Zápis z Ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Mořice
konaného dne 11. dubna 2015 v 19.15 v zasedací místnosti
hasičské zbrojnice
Přítomno:

7 zastupitelů (viz prezenční listina)

Jaroslav Knap, dosavadní starosta obce přivítal přítomné a podotknul, že zasedání
bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s §91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů
soudu na neplatnost voleb nebo hlasování.
Zápisem pověřil:

Zdenku Loučkovou

Ověřovateli zápisu pověřil:

Petra Kučku
Mgr. Jitku Václavíčkovou

Přistoupil k dalšímu bodu, a to složení slibu členy zastupitelstva obce Mořice.
Před složením slibu by měla být ověřena platnost voleb členů zastupitelstva obce
Mořice.
Navrhl, aby zprávu o výsledku voleb a ověření platnosti voleb členů zastupitelstva
obce Mořice provedla a přečetla zapisovatelka okrskové volební komise Zdenka
Loučková.
Tímto požádal zapisovatelku okrskové volební komise Zdenku Loučkovou o ověření
předložených materiálů dodaných českým statistickým úřadem a Krajským soudem
BRNO.
Zpráva o ověření platnosti volby členů zastupitelstva obce Mořice
Celkem osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků bylo 417.
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky bylo 248.
Účast voličů vyjádřená v procentech činila 60 %.
Nově zvolenými členy zastupitelstva obce Mořice jsou:

Volební strana č. 1 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ „NAŠE MOŘICE“
Jaroslav Knap

99 hlasů

Petr Kučka

83 hlasů

Petra Loučková

72 hlasů

Volební strana č. 2 „PRO MOŘICE“
Jan Dostál

51 hlasů

Volební strana č. 3 Naděje a budoucnost Mořic
Martin Rudyk

60 hlasů

Volební strana č. 4 Mořice pro občany – občané pro Mořice
Martin Obruča
Jitka Václavíčková

90 hlasů
85 hlasů

Ve stanovené lhůtě nebyly podány připomínky k průběhu a výsledku voleb do zastupitelstva obce
Mořice ke Krajskému soudu v Brně.
Volby do zastupitelstva obce Mořice proběhly v pořádku a všem zvoleným zastupitelům obce
Mořice bude vydáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce Mořice registračním úřadem
Městským úřadem Němčice nad Hanou.
Nebyly shledány žádné nedostatky a zpráva se dává na vědomí zastupitelům obce Mořice.
Dne 1. dubna 2015 byla do rukou starosty obce předána rezignace na mandát člena zastupitele Ing.
Martina Rudyka, dne 2. dubna 2015 se stává členem zastupitelstva Dušan Jurtík, kterému bude
vydáno osvědčení o nástupu do funkce člena zastupitelstva obce Mořice.
Dále byla dne 10. dubna 2015 do rukou starosty obce předána rezignace na mandát člena zastupitele
Jaroslava Knapa, dne 11. dubna 2015 se stává členem zastupitelstva Ing. Renata Kočí, které bude
vydáno osvědčení o nástupu do funkce člena zastupitelstva obce Mořice.
V souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu.
Přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci

budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a
zákony České republiky.“
Požádal, aby přišli složit slib, pronesením slova „slibuji“ a podpisem.
ad2) Poděkoval všem členům zastupitelstva obce Mořice a přistoupil k dalšímu bodu a tím je
schválení návrhu programu.
Seznámení s návrhem programu proběhlo v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a
v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Před hlasováním dal možnost se k návrhu
vyjádřit.
Jaroslav Knap navrhuje doplnit do programu dva body, a to bod:
6) Projednání prodloužení platnosti stávající veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu
přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy

7) Projednání přihlášení obce Mořice do soutěže „Vesnice roku 2015“
Nikdo z přítomných již neměl žádný doplňující bod, tak vyzval ke hlasování o doplnění nových
dvou bodů programu.
Při hlasování bylo 7 pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
Dílčí usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Mořice schválilo program dnešního jednání:

