Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mořice konaného dne 30. 6. 2010
v 19.00 v zasedací místnosti hasičské zbrojnice
Přítomno:

7 zastupitelů (viz prezenční listina)
od bodu 2 přítomno 8 zastupitelů

Zápisem pověřena:

Zdenka Loučková

Ověřovatelé zápisu: Jiří Pinkas
Zdeňka Karásková
Kontrolu usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mořice ze dne 29. 4. 2010 provedl
starosta obce Jaroslav Knap z důvodu nepřítomnosti předsedy kontrolního výboru.
Smlouva o zřízení věcného břemene (fotovoltická elektrárna) je u právničky JUDR. Lenky
Peštukové k připomínkování. Starosta obce poděkoval všem organizátorům dvoudenního revival
festu Mořice 2010 za pomoc s přípravou, realizací a úklidem po akci, revival se vydařil. Dále se
řešil pronájem hasičárny MAS Na cestě k prosperitě, Ivana Korvasová sdělila, že smlouva o
pronájmu je u jejich právníka.
Vystoupil Ing. Olšanský a zeptal se, jestli je vypracovaný písemný zápis o kontrole usnesení
předsedou kontrolního výboru Lukášem Najmanem. V zápise ze dne 29. 4. 2010 není rozepsaná
diskuse k rozpočtu, rozpočet je vyrovnaný nebo nevyrovnaný? Dále nebyly do dnešního dne
zodpovězeny otázky Ing. Olšanského, které podal na tomto veřejném zasedání.
Starosta mu odpověděl, že bude mít prostor v bodě Ostatní.
PROGRAM:
1) Projednání pronájmu nebytových prostor bývalé Hospůdky U kapličky Mořice
2) Projednání záměru Agrispolu Mořice vybudovat bioplynovou stanici v areálu družstva
3) Projednání pronájmu hasičské zbrojnice
4) Projednání závěrečného účtu obce Mořice a hospodářského výsledku MŠ Mořice
5) Ostatní
Při hlasování o programu dnešního veřejného zasedání byli všichni zastupitelé pro, nikdo nebyl
proti a nikdo se nezdržel hlasování.
Ad1) Martina Mrkvová ukončila provoz Mořické hospůdky U kapličky ke dni 30. 6. 2010. Obec
Mořice vyhlásila možnost pronájmu zmíněných nebytových prostor. Přihlásili se 3 zájemci:
Bohdana Volková Konečná
Jitka Paulíková
Vlastimil Šášek
Zastupitelstvo obce Mořice zhodnotilo způsob využití prostor a navrhuje Jitku Paulíkovou, Mořice
č.p. 58. Pharm.Dr Renata Olejníčková přečetla žádost a podnikatelský záměr Jitky Paulíkové.
Jiří Pinkas přeje hodně štěstí novému nájemci hospody a věří, že nebude zastupitelstvo obce za půl
roku vybírat nájemce znovu.
Jaroslav Knap poděkoval Martině Mrkvové za vedení Mořické hospůdky U kapličky.
Při hlasování o nájemci nebytových prostor Mořické hospůdky U kapličky paní Jitce Paulíkové,
Mořice č.p. 58 bylo 5 pro, nikdo nebyl proti a 2 se zdrželi hlasování.
Dílčí usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Mořice schválilo nájemce Jitku Paulíkovou, Mořice č.p. 58 nebytových
prostor bývalé Mořické hospůdky U kapličky.
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Ad2) Zastupitelstvo obce Mořice projednávalo záměr Zemědělského družstva Agrispol Mořice
vybudovat bioplynovou stanici o výkonu 1 MW.
Zastupitelé dne 29. 6. navštívili Agrodružstvo Tištín, kde již provozují bioplynovou stanici několik
let.
Ing. Jaromír Řezáč seznámil přítomné s technologií, s možnostmi využití bioplynu a podobně.
V diskusi k tématu bioplynové stanice vystoupil Jiří Pinkas a zeptal se, jestli družstvo plánuje
využití kejdy z živočišné výroby.
Ing Řezáč odpověděl, že mají jen malou trošku kejdy z živočišné výroby, s využitím kejdy se
víceméně nepočítá.
Jiří Šimák se zeptal, jestli nebude mít provoz „bioplynky“vliv na životní prostředí – hluk.
Ing. Řezáč odpověděl, že motorová jednotka je umístěna v odhlučněném kontejneru s tlumícím
obložením, dále je ošetřena metodickým postupem MŽP ČR, před samotnou kolaudací proběhne
zkušební provoz „bioplynky“.
