Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Morašice u Chrudimi konaného
dne 30.6.2021
Zastupitelstvo obce Morašice po projednání
A. schvaluje
1. Pronájem části pozemků p.č. 598/6 o výměře cca 2 m2 a části pozemku St. 30/1 o
výměře cca 2 m2 v k.ú. Morašice u Chrudimi společnosti Zásilkovna s.r.o. pro
umístění výdejního boxu a uzavření Smlouvy pro umístění Z-BOXu za částku 500,Kč/rok.
2. Schvaluje účetní závěrku obce za rok 2020.
3. Schvaluje závěrečný účet a celoroční hospodaření obce za rok 2020 včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření obce Morašice za rok 2020 bez výhrad.
4. Vyřazení zmařené investice „Změna dokončené stavby č.p. 60 na mateřskou školu“ ve
výši 378.958,50Kč.
5. Přijetí dotací od MMR ČR na opravy místních komunikací – hřiště v Morašicích a Mk
3c v Morašicích a zadání výběrových řízení na provedení těchto oprav. Dále stanovuje
výběrovou komisi ve složení Petr Borkovec, Tomáš Chrbolka, David Kosina, Roman
Štěpánek a pověřuje starostu k podpisu smluv o dílo s vybraným zhotovitelem.
6. Jednotlivým hasičským sborům peněžité dary v přesné výši finančních prostředků
získaných sběrem železného odpadu, a to i v případě přesáhnutí částky 20.000,-Kč
v jednom kalendářním roce.
7. Rozpočtové opatření č. 6, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto usnesení.
8. Výjimku z obecně závazné vyhlášky č. 1/2017 o ochraně nočního klidu pro pořádání
kulturní akce v místní části Zbyhněvice od 3.7.2021 do 4.7.2021 do 2:00 hodin.

B. neschvaluje
1. Prodej části pozemkové parcely p.č. 224/1 o výměře cca 185 m2, pozemkové parcely
p.č. 230/7 a pozemkové parcely p.č. 187/8 v k.ú. Skupice u Chrudimi za cenu dle
schváleného ceníku pro prodej pozemků obce.
2. Návrh zastupitele Davida Kosiny ve znění:
1. K bodu Reklamace vady díly – přístavba ZŠMŠ následující návrh na usnesení:
V souladu s našimi usnesením z předchozích zastupitelstev, pokud společnost SL Holding
neakceptovala všechny následující podmínky:
• záruční dobu v délce 60 měsíců
• veškeré práce budou předem „zprojektovány“ autorizovaným inženýrem a odsouhlaseny soudním
znalcem p. Boguajem

• termín dokončení prací interiér
• termín dokončení prací exteriér
• potvrzení ze strany zhotovitele, že se jedná o opravu v rámci reklamačního řízení dle smlouvy o dílo
ze dne 30.1.2018, tedy že zhotovitel nebude požadovat žádné finanční prostředky na tyto opravy
• kopii plné moci, na základě které JUDr. Mičica zastupuje SL Holding v jednání s obcí Morašice
pak Obec Morašice vystupuje z reklamačního řízení a zahajuje další kroky k procesu řešení náhrady
škody soudní cestou. Prvním krokem je vytvoření Projektové dokumentace (PD) pro opravu stávajícího
stavu v plném rozsahu nutných prací. Součástí dané PD bude i podrobný rozpočet jednotlivých oprav,
tak aby se zastupitelstvo mohlo rozhodnout v jakém rozsahu bude oprava provedena. Vytvoření PD
bude ideálně zadáno soudnímu znalci Patriku Boguajovi (s ohledem na již běžící konzultační činnost a
znalost problému.
2. K bodu Reklamace vady díly – přístavba ZŠMŠ následující návrh na usnesení:
Pokud jsme stále neobdrželi písemné vyjádření a vysvětlení od pana Dobiáše (Axiom), proč nemusíme
informovat oba poskytovatele dotací (silnice, škola). Tak ZO určuje Romana Štěpánka, aby nejpozději
do 2.7.2021 oba poskytovatele informoval o skutečnosti, že obě dotované stavby jsou užívány pouze
částečně, s ohledem na probíhající reklamační řízení.
3. K bodu školní zahrady EVVO – výše spoluúčasti obce
Navrhuji navýšit plánovanou částku (a tím pádem i výši spoluúčasti o 250 tisíc Kč bez DPH)

C. bere na vědomí
Čerpání rozpočtu k 31.5.2021.
Rozpočtové opatření č. 5, které schválila rada obce.
Závěrečné účty mikroregionů (Chrudimsko a Západně od Chrudimi).
Zprávu finančního výboru a kulturní komise.
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