USNESENÍ ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE MORAŠICE
Pořádané dne 20.3.2018
Usnesení č. 1/2/18
Zastupitelstvo s c h v a l u j e :
-zapisovatele zápisu :Eva Vránová
-ověřovatele zápisu : Karel Vančura, Jan Křepela
-komise pro usnesení: Vlastimil Herman
následující program zasedání ZO
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Lesní hospodářský plán
Kontrola usnesení
Předpis,,Systém náležité péče uvádějící na trh dřevo vytěžené na svých
pozemcích“
5. Pronájem části nemovitosti
6. Směrnice č.1/2018
7. Smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Znojmo
pro rok 2018
8. Žádost
9. Žádost o odkoupení části pozemku
10. Hrobová místa
11. Soudní jednání
12. Kanalizační přípojky
13. Různé
14. Různé
15. Závěr
Hlasování : pro -7, proti –0, zdržel se-0
Usnesení č. 2/2/18
ZO bere na vědomí:
Informace o lesní hospodářském plánu a jeho projednání na dalším ZO.
Usnesení č. 3/2/18
ZO bere na vědomí :
Zprávu kontrolního výboru –vše v pořádku.
Usnesení č. 4/2/18

ZO schvaluje:
vnitřní předpis obce ,,Systém náležité péče uvádějící na trh dřevo vytěžené na svých
pozemcích „
Hlasování : pro -6, proti –0, zdržel se-1(p.Ulrychová)
Usnesení č. 5/2/18
ZO schvaluje:
Pronájem části nemovitosti na výrobu šnečích produktů firmě Snailex s.r.o. Liští
237/35 Brno.
Hlasování : pro -5, proti –1(p.Křepela), zdržel se-1(p.Herman)
Usnesení č. 5/2-1/18
ZO schvaluje:
Výši pronájmu 1000,-Kč/měsíc, plus energie.
Hlasování : pro -4, proti –1(p.Ulrychová), zdržel se-2(p.Vančura,p.Herman)
Usnesení č. 5/2-2/18
ZO schvaluje:
Výši pronájmu 500,-Kč/měsíc ,plus energie.
Hlasování : pro -1, proti –4(p.Křepela,p.Weis.p.Bartuňková,p.Bartuněk), zdržel se2(p.Herman,p.Vančura)
Usnesení nebylo schváleno.
Usnesení č. 6/2/18
ZO schvaluje:
směrnici č.1/2018 upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce
Morašice
Hlasování : pro -7, proti –0, zdržel se-0
Usnesení č. 7/2/18
ZO schvaluje:
Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Znojmo pro rok
2018
Hlasování : pro -7, proti –0, zdržel se-0
Usnesení č. 8/2/11

ZO bere na vědomí :
Úpravu žádosti knihovníka o zapojení do II.etapového projektu ,,Jižní Morava čte“.
Usnesení č. 9/2/18
ZO schvaluje :
Záměr prodeje části p.č. 541/52 ostatní plocha o výměře 60 m2 v k.ú.Morašice ve
vlastnictví obce ,pozemek pod garáží a zahradou .
Hlasování : pro -7, proti –0, zdržel se-0
Usnesení č. 10/2/18
ZO bere na vědomí :
Informaci o vypracování mapy hrobových míst na místním hřbitově ,kterou vytvořil
p.Emil Veis.V elektronické podobě je dostupná na stránkách obce.
Usnesení č. 11/2/18
ZO bere na vědomí:
rozsudek ve věci určení vlastnického práva k zemědělským nemovitostem. Žalobce
Rytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou proti žalovaným Obec Morašice a ČR-Státní
pozemkový úřad
Usnesení č. 12/2/18
ZO bere na vědomí:
Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene mezi DSO KHDM a JMK Brno na kanalizační
přípojky v obci Morašice za úplatu 40 251,-Kč.
Usnesení č. 13/2/18
ZO bere na vědomí:
-starosta navrhl zakoupit letošní rok nový herní prvek na dětské hřiště,
přítomní navrhly jehlan .Starosta do dalšího ZO zjistí cenové rozhraní u různých typů
herních prvků
-starosta informoval o zadaném položkovém rozpočtu na sadbové úpravy obce a opravu
chodníku na hřbitově
sadbové úpravy-81 000,-Kč
oprava chodníku na hřbitově 386 000,-Kč
tyto akce se zatím odkládají
-starosta předložil zápis do kroniky p.Emilem Veisem
V plném znění bude uložen ve zvláštním svazku kroniky ,,Příspěvky občanů do kroniky“
-starosta informoval že 7.4.2018 se uskuteční v místním KD ,,Setkání seniorů“a tímto
pozval všechny zastupitele na tuto akci

-p.Ulrychová měla dotaz ,kdy se uskuteční letošní úklid obce občany na Den země
Starosta informoval , že úklid obce občany bude 21.4.2018 , kam jsou všichni srdečně
zváni.
-starosta se dotazoval p.Ulrychové jestli již zjistila kalkulaci na venkovní posilovací troj
p.Ulrychová tuto kalkulaci nemá z důvodu neupřesněného typu stroje
-p.Vančura měl dotaz jak probíhá vymáhání dluhu v pohostinství za poslední nájemkyní
starosta informoval ,že bude podáno trestní oznámení
-p.Herman se ptal na opravu článku v místních listech
starosta informoval ,že napíše opravný článek ,který bude uveden v dalších listech
-kronikářka paní Maříková požádala o vyjádření zastupitelů ke konceptu kroniky a
navrhla nedávat fotky přímo do zápisu ,ale do příloh
zastupitelé podali své připomínky ,které budou do kroniky zapracovány ,ZO chce
stávající formát kroniky i s fotkami
Usnesení č. 14/2/18
ZO schvaluje :
Nového člena zásahové jednotky hasičů –Radka Adámka.
Hlasování : pro -7, proti –0, zdržel se-0

Zdeněk Weis starosta obce_________________________________
Jarmila Bartuňková místostarostka________________________________________
Karel Vančura ověřovatel zápisu__________________________________
Jan Křepela
ověřovatel zápisu_____________________________________

Usnesení bylo vyvěšeno na úřední desce OÚ i el. desce dne:
vyvěšeno : 23.3.2018
sejmuto:
9.4.2018

