Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Morašice u Chrudimi konaného dne 20.9.2019
Zastupitelstvo obce Morašice po projednání
A. schvaluje
1. Prodej pozemkové parcely p.č. 91/10 v k.ú. Zbyhněvice o výměře 1042 m2 manželům
Poliakovým, Pardubice, za cenu 550,- Kč/1m2 bez DPH. Smlouva bude uzavřena dle vzoru
smlouvy pro prodej stavebních pozemků nejpozději do 2 měsíců od zaslání návrhu kupní
smlouvy kupujícímu. Pokud nedojde k podpisu smlouvy do 2 měsíců od obdržení jejího
návrhu, bude pozemková parcela nabídnuta dalšímu zájemci. Kupní cena musí být uhrazena
do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy.
2. Uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace s Pardubickým krajem číslo OKŘ/19/24792
ve výši 108 tis. Kč na pořízení zásahových oděvů jednotek SDH.
3. Přijetí finančního příspěvku Pardubického kraje na obnovu, zajištění a výchovu lesních
porostů ve výši 22.800,-Kč
4. Pověřuje Romana Štěpánka – starostu obce Morašice a Mgr. Petra Borkovce – místostarostu
obce Morašice právem přijímat prohlášení snoubenců o vstupu do manželství
a podepisovat protokol o uzavření manželství v souladu s § 11a odst. 1 písmene b) zákona
o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s § 657 odst. 1 a § 658 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a stanovuje pro konání občanských
sňatečných obřadů:
a. oddací místo: celé katastrální území obce Morašice
b. oddací dny: pondělí - neděle
5.

Rozpočtové opatření číslo 5, které tvoří Přílohu číslo 1 tohoto usnesení.

6. Podání žádostí o dotace od Mikroregionu západně od Chrudimi na opravu místní
komunikace na p.p.č. 597/1 a 598/1 v k.ú. Morašice u Chrudimi a dále podání žádostí o
dotace od Mikroregionu Chrudimsko na odpočívadlo s informační tabulí.
B. bere na vědomí
Bere na vědomí záměr Občanského sdružení Č.O.LE.K. předložený zastupitelům obce
včetně žádosti o pronájem pozemků 265/1 a 265/9 v k.ú. Morašice. Zastupitelstvo se
s předloženým návrhem seznámí a projedná na příštím zasedání zastupitelstva obce.