Ing. Olšanský se zeptal, jestli mají souhlas E-ON s připojením do sítě.
Ing. Řezáč odpověděl, že mají vypracovanou žádost o vyjádření připojení kapacity do sítě pro EON. ZOD Agrispol plánuje navýšení pěstování kukuřice podle osevního plánu.
Bronislav Mrkva sdělil, že podporuje výstavbu „bioplynky“, je to tzv. „čisté“ podnikání.
Jiří Pinkas se opět zajímal o vliv hluku na okolní rodinné domy, Ing. Řezáč mu odpověděl, že před
kolaudací bude nařízen zkušební provoz a veškeré negativní vlivy se budou projednávat a potom
teprve bude kolaudační řízení.
Jaroslav Knap se zeptal na využití tepelné energie.
Ing Řezáč odpověděl, že plánují vytápění administrativní budovy, sušičky, případně sušení dřeva a
podobně.
Při hlasování o výstavbě bioplynové stanice (instalovaný výkon 1 MW) v katastru obce Mořice bylo
6 pro, nikdo nebyl proti a 2 se zdrželi hlasování.
Dílčí usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Mořice nemá námitek vůči výstavbě bioplynové stanice (instalovaný
výkon 1 MW) v katastru obce Mořice.
Ad3) Zastupitelé projednávali pronájem hasičské zbrojnice. Martin Obruča vysvětlil důvody
pronájmu. Je možnost čerpat přes Mas Na cestě k prosperitě výhodnou dotaci na opravu střechy
hasičské zbrojnice. Nemáme od MAS návrh nájemní smlouvy, navrhuje sdělit MAS, že zájem obce
Mořice trvá, ale počkáme na návrh a projednáme na příštím zasedání.
Ad4) Zastupitelům obce Mořice byl předložen závěrečný účet za rok 2009.
V diskusi vystoupil Ing. Olšanský a zeptal se na několik otázek, na některé mu hospodářka
odpověděla hned, zbývající budou písemně sděleny do 7 pracovních dnů.
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Otázky Ing. Olšanského:
1. Kolik Kč bylo vyčleněno v rozpočtu za rok 2009 na splátky úvěrů, bylo rozpočtové opatření na
úhradu splátek úvěrů?
2. V jakém režimu jsou úvěry v roce 2009, výše splátek jistin a úroků.
3. Účet 321, zůstatek a obsah k 31. 12. 2009
4. Účet 315, zůstatek a obsah k 31. 12. 2009
5. V rozpočtu na rok 2010 částka 153 000,--Kč, jedná se o neuhrazenou fakturu, proč není v
závazcích za rok 2009?
6. Výdaje a příjmy na bytovém hospodářství vysvětlit položky, proč obec dotuje bytové
hospodářství?
7. Příjmy a výdaje revival fest Mořice 2009, výdaje na účast obce v soutěži Entente florale europe.
Jiří Šimák se zeptal starosty, z jakého důvodu do dnešního dne neodpověděl na otázky Ing.
Olšanského. Starosta odpověděl, že na odpovědích se pracuje.
Ing. Olšanský doporučuje zastupitelstvu neschválit návrh závěrečného účtu za rok 2009.
Při hlasování o závěrečném účtu obce Mořice za rok 2009 bylo 6 pro, 2 proti a nikdo se nezdržel
hlasování.
Dále zastupitelé projednali hospodářský výsledek Mateřské školy Mořice, okres Prostějov,
příspěvkové organizace za rok 2009 ve výši 1 994,36 Kč. Navrhují hospodářský výsledek ve výši
1 994,36 převést do rezervního fondu Mateřské školy Mořice.
Při hlasování o tom, že hospodářský výsledek MŠ Mořice za rok 2009 ve výši 1 994,36 Kč se
převede do rezervního fondu bylo 8 pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
Dílčí usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Mořice schvaluje závěrečný účet obce Mořice za rok 2009 s vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením obce Mořice, a to bez výhrad.
Dílčí usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Mořice schvaluje převést hospodářský výsledek za rok 2009 ve výši
1 994,36 Kč do rezervního fondu Mateřské školy Mořice, okres Prostějov, příspěvkové
organizace.