1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona O obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty:
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění (§ 71 zákona O obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva ( § 72
zákona O obcích)
6) Projednání prodloužení platnosti stávající veřejnoprávní smlouvy o zajišťování
výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy
7) Projednání přihlášení obce Mořice do soutěže „Vesnice roku 2015“
8) Diskuse
ad3) Následovala volba starosty a místostarosty, než dojde k samotné volbě, navrhuje způsob

hlasování a to veřejné, zvednutím ruky.
Vyzval ke hlasování o veřejném způsobu hlasování, a to zvednutím ruky-aklamací.
Při hlasování bylo 7 pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
Dílčí usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Mořice schválilo veřejnou volbu, a to zvednutím ruky-aklamací.
Vyzval přítomné o navržení kandidátů na funkci starosty obce Mořice. Jan Dostál navrhuje
kandidáta Martina Obruču. Nikdo žádný jiný návrh nepodal, tak vyzval ke hlasování.
Při hlasování bylo 7 pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
Dílčí usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Mořice schvaluje Martina Obruču starostou obce Mořice.
Po zvolení starosty dosavadní starosta obce Mořice Jaroslav Knap předal vedení zasedání nově
zvolenému starostovi obce Mořice Martinu Obručovi.
Martin Obruča poděkoval dosavadnímu starostovi obce Mořice za 20 let vedení obce.
Dále následovalo určit počet místostarostů v obci Mořice.
Martin Obruča navrhuje jednoho místostarostu, nikdo nepodal protinávrh, tak vyzval ke hlasování o
počtu místostarostů, a to 1.
Při hlasování bylo 7 pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
Dílčí usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Mořice schválilo počet místostarostů v obci Mořice, a to 1.
Dále projednali funkce, které budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění,
Martin Obruča navrhuje dlouhodobě uvolněnou funkci starosty obce a funkce místostarosty nebude
uvolněná. Nikdo ze zastupitelů nepodal jiný návrh, vyzval ke hlasování.
Při hlasování bylo 7 pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
Dílčí usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Mořice schvaluje funkci starosty obce dlouhodobě uvolněnou a funkci
místostarosty obce neuvolněnou.
Nyní vyzval k podání návrhů kandidátů na funkci místostarosta obce Mořice. Jan Dostál navrhuje
Petra Kučku, nikdo nepodal jiný návrh, tak vyzval ke hlasování.
Při hlasování bylo 7 pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
Dílčí usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Mořice schvaluje Petra Kučku místostarostou obce Mořice.
ad4) Zastupitelstvo obce Mořice zřizuje 2 povinné výbory, a to finanční a kontrolní. Navrhuje počet
členů finančního a kontrolního výboru, a to 3 (předseda + 2 členové).
Vyzval ke hlasování o počtu členů výborů.
Při hlasování bylo 7 pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Dílčí usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Mořice schválilo počet členů finančního a kontrolního výboru, a to 3
(předseda + 2 členové).
Starosta vyzval k podání návrhu na předsedu finančního výboru. Dušan Jurtík navrhuje Jana
Dostála, nikdo jiný návrh nepodal, tak vyzval ke hlasování.
Při hlasování bylo 6 pro, nikdo nebyl proti a 1 se zdržel hlasování.
Dále vyzval k podání návrhu na předsedu kontrolního výboru, Dušan Jurtík navrhuje Mgr. Jitku
Václavíčkovou, nikdo jiný návrh nepodal, tak vyzval ke hlasování..
Při hlasování bylo 6 pro, nikdo nebyl proti a 1 se zdržel hlasování.
Dílčí usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Mořice schvaluje:
předsedu finančního výboru:

Jana Dostála

předsedu kontrolního výboru:

Mgr. Jitku Václavíčkovou

Zastupitelstvo ukládá předsedům výborů, aby své členy obsadili do příštího zasedání zastupitelstva
obce Mořice a zastupitelstvo seznámili se jmény členů.
ad5) Dále se zastupitelstvo zabývalo výši odměn za výkon funkce neuvolněných členů
zastupitelstva obce Mořice, a to s účinností od 13. dubna 2015.
Starosta navrhuje:

výše odměny místostarosty:

4 800,--Kč měsíčně brutto

výše odměny ostatním zastupitelům:

500,--Kč měsíčně brutto

Nikdo nepodal jiný návrh, tak vyzval ke hlasování.
Při hlasování bylo 7 pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
Dílčí usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Mořice schválilo výši odměny místostarosty, a to 4 800,--Kč měsíčně
brutto a výši odměny ostatním zastupitelům, a to 500,--Kč měsíčně brutto, a to s účinností od
13. dubna 2015.
ad6) Zastupitelstvo se zabývalo prodloužením stávající veřejnoprávní smlouvy o zajišťování
přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Mořice
a výši odměny 1 000,—Kč za každý přestupek, k jehož projednání je příslušná obec a který bude
obcí nebo třetí osobou oznámen městu Prostějovu.
Vyzval ke hlasování.
Při hlasování bylo 7 pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
Dílčí usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Mořice schválilo prodloužení stávající veřejnoprávní smlouvy o
zajišťování přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy uzavřené mezi městem
Prostějov a obcí Mořice a výši odměny 1 000,—Kč za každý přestupek, k jehož projednání je
příslušná obec a který bude obcí nebo třetí osobou oznámen městu Prostějovu.
ad7) Zastupitelstvo projednalo přihlášení obce Mořice do soutěže „Vesnice roku 2015“. Je třeba
podat přihlášku do 30. dubna 2015 a uhradit přihlašovací poplatek. Soutěž proběhne v měsíci

červnu, kdy se bude komplexně hodnotit celá obec, ale hlavní zaměření bude na knihovnu. Předal
slovo vedoucí knihovny Petře Loučkové.
Petra Loučková seznámila přítomné s množstvím akcí, které se od podzimu 2014 v knihovně
uskutečnily, do knihovny se v letech 2013 a 2014 investovalo nemálo peněz a knihovna má letos
velký potenciál na úspěch v této prestižní soutěži. Za titul „Knihovna roku 2015“ je odměna ve výši
50 000,--Kč.
Starosta podpoří činnosti v knihovně pod vedením Petry Loučkové a Tomáše Pavelky a schvaluje
účast v soutěži.
V diskusi k tomuto tématu vystoupil Dušan Jurtík a zeptal se, jaké jsou se soutěží spojené náklady.
Starosta odpověděl, že se do konce dubna 2015 musí zaplatit přihlašovací poplatek ve výši 2,--Kč
na obyvatele. Na pracovním jednání se výdajovou stránkou nové zastupitelstvo zabývalo.
V diskusi již nikdo nevystoupil, proto vyzval ke hlasování o přihlášení obce Mořice do soutěže
„Vesnice roku 2015“.
Při hlasování bylo 7 pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
Dílčí usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Mořice schválilo přihlášení obce Mořice do soutěže „Vesnice roku 2015“ a
uhrazení přihlašovacího poplatku ve výši 2—Kč na obyvatele.
ad8) Diskuse
V diskusi vystoupila J.V. a zeptala se na komise, starosta odpověděl, že komise jsou poradním
orgánem starosty a budou vyřešeny do příštího jednání zastupitelstva.
Starosta Martin Obruča poděkoval zastupitelům za zvolení, občanům za hlasy ve volbách, vyzval
občany ke spolupráci, aby se nebáli říci svůj názor, podělili se o problémy, tak aby se daly společně
řešit.
M.V. diskutoval o volebních programech kandidujících stran, o volebních slibech a činech.
V diskusi již nikdo nevystoupil, starosta poděkoval za účast a ukončil jednání v 19.46 hodin.
Zapsala dne 13. dubna 2015
Zdenka Loučková

….................................

Ověřili:
Petr Kučka

…..................................

Mgr. Jitka Václavíčková

…...................................

Schválil:

Martin Obruča
starosta obce Mořice

…....................................

