zastupitelstvo obce Morašice bere na vědomí žádost o sponzorský dar – vinařský 
spolek z minulého zasedaní zastupitelstva ze dne 20.8.2020 v podobě bezplatného 
nájemného pro konání koštu sv. Martina v listopadu 2020. 

 

Usnesení č. 12/2020/z 8 bylo schváleno 

 

Návrh usnesení  

Paní Mgr. Adéla Šotkovská, DiS. informovala zastupitelstvo o možnostech získání 
hasičského vozidla CAS Mercedes Benz Atego 1523 K a o podaní žádosti na jeho 
pořízení bezúplatným převodem. 

Zastupitelstvo obce Morašice bere na vědomí možnost získání hasičského vozidla 
bezúplatným převodem. 

 
 
 

Usnesení č. 13/2020/z 8 bylo schváleno 

Návrh usnesení  

Zastupitelstvo obce Morašice bere na vědomí informace k rekonstrukci stávajících 
chodníků. 

 

Usnesení č. 14/2020/z 8 bylo schváleno 

 

Návrh usnesení  

Zastupitelstvo obce Morašice bere na vědomí výběrové řízení na pracovní pozici – 
účetní obce Morašice. 

 

Usnesení č. 15/2020/z 8 bylo schváleno 

 

Návrh usnesení  

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje smlouvu o podmínkách napojení,  
o spolupráci a součinnosti plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní 
(plynovod a přípojky k novým pozemkům). 

Hlasování: pro - 7, proti – 0, zdržel se – 0 

 



Usnesení č. 16/2020/z 8 bylo schváleno 

 

 Návrh usnesení  

Zastupitelstvo obce Morašice bere na vědomí rozpočtové opatření č.8/2020. 

 

Usnesení č. 17/2020/z 8 bylo schváleno 

 

Návrh usnesení  

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje smlouvu o právu provést stavbu uzav řenou 
pro potřeby územního řízení 84 a násl./stavebního řízení dle 108 a násl. Zákona 
č.183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon v platném 
znění JMK a Obec Morašice – novostavba komunikace pro pěší). 

Hlasování: pro - 7, proti – 0, zdržel se – 0 

Usnesení č. 18/2020/z 8 bylo schváleno  

Návrh usnesení  

Návrh č. 1 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje pověření starosty k provádění rozpočtových 
opatření do výše 20.000, - Kč. 

Hlasování: pro – 4 (Hana Maříková, Mgr. Jana Hlaváčová, Zdeněk Weis, Kateřina 
Paluchová) proti – 0, zdržel se – 3 (Mgr. Adéla Šotkovská, Dis., Mgr. Lukáš Bartuněk, 
Rudolf Březina). 

Návrh č. 2 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje pověření starosty k provádění rozpočtových 
opatření do výše 30.000, - Kč. 

Hlasování: pro – 2 (Mgr. Lukáš Bartuněk, (Mgr. Adéla Šotkovská, Dis.,), proti – 3 
Mgr. Jana Hlaváčová, Zdeněk Weis, Hana Maříková), zdržel se – 2 (Kateřina 
Paluchová, Rudolf Březina). 

 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje návrh č. 1 - pověření starosty k provádění 
rozpočtových opatření do výše 20.000, - Kč. 

Usnesení č. 19/2020/z 8 bylo schváleno  

 

 

 



 

 Závěr 

Paní starostka Mgr. Adéla Šotkovská, DiS. poděkovala všem přítomným za účast  
a ukončila zasedání zastupitelstva v 19:15 hod.  

Zápis vyhotovil pan místostarosta Mgr. Lukáš Bartuněk dne 21.9.2020. 

 

Mgr. Adéla Šotkovská, DiS. – starostka obce      _____________________________ 

Mgr. Lukáš Bartuněk – místostarosta      _____________________________ 

Mgr. Jana Hlaváčová – ověřovatel zápisu     ____________________________ 

Kateřina Paluchová – ověřovatel zápisu             _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 21.9.2020 

Sejmuto dne:  


