Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Morašice u Chrudimi konaného dne
25.6.2020
Zastupitelstvo obce Morašice po projednání
A. schvaluje
1. Přijetí finančního příspěvku od Pardubického kraje (MZe) na zmírnění dopadů kůrovcové
kalamity v lesích za období od 1.10.2017 do 31.12.2018 ve výši 121.586,-Kč.
2. Přijetí dotace IČ 117D8210A1865 od MMR ČR na akci Oprava místní komunikace 2b a
5b v obci Morašice ve výši 1.208.308,-Kč.
3. Přijetí dotace IČ 117D063000087 od MMR ČR na akci 14 ZTI Morašice (Holičky) ve
výši 1.120.000,-Kč.
4. Přijetí dotace IČ 117D8210B2115 od MMR ČR na akci Školní hřiště Morašice ve výši
944.302,-Kč.
5. Přijetí dotace od Pardubického kraje z Programu obnovy venkova č. OŽPZ/20/22457 na
akci „Rekonstrukce budovy č.p. 31 Skupice – Lojzička“ ve výši 80.000,-Kč.
6. Přijetí dotace od Pardubického kraje č. OKŘ/20/22298 na pořízení radiostanic pro SDH
ve výši 20.000,-Kč.
7. Mimořádnou odměnu starostovi obce za práce nad rámec výkonu funkce starosty ve výši
1,5 násobku měsíční odměny.
8. Od 1.7.2020 příspěvek na stravování uvolněnému členovi zastupitelstva ve formě
stravenek ve výši 80,-Kč bez doplatku.
9. Prodej pozemku p.č. 91/14 o výměře 135 m2 v k.ú. Zbyhněvice manželům Hýblovým,
Zbyhněvice 19. Smlouva bude uzavřena dle schváleného ceníku pro prodej pozemků obce
(cena a termín úhrady kupní ceny).
10. Prodej části pozemku p.č.35/2 o výměře cca 16 m2 v k.ú. Holičky u Chrudimi manželům
Janovským, Holičky 45. Smlouva bude uzavřena dle schváleného ceníku pro prodej
pozemků obce (cena a termín úhrady kupní ceny).
11. Koupi altánu včetně pozemku (pozemek, pergola, krb, „oplocení“, zámková dlažba,
vybavení nábytkem – 7 ks stolů, 14 ks lavic) na pozemku p.č 81/6 v k.ú. Janovice u
Chrudimi za dohodnutou cenu 260.000,-Kč.
12. Podání žádosti o dotaci MMR z programu podpory odstraňování škod na obecním majetku
při povodních 2020 – opravy místních komunikací (do luk, hřiště v Morašicích).
13. Podání žádosti na Pardubický kraj o dotaci na pořízení dopravního automobilu pro hasiče.
14. Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 367/2 v k.ú. Janovice u Chrudimi (pod
místní komunikací do Palučin), části pozemku p.č. 359/11v k.ú. Janovice u Chrudimi (cesta

k Lisým) a části pozemku (popř. celý pozemek) p.č. 603 k.ú. Morašice u Chrudimi (náhon
k návesnímu rybníku).
15. Změnu termínu realizace rekonstrukce soc. zařízení školy na rok 2021, pokud se z důvodu
administrace nestihne v roce letošním.
16. Rozpočtové opatření č.2/2020, které je přílohou tohoto usnesení.
17. Schvaluje účetní závěrku obce za rok 2019.
18. Schvaluje závěrečný účet a celoroční hospodaření obce za rok 2019 včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření obce Morašice za rok 2019 bez výhrad.
19. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 (odpady) a č. 2/2020 (zrušovací řád pohřebiště).
20. Změnu oprávněného z manipulačního řádu na návesní rybník v Morašicích z obce na
majitele domu č.p. 13 v Morašicích (bývalý mlýn).
21. Revokování usnesení zastupitelstva obce ze dne 27.9.2017 bod 7. o prodeji části pozemku
p.č. 91/2 v k.ú. Zbyhněvice paní Káfoňkové a panu Pilnému.
22. Podání žádosti o změnu PRVK Pardubického kraje (změna na DČOV) u místních částí
obce Morašice.

B. bere na vědomí
Čerpání rozpočtu k 31.5.2020.
Závěrečné účty mikroregionů (Chrudimsko a Západně od Chrudimi).
Zprávu finančního výboru.
Konání Rallye Železné hory dne 1.8.2020 od 6 hod. do 18. hod.

C. neschvaluje
Opravu místní komunikace v Morašicích od č.p. 13 k odbočce k č.p. 58.
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