Obec Morašice
V Morašicích dne 27.8.2007

Zápis
z 8-mého zasedání zastupitelstva obce ,které se konalo dne 27.8..2007 v 19,00 hodin v zasedací
místnosti OÚ.

1.Starostka (předsedající) obce všechny přítomné přivítal a zahájila 8-mé zasedání Zastupitelstva obce
Morašice .Dále konstatovala ,že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce
Obecního úřadu Morašice a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatovala ,že
je přítomno 7 členů zastupitelstva ,zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Přítomni členové ZO : Jan Balík,František Polický ,Jan Hejlek,
Jiřina Hermanová.Veis Emil,Marek Ulrych,Ján Semotam

Zapisovatel : Eva Vránová
Zápis z předcházejícího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.
Starostka vyzvala zastupitele,aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 8-tého zasedání
zastupitelstva obce.Navrženi byli p.Balík a p.Semotam ,kteří vyslovily s návrhem souhlas.
Starostka přednesla návrh programu zasedání ,který byl členy zastupitelstva schválen a to do
následující podoby:

1.technický bod(přivítání,jmenování zapisovatele,volba ověřovatelů zápisu,schválení programu
zasedání)
2.kontrola usnesení
3.větrné elektrárny
4.RO č.5
5.smlouva dotace
6.záměr prodeje pozemku
7.žádost p.Bulové
8.žádost p.Kubíčka
9.příspěvek Charita
10.různé
11.závěr

Usnesení 1/8/07
ZO schvaluje za ověřovatele p.Balíka a p. Semotama ,za zapisovatele p.Vránovou a program
zasedání ZO.
Hlasování :s-7,n-0.z-0
2.

Předseda kontrolního výboru přečetl zápis ze schůze výboru,vše v pořádku.ZO vzalo na vědomí.
3.
ZO projednalo uspořádanou anketu mezi občany na výstavbu větrných elektráren v katastru obce
Morašice,dále zhodnotila nabídky firem pro stavbu VE a to Aleš Pokorný-Horní Dubňany,KV VENTI
s.r.o.,Praha,JUWI s.r.o. Jablonec nad Nisou,ČEZ s.r.o.,ABWind a.s. Bezno,VENTUREAL
s.r.o.Brno,e3 větrná energie s.r.o.,Brno,MoraWind s.r.o.,Znojmo,Enercon E-82
Usnesení 2/8/07
ZO vzalo na vědomí výsledky ankety občanů ohledně výstavby VE v kat.obce Morašice,z 200
občanů souhlasilo 104 a nesouhlasilo 32, zbývajících 64 občanů se anket y nezúčastnilo.
ZO odsouhlasilo výstavbu VE v kat.obce Morašice a vybralo investora akce p.Aleše Pokorného
z Horních Dubňan.
Hlasování :s-7,n-0.z-0
4.
ZO projednalo RO č.5
Usnesení 3/8/07
ZO odsouhlasilo RO č.5 zvýšení příjmů o 134 600,-Kč,zvýšení výdajů o 247 000,-Kč,pokrytí
výdajů z prostředků minulých let–financování o 112 400,-Kč.
Hlasování :s-7,n-0.z-0
5.
ZO projednalo uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Jmk Brno na zhotovení projektové
dokumentace-Kanalizace Morašice a na opravu obrazu evangelisty v kruchtě kostela sv.Anny(kulturní
památka č.6578) v Morašicích
Usnesení 4/8/07
ZO odsouhlasilo uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Jmk Brno na zhotovení projektové
dokumentace-Kanalizace Morašice a na opravu obrazu evangelisty v kruchtě kostela
sv.Anny(kulturní památka č.6578) v Morašicích.
Hlasování :s-7,n-0.z-0
6.
ZO projednalo žádost o prodej pozemku p.č.1/1 v katastru obce Morašice o výměře 184 m2.
Usnesení 5/8/07
ZO odsouhlasilo záměr prodeje pozemku ve vlastnictví obce ,v kat.obce Morašice,p.č.1/1 o
výměře 184m2.
Hlasování :s-7,n-0.z-0

7.

ZO projednalo žádost p.Jarmily Bulové o pokácení modřínu v zahrádce ,na vlastní parcele před
domem č.p.86

Usnesení 6/8/07
ZO odsouhlasilo žádost p.Jarmily Bulové o pokácení modřínu na vlastní parcele před domem
č.p.86,v období vegetačního klidu a za dodržení bezpečnosti práce.
Hlasování :s-7,n-0.z-0
8.
ZO projednalo žádost p.Kubíčka č.p.4
Usnesení 7/8/07
ZO rozhodlo že projekt k stavebním úpravám,, rekonstrukce střešní konstrukce nad
hospodářskou budovou“, na p.č.68/1 jehož jsou vlastníky p.Ladislav a Marie Kubíčkovi
Morašice 4 ,je v souladu s územním plánem obce Morašice.
Hlasování :s-7,n-0.z-0
9.
ZO projednalo žádost Oblastní charity Znojmo o příspěvek.
Usnesení 8/807
ZO odsouhlasilo příspěvek Oblastní charitě Znojmo na provoz služeb a zařízení ve výši 2000,Kč .
Hlasování :s-7,n-0.z-0
10.
ZO projednalo špatný stav studny u hasičské nádrže.ZO dalo za úkol p.Veisovi zajistit její opravu.
11.
Starostka všem přítomným poděkovala a schůzi ukončila v 20,45hodin.

………………………………………
…………………………………….
Jiřina Hermanová
starostka obce

p.Balík ,p.Semotam
ověřovatelé zápisu

