Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Morašice u Chrudimi konaného dne
21.9.2022
Zastupitelstvo obce Morašice po projednání
A. schvaluje
1. Revokaci usnesení ZO ze dne 15.6.2022 bod 6. ve věci uplatnění předkupního práva
obce na zpětný odkup pozemku p.č. 66/1 v k.ú. Holičky u Chrudimi od manželů
Knických.
2. Uzavření Smlouvy o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné
prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok
2022 – II. kolo ve výši 12.000,-Kč.
3. Uplatnění předkupního práva obce na zpětný odkup pozemku p.č. 66/4 v k.ú. Holičky u
Chrudimi od pana Matyáše Hlaváčka, dle článku VI. Kupní smlouvy ze dne 25.10.2017.
4. Směnu části pozemkové parcely p.č. 78/2 ve vlastnictví obce o výměře cca 43 m2 za část
pozemkové parcely p.č. 38/2 o výměře cca 74 m2, obě v k.ú. Skupice u Chrudimi.
Veškeré náklady spojené se směnou pozemků nese žadatel.
5. Výměnu herního prvku ve Zbyhněvicích dle CN DH-811-022 od Dětská hřiště a fitparky
František Smitka.
6. Rozpočtové opatření číslo 5, včetně nařízení odvodu ve výši 30 tis. Kč z fondu
reprodukce majetku (fondu majetku) ZŠMŠ Morašice na účet obce a navýšení
závazných ukazatelů (prostředky na provoz ZŠMŠ Morašice) o 100 tis. na celkových
750 tis. Kč na rok 2022.
7. Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu obce
Morašice s Bc. Pavlem Petrovičem, Morašice 97 na podporu výstavby domovní čistírny
odpadních vod.
8. Vstoupit v jednání s ostatními vlastníky pozemků v lokalitě Z.MO.9 (naproti FVE) ve
věci vybudování inženýrských sítí a komunikace a způsobu rozdělení nákladů na jejich
vybudování.
9. Zastupitelstvo obce se vzdává ve prospěch rady obce vyhrazeného rozhodování o
poskytnutí dotace nad 20 tis. Kč pro Program podpory výstavby domovní čistírny
odpadních vod.
B. neschvaluje
1. Prodej pozemkové parcely p.č. 581/3 o výměře 292 m2 v k.ú. Morašice u Chrudimi.
Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku nese žadatel.
C. bere na vědomí
Informace ve věci reklamace gymnastického sálu, přijetí finančního příspěvku od
Pardubického kraje na hospodaření v lesích ve výši 52.410,-Kč a 19.080,-Kč, čerpání
rozpočtu k 31.8.2022, rozpočtové opatření č. 4/2022 schválené Radou obce a zprávu
finančního výboru a kulturní komise.

