Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Morašice u Chrudimi konaného
dne 29.3.2019
Zastupitelstvo obce Morašice po projednání
A. schvaluje
1. Prodej části pozemkové parcely p.č. 136/11 v k.ú. Morašice u Chrudimi o výměře cca 10 m2 panu
Milošovi Jožákovi za cenu 50,- Kč/1m2. Veškeré náklady spojené s prodejem nese žadatel.
2. Prodej pozemkové parcely p.č. 66/5 v k.ú. Holičky u Chrudimi o výměře panu Jakubovi Návesníkovi,
a paní Dianě Pětíkové za cenu 420,- Kč/1m2 bez DPH. Smlouva bude uzavřena dle vzoru smlouvy pro
prodej stavebních pozemků.
3. Prodej pozemkových parcel p.č. 285/5, 285/18 a 285/10 v k.ú. Morašice u Chrudimi panu Davidovi
Kosinovi za cenu 420,-Kč/1m2 bez DPH. Veškeré náklady spojené s prodejem nese žadatel.
4. Nařízení odvodu rezervního investičního fondu Základní školy a mateřské školy Morašice ve výši
30.000,-Kč zpátky zřizovateli (Obci), použití rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného hospodaření
Základní školy a mateřské školy Morašice ve výši 42.000,-Kč na dovybavení přístavby budovy školy.
Navýšení závazného ukazatele na rok 2019 Základní škole a mateřské škole Morašice o částku 64.000,Kč (dovybavení přístavby školy) na celkovou částku 614.000,-Kč
5. Uzavření smlouvy o dílo v částce 387.017,71 Kč včetně DPH na opevnění koryta potoka ve
Zbyhněvicích se společností INSTAV Hlinsko.
6. Schvaluje finanční dar sportovnímu klubu Mor&mšice-softball, z.s. ve výši 6000,-Kč
7. Schvaluje finanční dar Českému rybářskému svazu Chrudim ve výši 3 000,-Kč na zakoupení 1. ceny
pro rybářské závody dětí na Orlíku.
8. Záměr koupit část pozemku p.č. 636 o výměře cca 430 m2 a prodej části pozemkové parcely č. 600/1
o výměře cca 50 m2 v k.ú. Morašice u Chrudimi za cenu 500,-Kč/1m2 (uzavření směnné smlouvy).
9. Snížení kupní ceny manželům Kalousovým u pozemku p.č. 66/9 v k.ú. Holičky u Chrudimi o
60.439,-Kč, a to u části tohoto pozemku o výměře 135 m2, která je platným územním plánem obce
určená k zástavbě komunikací a nelze tedy využít ke stavbě ani doprovodných staveb a oplocení.
Původní cena (420,-Kč/1m 2 x 135 m2 x 1,21 s DPH = 68.607,-Kč) – nová cena (50,-Kč/1m2 x 135 m2
x 1,21 s DPH = 8.168,-Kč).
10. Zadání vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení na úpravu rohu chodníku u č.p.
31 (Pořízovi) a pověřuje Radu obce k uzavření smlouvy o dílo na realizace tohoto opatření.
11. Rozpočtové opatření číslo 2, které tvoří Přílohu číslo 1 tohoto usnesení.
12. Schvaluje účetní závěrku obce za rok 2018.
13. Schvaluje závěrečný účet a celoroční hospodaření obce za rok 2018 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Morašice za rok 2018 bez výhrad.
14. Deleguje jako zástupce obce Morašice na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace
Chrudim, a.s., IČO 48171590, se sídlem Novoměstská 626, 537 01Chrudim, jejíž je obec akcionářem

pana Romana Štěpánka, nar. 30.1.1975, bytem Morašice 65
pana Bc. Petra Borkovce, nar. 26.5.1967, bytem Morašice 105
pana Ing. Františka Zitu, nar. 9.7.1950, bytem Morašice 45
Delegovaný zástupce obce je oprávněn k výkonu všech práv akcionáře na valné hromadě
uvedené společnosti konané dne 29.5.2019, případně na náhradní valné hromadě.
Delegovaný zástupce není oprávněn udělit další zmocnění k zastupování na výše uvedené
valné hromadě.
B. bere na vědomí
Rozpočtové opatření č. 1 schválené Radou obce a rozpočtové opatření č. 10 z roku 2018, které bylo
schváleno jako předběžné.
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