Zápis z Ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva obce Mořice, konaného v pátek dne 26.
listopadu 2010 v 19.00 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice.
Zasedání řídil:

Jiří Šimák /nejstarší člen nového zastupitelstva do okamžiku zvolení starosty/

Jiří Šimák přivítal přítomné členy nově zvoleného zastupitelstva obce Mořice a občany.
Konstatoval, že zastupitelstvo obce Mořice je v plném stavu./viz prezenční listina/
Navržený program:
1) Zahájení
2) Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
3) Složení slibu členů zastupitelstva obce
4) Schválení programu ustavujícího zasedání
5) Volba předsedy a členů ověřovací komise
6) Volba předsedy a čl. volební komise pro volbu starosty a místostarosty
7) Volba návrhové komise
8) Schválení způsobu volby starosty a místostarosty
9) Volba starosty
10) Volba místostarosty
11) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění a
rozhodnutí o odměnách
12) Návrh na zřízení výboru finančního a volba předsedy
13) Návrh na zřízení výboru kontrolního a volba předsedy
14) Diskuse
15) Závěr
ad2) Zápisem z dnešního zasedání pověřil paní Zdenku Loučkovou.
Ověřovateli zápisu pověřil:

Jakuba Štěpánka
Petru Malyškovou

ad3) Přistoupil k bodu 3 dnešního zasedání a tím je složení slibu nových členů zastupitelstva obce
Mořice.
Před samotným složením slibu by měla být s ohledem na § 53 zákona o volbách do zastupitelstev
obcí zvolena mandátová komise. Zvolení členové pak provedou ověření platnosti voleb členů
zastupitelstva obce Mořice , (kontrolu osvědčení o zvolení vydaného registračním úřadem. Předseda
mandátové komise podá o výsledku zprávu a členové zastupitelstva s ní vyjádří hlasováním souhlas.
Navrhl předsedu mandátové komise Martina Obruču
a členy
Jaroslava Knapa, PharmDr. Renatu Olejníčkovou
Nikdo z členů zastupitelstva neměl doplňující návrh.
Nechal hlasovat členy zastupitelstva – zvednutím paže-kdo souhlasí s navrženým složením
mandátové komise.
Pro 9, proti nikdo. a zdržel se hlasování nikdo.
Požádal „mandátovou komisi“ o ověření předložených materiálů dodaných českým statistickým
úřadem a Krajským soudem Ostrava.
Nyní seznámil s výsledky komunálních voleb konaných ve dnech 15. - 16. října 2010 ve volebním
okrsku Mořice.
Celkem osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků bylo 397.

Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky bylo 281.
Účast voličů vyjádřená v procentech činila 72%.
Nově zvolenými členy zastupitelstva obce Mořice jsou:
Volební strana č. 1 Sdružení nezávislých kandidátů „Mořice pro občany-občané pro Mořice“
Martin Obruča
126 hlasů
Jiří Šimák
110 hlasů
Dušan Jurtík
96 hlasů
Volební strana č. 2 Sdružení nezávislých kandidátů „Ženy za ještě krásnější Mořice“
Petra Malyšková
70 hlasů
Volební strana č. 4 Sdružení nezávislých kandidátů „Mořice pro sport“
Jakub Štěpánek
39 hlasů
Volební strana č. 5 Sdružení nezávislých kandidátů „Za prosperující Mořice“
Jaroslav Knap
145 hlasů
Pavel Žoch
124 hlasů
PharmDr. Renata Olejníčková 119 hlasů
Renata Bartošková
108 hlasů
Jakmile mandátová komise skončila svou práci, požádal předsedu komise o zprávu, kterou přednesl
přítomným. Zpráva je součástí zápisu.
A teď zastupitelé přistoupili k složení slibu.
Znění slibu je zakotveno v zákoně o obcích č. 128/2000 Sb., § 69, odst. 2.
Jiří Šimák přečetl slib a poté požádal jednotlivě zastupitele o stvrzení tohoto slibu svým podpisem.
Poprosil, aby zastupitelé při čtení slibu vstali.
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svou funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky.“
Požádal tedy, aby dle jeho výzvy přišli složit slib, pronesením slova „slibuji“a podpisem textu
slibu.
Martin Obruča, Dušan Jurtík, Petra Malyšková, Jakub Štěpánek, Jaroslav Knap, Pavel Žoch,
PharmDr. Renata Olejníčková, Renata Bertošková, Jiří Šimák.
Poděkoval všem členům zastupitelstva obce Mořice a postoupil k dalšímu bodu, tímto je bod 4)
schválení navrženého programu.
Navržený program:
1) Zahájení
2) Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
3) Složení slibu členů zastupitelstva obce
4) Schválení programu ustavujícího zasedání
5) Volba předsedy a členů ověřovací komise
6) Volba předsedy a čl. volební komise pro volbu starosty a místostarosty
7) Volba návrhové komise
8) Schválení způsobu volby starosty a místostarosty
9) Volba starosty
10) Volba místostarosty
11) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění a

rozhodnutí o odměnách
12) Návrh na zřízení výboru finančního a volba předsedy
13) Návrh na zřízení výboru kontrolního a volba předsedy
14) Diskuse
15) Závěr
Nikdo ze zastupitelů neměl doplňující bod programu, ale Jiří Šimák upozornil, že se u bodu 3)
zvolila mandátová komise, a proto je zcela bezpředmětné volit ověřovací komisi, mandátová
komise ověřila platnost voleb členů zastupitelstva obce a kontrolu osvědčení o zvolení vydaného
registračním úřadem a nahradila tak funkci ověřovací komise, doporučuje bod 5) volba předsedy a
členů ověřovací komise z navrženého programu vypustit. Dal hlasovat o návrhu vypustit z
navrženého programu bod č. 5 volba předsedy a členů ověřovací komise.
Pro 9, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
Nyní dal hlasovat o navrženém programu bez bodu 5).
Navržený program byl schválen všemi přítomnými zastupitely a pokračoval v programu, jednalo se
o bod č. 6 volba předsedy a členů volební komise pro volbu starosty a místostarosty.
Volební komise má za úkol dohlédnout na regulérnost a důstojnost volby, potvrdit počty hlasů.
Navrženými členy jsou:
předseda
Pavel Žoch
členové
Dušan Jurtík, Jakub Štěpánek
Nikdo z členů zastupitelstva neměl doplňující návrh.
Dal hlasovat o složení volební komise v navrženém obsazení.
Pro 9, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování
Volební komise byla zvolena.
Dále byla na pořadu zasedání volba návrhové komise, jejíž úkolem bude příprava závěrečného
usnesení.
Navrženými členy jsou:
předseda
Renata Bartošková
členové
Jaroslav Knap, Jiří Šimák
Nikdo z členů zastupitelstva neměl doplňující návrh.
Dal hlasovat,

/zvednutím paže/ kdo souhlasí s navrženými členy návrhové komise ve zmíněné sestavě.
Pro 9 nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování
Navržené složení komise bylo odsouhlaseno.
Nyní přišla na řadu volba starosty a místostarosty obce Mořice, ovšem než přijde na řadu samotná
volba bylo třeba stanovit způsob hlasování starosty a místostarosty.
Jiří Šimák navrhuje veřejný způsob hlasování /aklamací-zvednutím paže/, požádal členy
zastupitelstva o případné pozměňující návrhy!!

Nikdo neměl pozměňující návrh, proto dal hlasovat, kdo souhlasí s veřejným hlasováním,
zvednutím paže?
Pro 9, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
Byl schválen veřejný způsob hlasování.
Ještě předeslal, že starostu obce může navrhnout každý člen zastupitelstva obce.
Požádal vážené členy zastupitelstva obce Mořice o návrhy kandidátů na úřad starosty obce.
PharmDr. Renata Olejníčková navrhla:
Jaroslava Knapa
Nikdo ze zastupitelů neměl doplňující návrh, proto dal hlasovat pro navrženého kandidáta Jaroslava
Knapa.
pro 5., proti nikdo., zdržel se hlasování 4.
Nadpoloviční většinou hlasů všech členů zastupitelstva obce Mořice se stává Jaroslav Knap
starostou obce Mořice.
Předal na krk zvolenému starostovi státní znak a tímto Jiřímu Šimákovi funkce předsedajícího
skončila a předal slovo a vedení nově zvolenému starostovi.
Starosta obce Mořice Jaroslav Knap všem vyslovil poděkování za projevenou důvěru.
Dalším bodem dnešního zasedání bod 10) volba místostarosty obce.
Zde navrhl Martina Obruču.
Nikdo z členů zastupitelstva neměl pozměňující návrh.
Dal hlasovat o návrhu místostarosty p. Martina Obruču.
Pro 5, proti 1., zdržel se hlasování 3.
Místostarostou obce Mořice byl zvolen Martin Obruča.
Nyní došlo k projednání bodu č. 11) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat
jako dlouhodobě uvolnění a rozhodnutí o odměnách.
Vycházeje z dosavadního stavu věcí navrhl jako jediný „uvolněný“ úřad – úřad starosty obce!!!
Nikdo neměl připomínku, proto nechal hlasovat o předloženém návrhu.
Pro 5, proti nikdo, zdržel se hlasování 4.
Návrh byl schválen.
Navrhl odměnu za výkon funkce místostarosty částku 2 400,--Kč měsíčně brutto, nikdo neměl
pozměňující návrh.
Dal hlasovat, kdo souhlasí s navrženou odměnou.
Pro 6 , proti nikdo, zdržel se hlasování 3.
Návrh byl přijat.
Dále jsme pokračovali bodem programu č. 12 a 13 návrh na zřízení finančního a kontrolního
výboru a volba předsedů.
Předsedou finančního výboru navrhl PharmDr. Renatu Olejníčkovou, nikdo z členů zastupitelstva
neměl pozměňující návrh.
Dal hlasovat o návrhu předseda finančního výboru PharmDr. Renata Olejníčková
pro 5, proti nikdo, zdržel se hlasování 4.
Předsedou finančního výboru byla zvolena PharmDr. Renata Olejníčková.

Dále navrhl předsedu kontrolního výboru Jiřího Šimáka, nikdo z členů zastupitelstva neměl
pozměňující návrh.
Nyní dal hlasovat o návrhu předseda kontrolního výboru Jiří Šimák
pro 7, proti nikdo, zdržel se hlasování 2.
Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Jiří Šimák
Dále navrhl nařídit předsedům finančního a kontrolního výboru do 7 dní předložit starostovi obce
obsazení minimálně 2 členů finančního a kontrolního výboru.
Navrhl odměnu za výkon funkce předsedy finančního a kontrolního výboru částku 500,--Kč
měsíčně brutto
Nikdo neměl pozměňující návrh.
Dal hlasovat o návrhu odměny ve výši 500,--Kč měsíčně brutto.
Pro 8, proti nikdo, zdržel se hlasování 1.
Jaroslav Knap, starosta obce otevřel diskusi.
Jaroslav Knap poděkoval, popřál nově zvoleným zastupitelům a předsedům výborů.
Martin Obruča poděkoval zastupitelům za zvolení místostarostou obce.
Diskuse skončila.
Jaroslav Knap požádal předsedu návrhové komise o předložení návrhu usnesení.
Dal hlasovat, kdo je pro přijetí předloženého usnesení?
Pro 9, proti nikdo,zdržel se hlasování nikdo
Usnesení bylo přijato.
Zapsala:

Zdenka Loučková

…....................................

Ověřili:

Jakub Štěpánek

…....................................

Petra Malyšková

…....................................

