Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce
Mořice konaného dne 2. 9. 2010 v 19. 00
v zasedací místnosti hasičské zbrojnice.
Přítomno:

8 zastupitelů (viz prezenční listina)

Zasedání je usnášení schopné.
Zápisem pověřena:

Zdenka Loučková

Ověřovatelé zápisu:

PharmDr. Renata Olejníčková
Martin Obruča

Kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání ze dne 21. 7. 2010 provedl předseda kontrolního
výboru Lukáš Najman. Nájemní smlouva na opravu střechy hasičské zbrojnice je v současné době u
právníků a projednává se.
PROGRAM:
1.
Projednání smlouvy o spolupráci obcí při výstavbě cyklostezky Mořice, Němčice nad
Hanou, Vrchoslavice
2.
Projednání záměru prodeje pozemku p.č. 2061 v k.ú. Mořice o výměře 7 778 m2.
3.
Rozpočtové opatření č. 2
4.
Ostatní
Martin Obruča se zeptal, jestli je dnešní veřejné zasedání mimořádné.
Jaroslav Knap mu odpověděl, že toto zasedání je vyvolané Městem Němčice, podrobnější
informace budou podány hned v bodě 1) tohoto zasedání.
Při hlasování o dnešním programu byla všech 8 pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel
hlasování.
Ad1) Státní fond dopravní infrastruktury vyzval město Němčice nad Hanou o doplnění přílohy k
žádosti o dotaci na výstavbu cyklostezky Mořice, Vrchoslavice, Němčice, a to o smlouvu o
spolupráci s obcí Mořice a Vrchoslavice, proto také se dnešní zasedání mimořádně svolalo. Obec
Mořice se nebude na výstavbě finančně podílet, do tří měsíců od právní moci rozhodnutí o
kolaudaci vybudované cyklostezky provede město Němčice nad Hanou majetkové vypořádání k
vybudované cyklistické stezce tak, že část cyklistické stezky nacházející se v katastru Mořice se
převede do majetku obce Mořice, která ji bude dále opravovat a udržovat. Celková investice činí
8 770 445,—Kč a je hrazena z části Státním fondem dopravní infrastruktury a z části Městem
Němčice nad Hanou.
Jiří Pinkas se zeptal, kde bude končit cyklostezka ve Vrchoslavicích.
Jaroslav Knap odpověděl, že jedna část bude končit před Vrchoslavicemi a bude navazovat na
obslužnou komunikaci do Vitčic a druhá část bude končit u obchodu Hruška ve Vrchoslavicích.
Jiří Šimák se zeptal, jak pokračuje odvodnění hliníku a řešení u garáží.
Jaroslav Knap odpověděl, že svolal jednání o řešení odvodnění hliníku, zahrad a prostoru u garáží,
budeme dbát na to, aby se situace co nejdříve zlepšila, v současné době probíhá návoz zeminy na
všechna již zmíněná místa.
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Martin Obruča se zeptal ještě jednou na smlouvu o spolupráci obcí při výstavbě cyklostezky.
Jaroslav Knap odpověděl, že nejdříve byla podepsána smlouva o smlouvě budoucí, ale ta státnímu
fondu dopravní infrastruktury nestačila, měla by se schválit smlouva o spolupráci, která má platnost
do doby kolaudace cyklostezky.
Jiří Šimák se zeptal, jestli most přes řeku Hanou bude vlastnicky náležet Mořicím nebo
Němčicícm.
Jaroslav Knap odpověděl, že nemůže přesně odpovědět, ale že podle map bude patřit Němčicím.
Při hlasování o schválení smlouvy o spolupráci obcí při realizaci akce cyklostezka Němčice –
Mořice a Vrchoslavice uzavřené podle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších změn a
doplňků bylo všech 8 přítomných zastupitelů pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
Dílčí usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Mořice schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci obcí při realizaci akce
cyklostezka Němčice nad Hanou – Mořice a Vrchoslavice.
Ad2) Zastupitelstvo obce Mořice projednalo záměr prodej pozemku p.č. 2061 v k.ú. Mořice o
výměře 7 778 m2.
Obec Mořice obdržela žádost o vybudování provozovny na výrobu netkaných textilií (výroba
ekologicky a zdravotně nezávadnou) na zmíněném pozemku.
Jiří Pinkas se zeptal, jestli zájemci oslovili i ostatní vlastníky okolních pozemků.
Jaroslav Knap odpověděl, že nám tato informace není známa, ale pozemky jsou do konce roku
2010 vázány smlouvou o smlouvě budoucí s firmou Lettermayer.
Martin Obruča doporučuje pozemek vůbec neprodávat, záměr neschvalovat, firma podala velice
nedostačující informace. Dále se dotazoval, jestli se pozemek prodá do voleb nebo ne.
Jaroslav Knap odpověděl, že může zastupitelstvo odsouhlasit dobu vyvěšení záměru do konce
listopadu 2010.
Jiří Pinkas záměr prodat pozemek podporuje, ale také si myslí, že zájemce o vybudování
provozovny podal o sobě nedostačující informace.
Při hlasování o záměru prodat pozemek p.č. 2061 v k.ú. Mořice o výměře 7 778 m2 za účelem
podnikatelské aktivity (dle územního plánu obce Mořice), doba vyvěšení záměru bude do 30. 11.
2010 (web, vývěska, tisk) bylo 7 pro, nikdo nebyl proti a 1 se zdržel hlasování.
Dílčí usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Mořice schválilo záměr prodat pozemek p.č. 2061 v k.ú. Mořice o výměře
