USNESENÍ ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE MORAŠICE
pořádané dne 31.1.2019

Usnesení č. 1/1/19
Zastupitelstvo s c h v a l u j e :
-zapisovatele zápisu : Eva Vránová
-ověřovatele zápisu : Hana Maříková, Mgr. Adéla Šotkovská, DiS.
-komise pro usnesení : Bc. Lukáš Bartuněk.
následující program zasedání ZO :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zahájení
Kontrola usnesení
Žádost o dotace
Žádost o finanční příspěvek senioři
Finanční příspěvek Znojmo
Odměny ZO
Inventarizační zpráva
Výroční zpráva
Rozpočtové opatření
Žádost o dotaci na VPP
Kácení stromů
Zasíťování pozemků
Různé
Závěr

Hlasování : pro -6, proti –0, zdržel se-0
Usnesení č. 2/1/19
ZO bere na vědomí :
Zrušení bodu.
Usnesení č. 3/1/19
ZO schvaluje:
Podání žádosti o dotaci na zakoupení traktoru a oprava toalet v KD.
Hlasování : pro -6 , proti –0 , zdržel se-0
Usnesení č. 4/1/19
ZO schvaluje:
Finanční příspěvek ve výši 3000,-Kč Sdružení důchodců Hostěradice
Hlasování : pro - 6, proti –0, zdržel se-0

Usnesení č. 5/1/19
ZO schvaluje:
Finanční příspěvek pro město Znojmo ve výši 10 150,- Kč
sociálních služeb ORP Znojmo pro rok 2019“.

na terénní sociální služby ,,Síť

Hlasování : pro -6 , proti –0, zdržel se-0
Usnesení č. 6/1/19
ZO schvaluje:
Snížení odměny místostarostovi na částku 5000,-Kč.
Hlasování : pro – 2(Hana Maříková ,Mgr. Jana Hlaváčová), proti –4 (Zdeněk Weis ,Bc. Lukáš
Bartuněk ,Kateřina Paluchová , Mgr. Adéla Šotkovská DiS.), zdržel se-0
Usnesení nebylo schváleno .
ZO schvaluje:
Odměny neuvolněných zastupitelů budou po celou dobu 2018-2022 ve stejné výši,v jaké je ZO
odsouhlasilo v roce 2018.
Hlasování : pro – 6, proti –0, zdržel se-0
Usnesení č. 7/1/19
ZO bere na vědomí:
Inventarizační zprávu za rok 2018.
Usnesení č. 8/1/19
ZO bere na vědomí:
Výroční zprávu dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
Usnesení č. 9/1/19
ZO schvaluje:
Rozpočtové opatření č. 9,10,11,12 /2018.
Hlasování : pro – 6, proti –0, zdržel se-0
Usnesení č. 10/1/19
ZO schvaluje:
Podání žádosti o dotaci na VPP na Úřad práce a zažádání o 2 pracovní místa.
Hlasování : pro – 6, proti –0, zdržel se-0
Usnesení č. 11/1/19
ZO bere na vědomí:

Žádost SUS Jmk Znojmo vykácení 5 stromů .Obec nemá námitky a požaduje vysázení nových 5
stromů na určené pozemky
Usnesení č. 12/1/19
ZO bere na vědomí:
Přesunou bod –nové stavební parcely na další ZO,po zjištění cen zasíťování .
Usnesení č. 13/1/19
ZO bere na vědomí :
-pan Veis předal předávací protokol kontrol na dětském hřišti .Informoval o stavu vody
v Morašicích a požádal o zařazení bodu na další zastupitelstvo obce –hospodaření s pitnou
vodou ,jehož součástí jsou tři navrhované otázky :
1)jak zajistit regulované napuštění bazénů v jarních a letních měsících a zalévání zahrad ,aby
nedošlo k vypuštění vodojemu ,jak se to stalo v loni
2)navrhnout řešení ,jak obec v budoucích letech zajistí svým občanům dostatek pitné vody,s
výhledem na další suché roky
3)jak inspirovat občany ,aby šetřili s pitnou vodou a omezili napouštění bazénů a zálivky pitnou
chlorovanou vodou
Dále měl dotaz k posypávání chodníku ke kostelu v zimním období ,některé dny nebyl chodník
posypán.Pan Veis navrhl ,že by chodník udržoval pokud mu obec předá klíčky od bedny
s pískem.ZO odsouhlasilo.
-paní Hlaváčová měla dotaz ,kdo bude udržovat pomník –květiny a nabídla se ,že by se o květiny
starala.ZO odsouhlasilo.
-paní Šotkovská měla dotaz jak pokračuje realizace světla ke schodům na kopci,ZO vzalo na
vědomí.
-Kateřina Paluchová měla dotaz ,zda je možné přesunout světlo ze vstupní strany kostela ,z
důvodu intenzity světla,ZO vzalo na vědomí
Zdeněk Weis starosta obce_________________________________
Bc.Lukáš Bartuněk místostarosta________________________________________
Hana Maříková ověřovatel zápisu__________________________________
Mgr. Adéla Šotkovská DiS.
ověřovatel zápisu_____________________________________

Usnesení bylo vyvěšeno na úřední desce OÚ i el. desce dne:
vyvěšeno : 7.2.2019
sejmuto: 25.2.2019

