Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Morašice u Chrudimi konaného dne
22.12.2021
Zastupitelstvo obce Morašice po projednání
A. schvaluje
1. Prodej části pozemku p.č. 66/8 v k.ú. Holičky u Chrudimi o výměře cca 20 m2 paní
Haně Secké za cenu dle platného ceníku pro prodej pozemků obce. Veškeré náklady
spojené s prodejem pozemku nese žadatelka.
2. Poskytnutí dotace ve výši 20.270,-Kč sdružení MOMA Morašice z.s. na pokrytí
nákladů na projekt „Odpadový kalendář obce Morašice 2022“ a uzavření veřejnoprávní
smlouvy.
3. Rozpočet Základní školy a mateřské školy Morašice na rok 2022 jako vyrovnaný,
náklady 12.165.000,-Kč, výnosy 12.165.000,-Kč.
4. Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a mateřské školy Morašice na roky 20222024.
5. Rozpočtové opatření č.14/2021, které je Přílohou č. 1 tohoto usnesení.
6. Finanční příspěvek občanům ve výši 35.000,-Kč na pořízení domovních čistíren
odpadních vod (DČOV). Podmínkou poskytnutí příspěvku je doložení kolaudačního
souhlasu a povolení k nakládání s odpadními vodami po 1.1.2022 s doložkou nabytí
právní moci. Finanční příspěvek bude poskytován pouze do vyčerpání celkové částky
schválené zastupitelstvem obce pro příslušný rok.
7. Předběžné rozpočtové opatření č. 15/2021, které tvoří Přílohu č. 2 tohoto usnesení.
(SZIF zahrady, WC a jídelna)
8. Rozpočet obce na rok 2022 jako schodkový.
Příjmy ve výši 12.558.000,-Kč, výdaje ve výši 18.201.700,- Kč. Schodek rozpočtu bude
kryt zůstatkem finančních prostředků na bankovních účtech obce k 31.12.2021.
Schválený rozpočet vyjadřuje závazné ukazatele pro ZŠ a MŠ Morašice ve výši
650.000,-Kč.
V souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů zastupitelstvo zmocňuje:
Radu k provádění rozpočtových opatření do výše 300 tis. Kč, s tím, že úprava rozpočtu
jednotlivé akce nesmí přesáhnout 300 tis. Kč. Navýšení závazného ukazatele na výdajové
straně rozpočtu musí být financováno snížením jiného závazného ukazatele na výdajové
straně rozpočtu nebo zapojením financování, nebo reálným a odůvodněným zvýšením
příjmů. Tato pravomoc se nevztahuje na závazné ukazatele „příspěvky na
provoz“ zřízeným příspěvkovým organizacím.
Radu k provádění rozpočtových opatření bez omezení výše u účelově přidělených

finančních prostředků z vyšších územně samosprávných celků, státního rozpočtu a státních
fondů, fondů EU, případně průtokové dotace.
Zastupitelstvo obce schvaluje předběžné rozpočtové opatření k rozpočtu na rok 2022
bez určení konkrétní výše pro tyto rozpočtové změny:
• Změny v členění dle vyhlášky o rozpočtové skladbě ve znění změn v průběhu roku 2022.
• Přijetí a případné realizace výdajů účelově poskytnutých transferů.
• Změny v položkách 1122 a 5365 vlivem zobrazení v rozpočtu daně z příjmů právnických
osob, kde je poplatníkem obec a zároveň i příjemcem sdílené daně.
• Upřesnění výše transferů dle schváleného rozpočtu a dle upřesnění dalších veřejných
rozpočtů
• Upřesnění výše transferů v případech jejich vypořádání nebo z jiných důvodů, rozpočet
se schvaluje na výdajové a příjmové položky transferů nebo položky finančního
vypořádání.
• Navýšení rozpočtových příjmů dle skutečného plnění oproti položce 8115.
• Vzniklé výdaje nezávislé na vůli ÚSC
Rozpočtové opatření bude provedeno už bez dalšího schvalování.
Zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém
opatření provedeném v kompetenci rady na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném
po schválení rozpočtového opatření radou a jejího stručného odůvodnění (odůvodnění lze
na zasedání podat ústně).
Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby a změny rozpisu dle
vyhlášky č. 323/2002 Sb. je v kompetenci účetní. Jedná se o změny druhového třídění.
9. Podání žádosti o dotaci z Pardubického kraje z programu Program obnovy venkova na
akci „Rekonstrukce domu č.p. 31 Skupice – Lojzička“.
10. Výjimky z vyhlášky o rušení nočního klidu na rok 2022 dle žádosti SDH Morašice ze
dne 6.12.2021, které tvoří Přílohu číslo 3. tohoto usnesení.
B. bere na vědomí
Čerpání rozpočtu k 30.11.2021.
Zprávu kontrolního výboru a kulturní komise.
Rozhodnutí Pardubického kraje o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření
v lesích ve výši 220.760,-Kč.
Rozpočtová opatření číslo 12/2021 a 13/2021, která schválila Rada obce.
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