7 778 m2 za účelem podnikatelské aktivity (dle územního plánu obce Mořice), doba vyvěšení
záměru bude do 30. 11. 2010 (web, vývěska, tisk).
Ad3) Zastupitelstvo obce Mořice projednalo rozpočtové opatření č. 2.
Martin Obruča se zeptal na dotaci na zelenou stuhu 2008, jak byla použita a podíl
spolufinancování dotace na rekonstrukci veřejného rozhlasu a osvětlení nebyla schválena, tak jak
byla tato částka zahrnuta do rozpočtového opatření.
Zdenka Loučková odpověděla, že částka 700 000,--Kč dotace ze SFŽP na Obnovu tradičního
obrazu zeleně v obci Mořice (Zelená stuha ČR za rok 2008) se na výdajové části rozpočtového
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opatření promítla na paragrafu a položce 3421, 5171 (jedná se o úhradu faktur firmě Insta a
Gremat). Podíl spolufinancování dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení a rozhlasu ve výši 277
000,--Kč byla použita také na 3421, 5171 ve výši 100 000,--Kč, dále na úhradu mimořádných
splátek úvěrů ve výši 150 000,-- Kč a na opravu nebytových prostor a bytu na zámku ve výši 30
000,--Kč. Objem rozpočtového opatření č. 2 je 1 112 884,--Kč.
Při hlasování o schválení rozpočtového opatření č. 2 o objemu 1 112 884,--Kč bylo 6 pro, nikdo
nebyl proti a 2 se zdrželi hlasování.
Dílčí usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Mořice schválilo rozpočtové opatření č. 2, kdy objem opatření činí 1 112
884,--Kč.
Ad4) Starosta obce informoval přítomné a tom, že se v současné době naváží zemina z budované
cyklostezky Němčice -Mořice a Vrchoslavice. Jedná se o pozemky Jana Fidry, Luboše Straky,
Martina Kyseláka, Malyškovo, Dorňákovo, Karlíkovo, Lenky Horké). V hliníku se bude zemina
ještě srovnávat.
Nově budovaná cyklostezka nemá protipovodňový efekt.
Dále informoval o 2. změně územního plánu obce Mořice-nařízení obecné povahy, bude k
projednání na Obecním úřadě Mořice dne 18. 10. 2010 od 14.00.
Od 1. 9. 2010 je na obci 5 zaměstnanců na VPP, pracovní smlouvy končí 31. 12. 2010. Mzdy plně
hradí úřad práce Prostějov.
Veřejnou službu vykonává 6 zaměstnanců, odpracují měsíčně zdarma 30 hodin veřejně prospěšných
prací.
Informace o komunálních volbách, které proběhnou 15. - 16. října 2010 jsou na obecní vývěsce.
Jaroslav Knap pozval přítomné na akci Kolmo mikroregionem Němčicko dne 4. 9. 2010, odjezd
od statku v 9.00, dojezd do Pivína do 14.00.
Dále starosta informoval o znečištění Zahrady 5 smyslů lidskými výkaly, poškození plotu a byly
tam i naházené střepy.
Jiří Šimák se zeptal, jestli ještě provozuje paní Paulíková správcovou na koupališti.
Jaroslav Knap odpověděl, že včera paní Paulíková ukončila sezónu na koupališti, probíhá úklid a
předání.
Dále informoval o rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Jedná se o 2 kontejnery u pošty na bílé a
barevné sklo, 4 kontejnery na plast a papír (pod vrbami a na konci pěšího propojení – za humny).
Kontejnery jsou bezplatně zapůjčené od svozové firmy van Gansewinkel na zkušební provoz.
Dále informoval, že u Žochového byli zcizeny kanály, starosta přizval POLICII ČR.
Jaroslav Knap poděkoval firmě van Gansewinkel, která 1 krát za 14 dní sváží nejen popelnice, ale
i všechny pytle se s komunálním odpadem, které občané dají před své domy společně s
popelnicemi, dále nám vyváží odpad z kulturních akcí zdarma.
Martin Obruča se zeptal, proč je zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce na webu v jiné
kolonce než dříve.
Zdenka Loučková odpověděla, že nám to bylo doporučeno firmou Antee, která dělá konzultace
webových stránek, ale oslovíme paní Pavelkovou, která teď dělá správcovou stránek a věc
vyřídíme, tak aby nový zápis byl na úřední desce v aktualitách a minulý zápis ve vyhláškách a
usnesení.
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Ing. Rudyk informoval o připravované knize o Mořicích, nyní je u grafika ve firmě Walker reklama
Prostějov. Starosta oslovil firmy i fyzické osoby, které spolupracují s obcí Mořice o příspěvek na
zmíněnou knihu, můžou přispívat i občané.
Jaroslav Knap touto cestou poděkoval Ing. Rudykovi za přípravu materiálů pro knihu.
Martin Obruča se zeptal, kdy se bude opět jednat o „čtyřročence“.
Jaroslav Knap svolal na 13. 9. 2010 jednání na Obecním úřadě v 19.00.
Zdena Pavelková se zeptala proč není smlouva se sběrným dvorem v Ivanovicích na Hané, kde se
dá po celý rok vyvážet velkoobjemový odpad.
Jaroslav Knap odpověděl, že v obci Mořice provádí svoz tohoto druhu firma van Gansewinkel 1
krát ročně. Do budoucna se tento problém bude řešit v rámci svozové firmy, ale vše je o financích.
Zapsala:
Dne:

Zdenka Loučková
2. 9. 2010

….............................

Ověřili:

Martin Obruča

….............................

PharmDr. Renata Olejníčková

….............................

Jaroslav Knap

….............................

Schválil:

