Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva
obce Mořice konaného dne 21. 7. 2010 v 19.00
v zasedací místnosti hasičské zbrojnice
Přítomno:

8 zastupitelů viz prezenční listina

Zápisem pověřena:

Zdenka Loučková

Ověřovatelé zápisu: Jiří Šimák
Renata Bartošková
Kontrolu usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mořice ze dne 30. 6. 2010 provedl
starosta obce z důvodu nepřítomnosti předsedy kontrolního výboru.
Martin Obruča se zeptal, jestli odpověděl starosta a hospodářka na otázky Ing. Olšanského. Starosta
na otázky odpověděl se zpožděním, ale s omluvou, hospodářka odpověděla do 7 pracovních dní.
PROGRAM:
1. Stanovení počtu zastupitelů pro další volební období
2. Ostatní
Při hlasování o programu dnešního veřejného zasedání byli všichni pro, nikdo nebyl proti a nikdo se
nezdržel hlasování.
Ad1) Zastupitelé projednávali počet členů zastupitelstva obce Mořice na příští volební období.
Jaroslav Knap navrhuje zanechat počet členů na počtu 9. Jiří Šimák také souhlasí s počtem 9, tento
počet se osvědčil i v minulosti.
Při hlasování o počtu členů zastupitelstva obce Mořice, a to 9 byli všichni pro, nikdo nebyl proti a
nikdo se nezdržel hlasování.
Dílčí usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Mořice schválilo počet členů zastupitelstva obce Mořice, a to 9.
ad2) Jaroslav Knap informoval přítomné o stavu realizace cyklostezky Mořice, Němčice,
Vrchoslavice, stavba započne dne 16. srpna a předpokládaná doba výstavby je 53 dní. Z důvodu
úspor se bude odkrývka zeminy ukládat na „Talašovo“, část na účely ZOD Agrispolu, a další do
lokalit postižených záplavami. Jedná se o Fidrovo, Strakovo, Dorňákovo, Krábkovo, Horkých a
podobně. Zastupitelstvo toto bere na vědomí.
Dílčí usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Mořice bere na vědomí, že se odkrývka zeminy bude ukládat na „Talašovo“,
část na účely ZOD Agrispolu, a další do lokalit postižených záplavami. Jedná se o Fidrovo,
Strakovo, Dorňákovo, Krábkovo, Horkých a podobně.
Dále se zastupitelé opět zabývali pronájmem hasičárny MAS Na cestě k prosperitě za účelem
opravy. MAS Na cestě k prosperitě může čerpat dotace na opravy hasičáren, podmínkou získání
dotace je nájemní vztah k opravované nemovitosti.
Martin Obruča doporučuje, aby si obec obstarala svůj stavební a technický dozor nad opravou
hasičárny, aby nevznikly případné škody na majetku obce.
Martin Obruča přečetl návrh nájemní smlouvy.

