USNESENÍ ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE MORAŠICE
POŘÁDANÉ DNE 25.3.2013
Usnesení č. 1/3/13
Zastupitelstvo s c h v a l u j e :
-zapisovatele zápisu :Eva Vránová
-ověřovatele zápisu :Emil Veis ,Josef Kratochvíl
následující program zasedání ZO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Pronájem pohostinství
prodej pozemku
zapojení do projektu snížení energií
výběr dodavatele na kácení akátů
příspěvek Sdružení hasičů-obleky
různé
závěr

Hlasování : pro 6, proti –0, zdržel se-0
Usnesení č. 2/3/13
ZO s c h v a l u j e :
Pronajmout místní pohostinství:
-p.Seidlová pro –0, proti –6, zdržel se-0
-p.Navrátilová pro –6, proti –0, zdržel se-0
-p.Maňas pro –0, proti –6, zdržel se-0

Nájemné 1000,-Kč/měsíčně
Usnesení č. 3/3/13
ZO schvaluje:

Místostarosta
konstatoval,
že
záměr
prodeje
pozemku
p.č.
34/2
v
k.ú.
Morašice,
se kterým vyslovilo zastupitelstvo obce souhlas svým usnesením č. 3/2/13 ze zasedání konaného dne 25.2.2013 , byl
v souladu
s
§
39
odst.
1
zákona
č.
128/2000
Sb.,
o
obcích
,
ve
znění
pozdějších
předpisů
zveřejněn
na
úřední
desce
obecního
úřadu
od 27.2.2013 do 15.3.2013 .a zárove ň navrhl prodej tohoto pozemku :paní Hana Bartuňková Skalice 78,671 71 a pan
Ladislav Mařík Hostěradice 43,67171,za cenu 25,-Kč /m2 .
Do smlouvy zapracovat podmínku ,že se začne stavět do 5 let od podpisu smlouvy ,pokud ne ,bude mít obec
předkupní právo.

Hlasování : pro –6, proti –0, zdržel se-0
Usnesení č. 4/3/13
ZO schvaluje:
Možnost zařadit se k dalším obcím za účelem zakoupení komodit na burze pro získání levnější el.energie
o 15-20 %.Toto se týká i domácností ,po získání podrobnějších informací.
Hlasování : pro –6, proti –0, zdržel se-0
Usnesení č. 5/3/13

ZO schvaluje :
Výběr dodavatele a kácení akátů p.Jiří Vacek Trstěnice 98 ,zažádat o vyměření Ing.Vališe,akáty budou
rozděleny po 5 m3 na občany ,dle seznamu žadatelů.
Hlasování : pro –6, proti –0, zdržel se-0
Usnesení č. 6/3/13
ZO schvaluje:
Příspěvek ve výši 3000,-Kč Sboru dobrovolných hasičů Morašice na zakoupení slavnostních obleků.
Hlasování : pro – 6,proti – 0,zdržel se-0
Usnesení č. 7/3/13
ZO bere na vědomí:
Vytvoření směrnice o zákazu domovního prodeje a informaci a pozdní odhrnutí sněhu od Želetic.

Jiřina Hermanová starostka obce_________________________________
Zdeněk Weis místostarosta________________________________________
Emil Veis ověřovatel zápisu__________________________________
Josef Kratochvíl ověřovatel zápisu_____________________________________

Usnesení bylo vyvěšeno na úřední desce OÚ i el. desce dne:
vyvěšeno 26.3.2013
sejmuto: 10.4.2013