Ad5) Starosta obce poděkoval členům SDH, občanům a všem, kteří pomáhali při červnových
povodních. Mikroregion Němčicko svolal jednání o protipovodňových opatření dne 7. 7. 2010 v
10.00 v Němčicích. Dnes probíhalo plošné hubení komárů v obci Mořice, KÚOK Olomouc vyčlenil
na tuto akci 15 000,—Kč z rozpočtu kraje. Občané mají možnost prostřednictvím obce čerpat z
KÚOK Olomouc dotaci na likvidaci povodňových škod do výše 30 000,-Kč.
Jiří Pinkas se zeptal, kdo byl z občanů Mořic nejvíce postižen. Starosta mu odpověděl, že
Dorňákovi, Mořice 110 a také Najmanovi, Mořice č.p. 90.
Dále starosta informoval přítomné o stavu realizace cyklostezky Mořice, Němčice, Vrchoslavice.
Němčice získali na stavbu grant, stavba bude zahájena i ukončena v letošním roce.
Zastupitelé projednali znění darovací smlouvy, projednali přijetí daru, a to elektrocentrály pro
potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů Mořice.
Při hlasování o znění darovací smlouvy a o přijetí daru bylo 8 pro, nikdo nebyl proti a nikdo se
nezdržel hlasování.
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Dílčí usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Mořice schválilo přijetí daru, a to elektrocentrály pro potřeby Jednotky
sboru dobrovolných hasičů Mořice.
Dílčí usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Mořice schválilo znění darovací smlouvy uzavřené dle ustanovení § 628 a
násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění mezi Obcí Mořice a
Olomouckým krajem.
Zastupitelé
projednali
zrušení
„Sdružení
obcí
Jihovýchodní
Hané“
(plynovod
Mořice/Pavlovice/Vitčice/Srbce) se sídlem v Mořicích a pověření starosty obce Mořice Jaroslava
Knapa jednáním ve věci likvidace tohoto sdružení „Sdružení obcí Jihovýchodní Hané).
Při
hlasování
o
zrušení
Sdružení
obcí
Jihovýchodní
Hané“
(plynovod
Mořice/Pavlovice/Vitčice/Srbce) se sídlem v Mořicích a o pověření starosty obce Mořice Jaroslava
Knapa jednáním ve věci likvidace tohoto sdružení „Sdružení obcí Jihovýchodní Hané) bylo 7 pro, 1
se zdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
Dílčí usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Mořice schválilo zrušení Sdružení obcí Jihovýchodní Hané“ (plynovod
Mořice/Pavlovice/Vičice/Srbce) se sídlem v Mořicích a pověřuje starostu obce Mořice
Jaroslava Knapa jednáním ve věci likvidace tohoto sdružení „Sdružení obcí Jihovýchodní
Hané“.
Starosta informoval o průběhu dvoudenního revival fest Mořice 2010, akce se velmi zdařila díky
všem organizátorům a pomocníkům při přípravě a realizaci této organizačně velice náročné akce. TJ
Sokol se předá areál sokolovny, jakmile se opraví branka, je třeba dozdít vchod-domluva s p.
Vašinou.
Renata Bartošková se zeptala, že se provádí vydláždění vjezdu. Bude možné najíždět vozidly
zezadu. Jiří Šimák ji odpověděl, že toto bude možné pouze pro osobní automobily. Starosta se
zeptal, kdo akci financuje, p. Šimák odpověděl, že akce je financována sponzory.
Renata Bartošková informovala přítomné o kulturně společenských akcí pořádaných obcí Mořice:
8. 5. zahradní trhy
21. - 22. 5. revival fest Mořice 2010
16. 6. návštěva prezidenta ČR Václava Klause s manželkou.
19. 6. setkání historických vozidel a lidová řemesla na statku
Děkuje vedoucím a dětem z kroužku Šikovné ručičky, všem organizátorům za pomoc s přípravou a
průběhem akcí.
Ing Rudyk - kronikář obce informoval o připravené nové knihy o Mořicích nazvané „Nové
tisíciletí“. Na vydání knihy je třeba sehnat sponzory.
Jaroslav Hrabálek se zeptal, kdo navrhuje stánky s občerstvením na akce. Na veteránech měla
stánek s občerstvením Bohdana Volková Konečná a měla vše strašně drahé, není na revivalu nebo
na flóře, aby pivo stálo 25,-Kč. Starosta mu odpověděl, že není v moci zastupitelstva určovat ceny
soukromým podnikatelům, ale že se o této připomínce zmíní. Dříve obec zajišťovala veškeré
občerstvení na akcích, nyní upřednostňujeme místní podnikatele.
Zastupitelé projednali rozpočtové opatření č. 1, příjmová část rozpočtu se sníží na položce 4112 o
částku 100,-Kč a výdajová část rozpočtu se sníží na 6171,5139 o částku 100,-Kč.
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Při hlasování bylo 7 pro, 1 se zdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
Dílčí usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Mořice schválilo rozpočtové opatření č. 1, kdy příjmová část rozpočtu se
sníží na položce 4112 o částku 100,-Kč a výdajová část rozpočtu se sníží na 6171,5139 o částku
100,-Kč.
Zastupitelé projednali smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro E.ON
Distribuce, a.s.
Při hlasování bylo 8 pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.
Dílčí usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Mořice schválilo smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu pro E.ON Distribuce, a.s.
Dílčí usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Mořice bere na vědomí záměr prodeje pozemku pod dálnicí p.č. 2187 o
výměře 5 000m2, za cenu 250,--Kč/1 m2 a pověřuje starostu obce, aby pozemek nabídl
realitním kancelářím.
Projektanti firmy Steiner navštívili starostu obce před 2 měsíci, připravují realizaci svého
podnikatelského záměru.
Zdenka Karásková se zeptala, jestli dnešní postřik proti komárům není škodlivý, jestli smí používat
plody se zahrady a trávu králíkům. Postřik je zcela nezávadný.
Renata Bartošková se zeptala, co se bude dělat s kaluží mezi řekou Hanou a Broděnkou, starosta
odpověděl, že kontaktoval předsedy družstev a požadoval odvodňovací příkopy, problém musí
vyřešit uživatele pozemků.
Zdena Pavelková se zeptala, jestli bude v provozu Mateřská škola Mořice po prázdninách.
Zdenka Loučková odpověděla, že bylo vyhlášeno 2. kolo konkurzu na obsazení místa ředitele
Mateřské školy, protože se v 1. kole nikdo nepřihlásil, v 2. kole se přihlásil 1 uchazeč, který
nesplňoval podmínky konkurzního řízení vyhlášeném zřizovatelem a do konkurzu nebyl připuštěn.
Po prázdninách bude ve školce dosavadní ředitelka Anna Přikrylová.
František Vašina upozornil na uhynulé stromky na východním obchvatu obce. Starosta bude
kontaktovat firmu, která stromky sázela a v rámci záruky budeme požadovat nápravu.
Martin Obruča se vzdal odměny předsedy bytové komise od 1. 5. 2010 (měsíčně 500,--HM). Žádá
zastupitelstvo o příspěvek pro baby klub ve výši 3 000,-Kč. Baby klub žádal obce o příspěvek ve
výši 5 000,-Kč, tento nebyl zahrnut do rozpočtu na rok 2010. Martin Obruča od 5-10/2010 odměna
3 000,--Kč, žádá o převedení na baby klub.
Dílčí usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Mořice bere na vědomí, že částka 3 000,-Kč se použije jako příspěvek na
provoz baby klubu.
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Jaroslav Knap připomněl, kolik brigádnických hodin ostatní členové zastupitelstva (Najman,
Najmanová, Bartošková, Olejníčková, Knap, Karásková) odpracovali na zvelebení veřejného
prostranství už v loňském roce, kdy se obec připravovala na prezentaci v rámci evropské soutěže
Entente florale europe, dále zastupitelé přispívají věcnými dary při konání dětského karnevalu a
různých soutěží pro děti a mládež. Organizačně se podílejí na všech akcí pořádaných obcí Mořice. S
brigádnickou činností pomohli letos např. při přípravě prezentace obce při návštěvě prezidentského
páru. Všem velký dík.
Ing. Olšanský navrhuje, aby se i ostatní členové zastupitelstva vzdali své odměny.
Jaroslav Knap znovu zdůraznil význam společné dobrovolné činnosti zastupitelstva obce Mořice,
pomoci které dovede obec ušetřit nemalé prostředky a dále motivovat ostatní se zapojit do péče o
obec. Většina zastupitelstva obce se zapojuje aktivně do činnosti v obci a zmíněná finanční odměna
jim po právu náleží.
Obec Mořice se zapojí do soutěže Obec přátelská celé rodině, kdy hospodářka se starostou připraví
žádost do 31. 7. 2010.
Dílčí usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Mořice bere na vědomí, že se obec Mořice zúčastní soutěže „Obec
přátelská celé rodině“.
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