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva
obce Mořice konaného dne 21. 7. 2010 v 19.00
v zasedací místnosti hasičské zbrojnice
František Vašina se zeptal, proč se hasičárna musí pronajmout, opět mu bylo starostou vysvětleno,
že tento krok je nutný provést z důvodu žádosti MAS Na cestě k prosperitě o dotaci na opravu
hasičáren, a k tomuto je nutné mít hasičárnu v pronájmu.
Při hlasování o návrhu nájemní smlouvy bylo všech 8 pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel
hlasování.
Dílčí usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Mořice schválilo návrh nájemní smlouvy s MAS Na cestě k prosperitě, za
účelem opravy hasičárny.
Jaroslava Knap informoval o získání dotace MRG Němčicko přes POV ČR, kdy MRG Němčicko
pořídilo stan, mulčovač a propagační paravany. Stany se půjčují, členům MRG jeden stan za 750,-Kč s elektrovýzbrojí za 1 000,--Kč, nečlenům 1 500,--Kč s elektrovýzbrojí za 2 000,--Kč.
Jaroslav Knap pozval přítomné na kulturní akce:
21. 8. setkání historických vozidel v Mořicích na obecní návsi a v nádvoří zámku, pořádá p.
Rystonovský
28. 8. MRG se baví v Tištíně
Jiří Šimák se zeptal, jak bude naloženo s bioskládkou za Talašovým. Starosta mu odpověděl, že část
slouží jako mezideponie ornice pro potřeby obce, na části je uložen výkopek obsahující štěpový
kámen, jenž bude průběžně vytěžen a použit obcí a část slouží jako úložiště bioodpadu pro obec
(posečená tráva) a pro občany (tráva, větve a bioodpad ze zahrad), na podzim bude část použita pro
potřeby družstva.
Jiří Přidal informoval o zatopení hliníku (Karásková, Horká), jak se bude vzniklá situace dále řešit.
Jaroslav Knap odpověděl, že obec požádala KÚOK o dotaci na postři proti komárům, tento se
uskutečnil 30. 6. 2010 a kraj uvolnil 15 000,-Kč. Dne 7. 7. 2010 se uskutečnilo zasedání MRG
Němčicko s přizvanými hosty z KÚOK, povodí Moravy Uherské Hradiště,Vodohospodářské správy
Prostějov na téma Záplavy 2010 a protipovodňová opatření. Na základě tohoto jednání obec Mořice
a MRG Němčicko požádalo Povodí Moravy o pročištění koryta řeky Hané, kontrolu břehů a
břehových porostů. Obec Mořice připravuje úpravu mostku na obslužné komunikaci u Mokroše,
dále svolá rozšířenou investiční komisi, kdy osloví místní občany, aby se komise zúčastnili a podali
návrhy na protipovodňová opatření v k. ú. Mořice.
Jaroslav Knap děkuje místním hasičům a Agrispolu za pomoc při likvidaci následků zatopení části
obce „Hliník“.
Martin Obruča se zeptal, jestli již obec obdržela dotaci ze SFŽP Praha ve výši 700 000,--Kč a jestli
byly uhrazeny závazky k firmám Gremat a Insta.
Jaroslav Knap odpověděl, že dotace je již na účtě obce, uhrazen byl závazek k firmě Gremat, s
firmou Insta měl starosta jednání a po domluvě faktura se uhradí z části nyní a zbytek koncem roku.
Martin Obruča se zeptal, proč se neuhradí firmě INSTA hned celá částka.
Jaroslav Knap odpověděl, že obec dojednala odklad splatnosti z důvodu platby mezd zaměstnancům

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva
obce Mořice konaného dne 21. 7. 2010 v 19.00
v zasedací místnosti hasičské zbrojnice
VPP (refundace mezd z Úřadu práce je 1 měsíc).
Martin Obruča se zeptal, jestli jsme obdrželi dotaci na rekonstrukci veřejného rozhlasu a osvětlení,
a v případě že ne, jak bude naloženo s částkou, která je na rekonstrukci vyčleněna v rozpočtu na rok
2010.
Jaroslav Knap odpověděl, že na zářijovém zasedání zastupitelstva obce se bude řešit rozpočtové
opatření.
Jiří Přidal se zeptal, jak to vypadá s provozem MŠ od září.
Jaroslav Knap odpověděl, že obec vyhlásila 2. kolo konkursního řízení na obsazení místa ředitele
Mateřské školy Mořice, okres Prostějov, příspěvkové organizace. V 2. kole se přihlásil jediný
uchazeč, který nesplňoval podmínky konkursního řízení a nebyl doporučen ke konkurzu.
Zdenka Loučková vysvětlila, že členy konkursní komise deleguje KÚOK Olomouc odbor školství,
mládeže a tělovýchovy, dále Česká školní inspekce. Podmínky konkursního řízení jsou ze zákona a
nejdou v žádném případě nějak obejít. S paní ředitelkou Annou Přikrylovou se obec dohodla, že
bude i nadále ve školce vykonávat funkci ředitelky ve školním roce 2010 -2011.
Zapsala:
Dne.

Zdenka Loučková
21. 7. 2010
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Schválil:

