Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mořice konaného
dne 29. 12. 2010 v 19.00 v zasedací místnosti hasičské zbrojnice.
Přítomno:

9 zastupitelů
(viz prezenční listina)
zasedání je usnášení schopné

Zápisem pověřena:

Zdenka Loučková

Ověřovatelé zápisu:

Pavel Žoch
Jakub Štěpánek

Návrhová komise:

předseda:
členové:

Renata Bartošková
Jiří Šimák
Dušan Jurtík

Předseda kontrolního výboru Jiří Šimák provedl kontrolu posledního veřejného zasedání
zastupitelstva obce Mořice ze dne 26. 11. 2010. Úkoly uložené předsedům kontrolního a finančního
výboru jmenovat 2 členy výborů byly splněny. V kontrolním výboru bude pracovat Klára Fidrová a
Jindřiška Olšanská. Ve finančním výboru bude pracovat Vojtěška Najmanová a Zuzana Brožová.
Ověření zápisu i usnesení proběhlo bez výhrad.
PROGRAM:

1. Projednání jednacího řádu zastupitelstva obce Mořice
2. Projednání 2. změny územního plánu obce Mořice
3. Projednání Obecně závazných vyhlášek obce Mořice
4. Projednání rozpočtového provizoria a opatření
5. Ostatní a diskuse
Při hlasování o programu dnešního zasedání byli všichni pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel
hlasování.
Ad1) Martin Obruča seznámil přítomné s navrženým jednacím řádem zastupitelstva obce.
Upozornil na změny v novém jednacím řádu. Jedná se o veřejné zasedání zastupitelstva obce
Mořice, a to nejméně 1 krát za 3 měsíce, zavedení adresného hlasování a zveřejnění zápisu a
usnesení na webu.
Při hlasování byli všichni pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
Jméno
a
zastupitele

příjmení Pro

Martin Obruča

x

Jiří Šimák

x
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x
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x
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Jaroslav Knap

x
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x

Renata Olejníčková

x

Renata Bartošková

x

Proti

Zdržel se hlasování

Dílčí usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Mořice schválilo jednací řád zastupitelstva obce Mořice.

Ad2) Zastupitelstvo obce projednalo 2. změnu územního plánu sídelního útvaru Mořice, opatření
obecné povahy č. 1/2010.
Zastupitelstvo obce Mořice příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona
a za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti, § 171, 172 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
vydalo na veřejném zasedání dne 29. 12. 2010 změnu č. 2 územního plánu sídelního útvaru Mořice
Změna č. 2 územního plánu sídelního útvaru Mořice (dále jen „změna č. 2“) je rozdělena do dvou
částí:
1) Výroková část se skládá z textové a grafické části. Grafickou část tvoří výkresy: č. 2a-Hlavní
výkres, č. 2b-Hlavní výkres, č. 2c-Hlavní výkres, č. 3-Výkres veřejně prospěšných staveb.
2) Odůvodnění obsahuje textovou a grafickou část. Grafickou část tvoří výkresy: č. 4a-Koordinační
výkres, č. 4b-Koordinační výkres, č. 5. Výkres širších vztahů, č. 6. Návrh záboru ZPF.
Změna č. 2 je k nahlédnutí na Stavebním úřadu Městského úřadu Prostějov, oddělení územního
plánování (3. patro přístavby radnice, dveře č. 403), nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov, na Obecním
úřadu Mořice a http://www.morice.cz (www stránka obce Mořice).
Proti změně č. 2 vydané formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek
(§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.
Při hlasování byli všichni pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
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Dílčí usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Mořice příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona
a za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, §§ 171, 172 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
vydalo na veřejném zasedání dne 29. 12. 2010 změnu č. 2 územního plánu sídelního útvaru Mořice
Změna č. 2 územního plánu sídelního útvaru Mořice (dále jen „změna č. 2“) je rozdělena do
dvou částí:
1) Výroková část se skládá z textové a grafické části. Grafickou část tvoří výkresy: č. 2a-Hlavní
výkres, č. 2b-Hlavní výkres, č. 2c-Hlavní výkres, č. 3-Výkres veřejně prospěšných staveb.

2) Odůvodnění obsahuje textovou a grafickou část. Grafickou část tvoří výkresy: č. 4aKoordinační výkres, č. 4b-Koordinační výkres, č. 5. Výkres širších vztahů, č. 6. Návrh záboru ZPF.
Změna č. 2 je k nahlédnutí na Stavebním úřadu Městského úřadu Prostějov, oddělení
územního plánování (3. patro přístavby radnice, dveře č. 403), nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov,
na Obecním úřadu Mořice a http://www.morice.cz (www stránka obce Mořice).
Proti změně č. 2 vydané formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek
(§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.
Ad3) Jiří Šimák seznámil přítomné s návrhy Obecně závazných vyhlášek.
Obecně závazná vyhláška č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5.
Upozornil na změny v nových vyhláškách, kdy poplatek za svoz odpadu bude v roce 2011 navýšen na 450,-Kč na osobu a rok splatný ke dni 30. 6. Dále může obec vybírat kauci při pořádání kulturně společenských
akcí a dále je změna ve vyhlášce o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, která obsahuje i
jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.
V diskusi vystoupil Ing Olšanský a zeptal se, jestli Obecně závazná vyhláška o užívání veřejného
prostranství řeší i trvalé parkování automobilů nejen na veřejném prostranství, ale i na chodnících a místních
komunikací a ničí majetek obce.
Starosta odpověděl, že obecně závazná vyhláška řeší poplatek za vyhrazení trvalého parkovacího místa.
Starosta pověří příslušnou komisi která se bude touto problematikou zabývat.
Martin Obruča se zeptal na kauce při pořádání kulturně společenských akcí. Jiří Šimák mu odpověděl dle
obecně závazné vyhlášky. Dále se Martin Obruča zmínil o tom, že navýšení poplatku za odpad o 50,--Kč řeší
jen z části pokrytí všech nákladů na likvidaci odpadu v obci. Poplatek nyní vychází na osobu a rok 480,--Kč.
Navrhuje zastupitelstvu provést poptávkové řízení, kdy by se obeslaly 3 – 4 svozové firmy, které obstarávají
svozy v nejbližším okolí, aby nám dodali ceník a služby. Zastupitelstvo provede řízení a porovná ceny a
služby vyzvaných firem. Cílem je snížení výdajů za odpad.
Jiří Šimák se k tomuto tématu také vyjádřil, a to tak že obec má zpracovanou koncepci nakládání s odpady,
kdy cílem této koncepce je třídit odpad. Jedná se o papír, plasty, sklo a tetrapaky. Občané třídí odpad a
poplatek se zvyšuje. Jiří Šimák se obává, abychom navýšením poplatku občany od třídění neodradili a také
se přiklání k názoru p. Obruči provést poptávkové řízení na svozové firmy a porovnat je mezi sebou.
Starosta odpověděl, že máme zřízenou komisi životního prostředí a odpadového hospodářství, která se bude
touto problematikou zabývat při přípravě rozpočtu.
Při hlasování o obecně závazných vyhláškách byli všichni pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel
hlasování.
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Dílčí usnesení č. 3:

Zastupitelstvo obce Mořice schválilo Obecně závazné vyhlášky:

Zdržel se hlasování

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místním poplatku ze psů.
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku ze vstupného.
Obecně závazná vyhláška č. 4/2010,o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního
předpisu.
Obecně závazná vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Ad4) Zastupitelstvo obce Mořice projednalo pravidla rozpočtového provizoria na rok 2011, a to tak že není-

li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se jeho rozpočtové hospodaření v době
do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria.
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji
rozpočtu po jeho schválení.
Obec Mořice v době rozpočtového provizoria v roce 2011 nebude zahajovat investiční akce, budou
probíhat pravidelné splátky úvěrů, pravidelné splátky závazků dle možností obce, běžné výdaje
budou uskutečňovány hospodárně a v nezbytně nutném rozsahu pro zabezpečení provozu Obecního
úřadu Mořice a příspěvkové organizace Mateřské školy Mořice, okres Prostějov, příspěvkové
organizace.
V diskusi vystoupil Ing. Olšanský a zeptal se, kdo kontroluje dodržování pravidel rozpočtového
provizoria, kdo rozhodne, jakou částku bude obec splácet na závazcích z předchozích let.
Doporučuje zastupitelstvu v době rozpočtového provizoria financovat nezbytně nutné běžné výdaje.
Dále se zeptal starosty, jaké závazky má obec k dnešnímu datu. Starosta odpověděl, že obec dluží
firmě INSTA, a to fakturu za opravu návsi v částce 450 000,-Kč, dále za přeložku kanalizace, která
proběhla v roce 2008 částku 153 687,--Kč (není dosud vystavena faktura) a 283 709,-Kč za
vícepráce na rekonstrukci chodníků I. etapa v roce 2009 (není dosud vystavena faktura).
Při hlasování o předloženém návrhu rozpočtového provizoria na rok 2011 bylo pro 4, proti 5.
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Návrh rozpočtového provizoria na rok 2011 nebyl schválen.
Zastupitelstvo obce Mořice projednalo druhý návrh rozpočtového provizoria a to, vypustit z návrhu
„pravidelné splátky závazků dle možností obce“.
Nové znění návrhu rozpočtového provizoria na rok 2011 zní: Není-li rozpočet schválen před 1.
lednem rozpočtového roku, řídí se jeho rozpočtové hospodaření v době do schválení rozpočtu
pravidly rozpočtového provizoria.
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji

rozpočtu po jeho schválení.
Obec Mořice v době rozpočtového provizoria v roce 2011 nebude zahajovat investiční akce, budou
probíhat pravidelné splátky úvěrů, běžné výdaje budou uskutečňovány hospodárně a v nezbytně
nutném rozsahu pro zabezpečení provozu Obecního úřadu Mořice a příspěvkové organizace
Mateřské školy Mořice, okres Prostějov, příspěvkové organizace.
Při hlasování o novém návrhu rozpočtového provizoria bylo pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 1
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Dílčí usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Mořice schválilo pravidla rozpočtového provizoria na rok 2011 a to tak že,
není-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se jeho rozpočtové
hospodaření v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria.
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a
výdaji rozpočtu po jeho schválení.
Obec Mořice v době rozpočtového provizoria v roce 2011 nebude zahajovat investiční akce,
budou probíhat pravidelné splátky úvěrů, běžné výdaje budou uskutečňovány hospodárně a v
nezbytně nutném rozsahu pro zabezpečení provozu Obecního úřadu Mořice a příspěvkové
organizace Mateřské školy Mořice, okres Prostějov, příspěvkové organizace.
Zdenka Loučková, hospodářka obce přečetla návrh rozpočtového opatření č. 3. Rozpočtovým
opatřením se zastupitelstvo podrobněji zabývalo na svém pracovním jednáním v pondělí 27. 12.
2010. Příjmová část rozpočtového opatření tvoří částku 322 023,-Kč, výdajová část 142 023,-Kč a
financování částku 180 000,-Kč.
V diskusi vystoupil Ing. Olšanský s tím, že rozpočtové opatření č. 3 je velmi rozsáhlé.
Starosta mu odpověděl, že téměř každá obec provádí rozpočtová opatření.
Martin Obruča vystoupil s tím, proč nepodpoří rozpočtové opatření č. 3, protože je obec zadlužená,
jsou úvěry, nezaplacené faktury ke konci roku ve výši 450 000 a další závazky z předchozích let ve
výši 437 396,-Kč.
Jiří Šimák také nepodpoří rozpočtové opatření č. 3 ze stejných důvodů jako p. Obruča.
Ing. Olšanský zdůraznil, že závazky musí obec platit hned nebo formou splátkových kalendářů, kde
jsou finance za zelenou stuhu ve výši 700 000,-Kč.
Při hlasování o schválení rozpočtového opatření č. 3 bylo pro 5, proti 3, zdržel se hlasování 1.
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Dílčí usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Mořice schválilo rozpočtové opatření č. 3, kdy příjmová část rozpočtového
opatření tvoří částku 322 023,-Kč, výdajová část 142 023,-Kč a financování částku 180 000,Kč.
Dále zastupitelstvo projednávalo udělení pravomoci starostovi obce k provedení rozpočtového
opatření k 31. 12. 2010, a to do výše 100 000,-Kč v rámci jedné položky rozpočtu.
Martin Obruča navrhl, aby o rozpočtovém opatření rozhodlo celé zastupitelstvo na svém příštím
zasedání.
Při hlasování o udělení pravomoci starostovi obce k provedení rozpočtového opatření k 31. 12.
2010, a to do výše 100 000,-Kč v rámci jedné položky rozpočtu bylo pro 4, proti 4, zdržel se
hlasování 1.
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Zastupitelstvo obce Mořice neschválilo udělení pravomoci starostovi obce k provedení
rozpočtového opatření k 31. 12. 2010, a to do výše 100 000,-Kč v rámci jedné položky rozpočtu.
Zastupitelstvo projednalo nový návrh na udělení pravomoci starostovi a místostarostovi obce k
provedení rozpočtového opatření k 31. 12. 2010, a to do výše 50 000,-Kč v rámci jedné položky
rozpočtu, a to jen na elektrickou energii položka 5154.
Při hlasování o novém návrhu udělení pravomoci starostovi a místostarostovi obce k provedení

rozpočtového opatření k 31. 12. 2010, a to do výše 50 000,-Kč v rámci jedné položky rozpočtu, a to
jen na elektrickou energii položka 5154 bylo pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 1.
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Dílčí usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Mořice schválilo udělení pravomoci starostovi a místostarostovi obce k
provedení rozpočtového opatření k 31. 12. 2010, a to do výše 50 000,-Kč v rámci jedné položky
rozpočtu, a to jen na elektrickou energii položka 5154.
ad 5) Zastupitelstvo obce Mořice projednalo žádost ředitelky Mateřské školy Mořice, okres
Prostějov, příspěvkové organizace o souhlas s vedením účetnictví od 1. 1. 2011 ve zjednodušeném
rozsahu.
Martin Obruča se zeptal, kdo vede účetnictví školce a zda se sníží výdaje za tuto službu.
Zdenka Loučková odpověděla, že mzdovou agendu vede Radka Papoušková v Prostějově za
300,--Kč měsíčně, tzn. 3 600,--Kč ročně a účetnictví vede Helena Ptáčková z Němčic nad Hanou za
2 380,--Kč čtvrtletně + 1000,--Kč roční zpracování a inventarizace majetku a závazků,
tzn. 10 520,--Kč ročně.
Vojtěška Najmanová sdělila, že se nesníží množství práce na účetnictví, jen se nebudou posílat 2
výkazy.
Při hlasování bylo pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 1.
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Petra Malyšková

x

Jakub Štěpánek

x

Jaroslav Knap

x

Pavel Žoch

x

Renata Olejníčková

x

Renata Bartošková

x

Dílčí usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Mořice schválilo vedení účetnictví v Mateřské škole Mořice, okres
Prostějov, příspěvkové organizace od 1. 1. 2011 v zjednodušeném rozsahu.
Starosta obce informoval přítomné o zřízení komisí při Obecním úřadu Mořice jedná se o :
Komisi investiční, bytová
předseda
Dušan Jurtík
Komisi sociální
předseda
Renata Bartošková
Komisi kulturní
předseda
Petra Malyšková
Komisi odpadového hospodářství předseda
Pavel Žoch
a životního prostředí
předseda
Jakub Štěpánek
Starosta navrhuje odměnu pro předsedy komisí ve výši 500,-Kč brutto, a to od 1. 1. 2011.
Při hlasování o odměně 500,-Kč brutto od 1. 1. 2011 pro předsedy komisí bylo pro 8, proti 0, zdržel
se hlasování 1.

Jméno a příjmení
zastupitele

Pro

Martin Obruča

x

Jiří Šimák

x

Dušan Jurtík

Proti

Zdržel se hlasování

x

Petra Malyšková

x

Jakub Štěpánek

x

Jaroslav Knap

x

Pavel Žoch

x

Renata Olejníčková

x

Renata Bartošková

x

Dílčí usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Mořice schválilo odměnu předsedům komisí ve výši 500,-Kč brutto, a to
od 1. 1. 2011.
Dále v diskusi vystoupil Martin Obruča s návrhem provést aktualizaci dodavatele svozu domovního
odpadu, p. Žochovi , p. Štěpánkovi a p. Knapovi, vyzvat svozové firmy v okolí tak 3-4, aby učinily
nabídku služeb a cen k posouzení.
Dílčí usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Mořice ukládá p. Žochovi, p. Štěpánkovi a p. Knapovi, vyzvat firmy na
svoz komunálního a jiného odpadu v nejbližším okolí /3-4/ svozové firmy, aby učinily nabídku
služeb a cen k posouzení.
Starosta obce vyzval p. Obruču k provedení kontroly stavu pojistných smluv a pojištění obecního
majetku.

Dílčí usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Mořice ukládá p. Obručovi a p. Knapovi aby prověřili smlouvy o
pojištění majetku obce a stav pojištění obecního majetku..
Dne:

29. 12. 2010

Zapsala:

Zdenka Loučková

…..................................

Ověřili:

Pavel Žoch

…..................................

Jakub Štěpánek

…..................................

Jaroslav Knap

…..................................

Schválil:

