Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mořice
konaného dne 18. září 2015 od 18.00 v přisálí sokolovny v Mořicích

Přítomno:
7 zastupitelů (viz prezenční listina)
Zasedání je usnášení schopné.
Ad1) Starosta obce přivítal přítomné občany, zastupitele a hosty na veřejném zasedání
zastupitelstva obce Mořice. Jednání bylo řádně svoláno, a to minimálně 7 dní před konáním a
vyhlášeno v místě obvyklým způsobem.
Zápisem pověřil:
Zdenka Loučková
Ověřovatelé zápisu: Petr Kučka
Mgr. Jitka Václavíčková
Ad2) Zápis z minulého veřejného zasedání ze dne 30. 6. 2015 byl sepsán v řádném termínu, ověřen
a uložen na Obecním úřadě v Mořicích k nahlédnutí.
Starosta obce vyzval předsedkyni kontrolního výboru Mgr. Jitku Václavíčkovou k přednesení
zprávy ze dne 15. 9. 2015 o provedené kontrole zápisu a plnění přijatých usnesení z veřejného
zasedání dne 30. 6. 2015.
Předsedkyně konstatovala, že byl zápis řádně sepsán a ověřen ve stanoveném termínu a nebyly
shledány žádné nedostatky a připomínky. Dílčí usnesení č. 1-16, která byla přijata na veřejném
zasedání obce Mořice konané dne 30. 6. 2015 byly splněny. Úkoly stanoveny těmito usneseními
jsou průběžně plněny.
Dílčí usnesení č. 13 konkurzní řízení MŠ Mořice-informace v programu bod č. 12.
Dílčí usnesení č. 16 nová spojovací obslužná komunikace -informace v programu bod č. 11.
Dílčí usnesení č. 1:
Zastupitelstvo bere na vědomí zapisovatele veřejného zasedání zastupitelstva obce Mořice
Zdenku Loučkovou a ověřovatele zápisu Petra Kučku a Mgr. Jitku Václavíčkovou.
Dílčí usnesení č. 2:
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o kontrole zápisu a plnění přijatých
usnesení z veřejného jednání zastupitelstva obce Mořice ze dne 30. 6. 2015, zpráva je uložena
na Obecním úřadě.
Ad3) Dne 1. 9. 2015 rezignovala na funkci zastupitele obce Mořice Bc. Petra Loučková, DiS.
Obecní úřad zaslal Osvědčení o nastoupení do funkce člena zastupitele obce Mořice panu
Vlastimíru Šáškovi. Ten se dnes dostavil na veřejné zasedání, aby složil slavnostní slib. Dříve než
starosta vyzval pana Šáška k podpisu slavnostního slibu, přečetl znění slibu.
Znění slibu je zakotveno v zákoně o obcích č. 128/2000 Sb., § 69, odst. 2.
Požádal, aby ostatní členové zastupitelstva při čtení slibu vstali.
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svou funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky.“
Požádal tedy, aby dle jeho výzvy přišel Vlastimír Šášek složit slib, pronesením slova „slibuji“ a
podpisem textu.
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Vlastimír Šášek se stává členem zastupitelstva obce Mořice.
Starosta navrhuje měsíční odměnu ve výši 500,--Kč brutto, a to s účinností od 18. 9. 2015. Takovou
odměnu mají všichni ostatní členové zastupitelstva obce Mořice.
Vyzval ke hlasování o výši odměny člena zastupitelstva obce Mořice, a to 500,--Kč brutto pro
Vlastimíra Šáška.
Hlasování:
Jurtík

Dostál

Kučka

Václavíčková Šášek

Kočí

Obruča

pro

x

x

x

x

x

x

proti
zdržel

x

Dílčí usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Mořice schválilo výši měsíční odměny 500,--Kč brutto pro Vlastimíra
Šáška, a to s účinností od 18. 9. 2015.
Ad4) Program: 1- 14 bodů
V bodě Ostatní se bude projednávat:
a) smlouva o nájmu hrobového místa
b) zřízení kulturní komise
c) projednání bezúplatného převodu pozemků od SÚSOK
d) zpráva starosty obce o činnosti zastupitelstva obce Mořice
Starosta vyzval přítomné o případné další doplnění bodu programu, nikdo neměl doplnění, tak
vyzval ke hlasování o navrženém programu dnešního zasedání.
Program:
1)
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2)
Zpráva předsedy kontrolního výboru
3)
Složení slavnostního slibu nového člena zastupitelstva obce Mořice
4)
Schválení programu
5)
Projednání darovací smlouvy a nabytí peněžitého daru ve výši 50 000,--Kč
6)
Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene
7)
Projednání rozpočtového opatření č. 2,3
8)
Projednání záměru prodat část pozemku p.č. 399 v k.ú. Mořice
9)
Projednání záměru pronajmout byt na zámku č.p. 28 v 1. patře
10)
Projednání záměru pronajmout nebytové prostory na zámku v přízemí
11)
Projednání pořízení změny územního plánu obce Mořice
12)
Informace o průběhu konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitelky
Mateřské školy Mořice, okres Prostějov, příspěvkové organizace
13)
Ostatní:
a) smlouva o nájmu hrobového místa
b) zřízení kulturní komise
c) projednání bezúplatného převodu pozemků od SÚSOK
d) zpráva starosty obce o činnosti zastupitelstva obce Mořice
14)
Diskuse a závěr
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Hlasování:
Jurtík

Dostál

Kučka

Václavíčková Šášek

Kočí

Obruča

pro

x

x

x

x

x

x

x

proti
zdržel
Dílčí usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Mořice schválilo program veřejného zasedání zastupitelstva obce Mořice.
Ad5) Starosta přečetl darovací smlouvu a nabytí peněžitého daru ve výši 50 000,—Kč od
Olomouckého kraje. Smlouvou se zastupitelstvo zabývalo na pracovním jednání.
Dar souvisí s vítězstvím zámecké knihovny Mořice v krajském kole soutěže Vesnice roku 2015.
Starosta vyzval k rozpravě na dané téma.
V rozpravě nikdo nevystoupil, tak vyzval ke hlasování.
Hlasování:
Jurtík

Dostál

Kučka

Václavíčková Šášek

Kočí

Obruča

pro

x

x

x

x

x

x

x

proti
zdržel
Dílčí usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Mořice schválilo darovací smlouvu a přijetí peněžitého daru ve výši
50 000,--Kč od Olomouckého kraje.
Ad6) Starosta předložil zastupitelstvu smlouvu o zřízení věcného břemene č. 9900075187/3/VB,
která se týká pozemku p.č. 208, kde je uloženo plynárenské zařízení „STL plynovod a přípojka pro
RD p. Klusala včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů v celkové délce
0,06 m. Věcné břemeno se zřizuje úplatně ve výši 1 000,—Kč a na dobu neurčitou.
Starosta vyzval k rozpravě.
Nikdo se nepřihlásil, tak vyzval ke hlasování.
Hlasování:
Jurtík

Dostál

Kučka

Václavíčková Šášek

Kočí

Obruča

pro

x

x

x

x

x

x

x

proti
zdržel
Dílčí usnesení č.6:
Zastupitelstvo obce Mořice schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene č. 9900075187/3/VB,

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mořice
konaného dne 18. září 2015 od 18.00 v přisálí sokolovny v Mořicích
která se týká pozemku p.č. 208, kde je uloženo plynárenské zařízení „STL plynovod a
přípojka pro RD p. Klusala včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů
v celkové délce 0,06 m. Věcné břemeno se zřizuje úplatně ve výši 1 000,—Kč a na dobu
neurčitou.
Ad7) Starosta předložil rozpočtové opatření č. 2, kdy příjmová část tvoří částku 290 289,—Kč a
výdajová část částku 290 289,—Kč. Rozpočtové opatření bylo projednáno dne 7. 7. 2015 ve
finančním výboru obce Mořice ve spolupráci se starostou a hospodářkou. V rozpočtovém opatření
jsou hlavně zapracovány dotace jejich účelové znaky a organizační jednotky na příjmové části a
výdajové části hlavně finanční spoluúčast obce k dotacím, jejich účelové znaky a organizační
jednotky, převody mezi bankovními účty České spořitelny a České národní banky. Převod mezi
účty činí částku 120 000,--.
Vyzval k rozpravě.
V rozpravě nikdo nevystoupil, tak vyzval ke hlasování o rozpočtovém opatření č. 2 a schválení
převodu mezi účty v rámci rozpočtového opatření. Navrhuje doplnit pravomoc starosty obce a
finančního výboru při schvalování rozpočtových opatření ve věci převodů mezi účty v částce
neomezené, tak jak je tomu u dotací.
Hlasování:
Jurtík

Dostál

Kučka

Václavíčková Šášek

Kočí

Obruča

pro

x

x

x

x

x

x

x

proti
zdržel
Dílčí usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Mořice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2, kdy příjmová část tvoří
částku 290 289,—Kč a výdajová část částku 290 289,—Kč. Schvaluje převod mezi účty České
spořitelny a České národní banky v rozpočtovém opatření č. 2.
Zastupitelstvo obce Mořice schvaluje doplnit pravomoc starosty obce a finančního výboru ke
schvalování rozpočtových opatření ve věci převodů mezi bankovními účty v částce neomezené,
tak jak je tomu u dotací.
Dále starosta předložil rozpočtové opatření č. 3, kdy příjmová část opatření tvoří částku 633 218,-Kč a výdajová část částku 633 218,--Kč. Rozpočtové opatření č. 3 bylo projednáno dne 10. 8. 2015
ve finančním výboru obce Mořice ve spolupráci se starostou a hospodářkou. V rozpočtovém
opatření jsou hlavně zapracovány dotace jejich účelové znaky a organizační jednotky na příjmové
části a výdajové části hlavně finanční spoluúčast obce k dotacím, jejich účelové znaky a organizační
jednotky, zakoupení mulčovače, materiálu na bytové hospodářství a dopravní obslužnost.
Starosta vyzval k rozpravě.
V rozpravě nikdo nevystoupil.
Dílčí usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Mořice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3, kdy příjmová část

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mořice
konaného dne 18. září 2015 od 18.00 v přisálí sokolovny v Mořicích
opatření tvoří částku 633 218,--Kč a výdajová část částku 633 218,--Kč.
Ad8) Zastupitelstvo obce projednalo vyhlášení záměru prodat část pozemku p.č. 399 v k.ú. Mořice.
Týká se to pozemku v části „Hliník“. Pan Jiří Kopřiva podal žádost o odkup pozemku. Chce připojit
tuto část pozemku k pozemku, který vlastní v sousedství.
Starosta obce vyzval k rozpravě na dané téma.
V rozpravě nikdo nevystoupil, tak vyzval ke hlasování.
Hlasování:
Jurtík

Dostál

Kučka

Václavíčková Šášek

Kočí

Obruča

pro

x

x

x

x

x

x

x

proti
zdržel
Dílčí usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Mořice schválilo vyhlásit záměr prodat část pozemku p.č. 399 v k.ú.
Mořice.
Ad9) Zastupitelstvo projednalo záměr pronajmout bytové prostory na zámku č.p. 28 v 1. patře.
Jedná se o byt, který užívali k 30. 6. 2015 manželé Klusalovi.
Starosta vyzval k rozpravě.
Nikdo se nepřihlásil, tak vyzval ke hlasování.
Hlasování:
Jurtík

Dostál

Kučka

Václavíčková Šášek

Kočí

Obruča

pro

x

x

x

x

x

x

x

proti
zdržel
Dílčí usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Mořice schválilo vyhlásit záměr pronajmout bytové prostory na zámku
č.p. 28 v Mořicích v 1. patře.
Ad10) Zastupitelstvo projednalo záměr pronajmout bytové (v programu jsou nebytové prostory,
bylo zjištěno dle nájemní smlouvy s p. Zapletalem, že se jedná o bytové) prostory na zámku č.p. 28
v přízemí.
Jedná se o byt, který užíval Radek Zapletal, je to jedna místnost bez sociálního zařízení.
Starosta vyzval k rozpravě.
Nikdo se nepřihlásil, tak vyzval ke hlasování.
Hlasování:
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pro

Jurtík

Dostál

Kučka

Václavíčková Šášek

Kočí

Obruča

x

x

x

x

x

x

x

proti
zdržel
Dílčí usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Mořice schválilo vyhlásit záměr pronajmout bytové prostory na zámku
č.p. 28 v přízemí.
Ad11) Zastupitelstvo projednalo pořízení změny územního plánu obce Mořice č. 1. Důvodem
pořízení změny č. 1 je narovnání poměrů v lokalitě „Za humny“ a zřízení propoje mezi humny a
obslužnou komunikací HC2.
Zastupitelstvo pověřilo starostu obce ke spolupráci s pořizovatelem změny č. 1 územního plánu
obce Mořice.
Starosta vyzval k rozpravě.
V rozpravě nikdo nevystoupil, tak vyzval ke hlasování.
Hlasování:
Jurtík

Dostál

Kučka

Václavíčková Šášek

Kočí

Obruča

pro

x

x

x

x

x

x

x

proti
zdržel
Dílčí usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Mořice schválilo pořízení změny územního plánu obce Mořice č. 1.
Zastupitelstvo obce Mořice pověřuje starostu obce ke spolupráci s pořizovatelem změny č. 1
územního plánu obce Mořice.
Ad12) Starosta obce informoval o vyhlášení konkurzu na obsazení pracovního místa ředitelky
Mateřské školy Mořice, okres Prostějov. Oznámil, že dne 12. 6. 2015 obdržel od Anny Milčákové
oznámení o vzdání se funkce ředitelky MŠ Mořice. Dne 18. 6. 2015 byly vyvěšeny informace o
konkurzu na obsazení pracovního místa ředitele MŠ Mořice po konzultaci s KÚOK Olomouc. Byla
nominována komise: Mgr. Eva Kroutilová – odbor školství KÚOK, Mgr. Marcela Melková- ČŠI,
Martin Obruča-starosta, Petr Kučka – místostarosta, paní Tihelková – ředitelka MŠ Víceměřice,
Marcela Přidalová - učitelka MŠ Mořice.
Předkonkurz proběhl 21. července 2015, konkurz 11. srpna 2015. Na základě výsledku konkurzního
řízení je ředitelkou od 26. srpna 2015 Mgr. Alena Řezáčová. Předání MŠ proběhlo od 17. - 19. srpna
2015. Jmenování paní ředitelky proběhlo k 26. 8. 2015.
Dílčí usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce Mořice bere na vědomí informaci o výsledku konkurzu na pracovní místo
ředitele Mateřské školy Mořice, okres Prostějov, příspěvkové organizace. Ředitelkou
Mateřské školy Mořice, okres Prostějov, příspěvkové organizace je Mgr. Alena Řezáčová od
26. 8. 2015.
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Ad13) Ostatní:
a) Zastupitelstvo na svém pracovní zasedání projednalo vzorovou smlouvu o nájmu hrobového
místa na období 2015 – 2025. Nájemné se sjednává na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce
Mořice ve výši 5,—Kč/m2/rok a úhrada za služby spojené s užíváním hrobového místa se sjednává
ve výši 5,—Kč/m2/rok.
Starosta vyzval k rozpravě.
Nikdo se nepřihlásil, tak vyzval ke hlasování.
Hlasování:
Jurtík

Dostál

Kučka

Václavíčková Šášek

Kočí

Obruča

pro

x

x

x

x

x

x

x

proti
zdržel
Dílčí usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce Mořice schválilo vzorovou smlouvu o nájmu hrobového místa na období
2015 – 2025.
b) Zastupitelstvo projednalo na svém pracovním zasedání zřízení kulturní komise.
Předseda:
Ing. Renata Kočí
Členové:
Marie Hubená
Tomáš Pavelka
Starosta vyzval k rozpravě.
V rozpravě nikdo nevystoupil, tak starosta vyzval ke hlasování.
Hlasování:
Jurtík

Dostál

Kučka

Václavíčková Šášek

pro

x

x

x

x

Kočí

x

Obruča
x

proti
zdržel

x

Dílčí usnesení č. 15:
Zastupitelstvo schválilo zřízení kulturní komise ve složení:
předseda:
Ing. Renata Kočí
členové:
Marie Hubená
Tomáš Pavelka
c) Zastupitelstvo se na svém pracovním jednání zabývalo návrhem bezúplatně převést vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje do vlastnictví obce Mořice
pozemky p.č. 590 o výměře 541 m2, p.č. 216 o výměře 741 m2, p.č. 217 o výměře 532 m2, p.č. 368
o výměře 33 m2, p.č. 369 o výměře 89 m2 vše v k.ú. Mořice.
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Jedná se o pozemku podél silnice na Pavlovice. Obec má zájem vybudovat nový chodník k
novostavbě Pavla Fidry.
Obec Mořice uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Starosta vyzval k rozpravě.
Nikdo se nepřihlásil, tak vyzval ke hlasování.
Hlasování:
Jurtík

Dostál

Kučka

Václavíčková Šášek

Kočí

Obruča

pro

x

x

x

x

x

x

x

proti
zdržel
Dílčí usnesení č. 16:
Zastupitelstvo obce Mořice schvaluje bezúplatně převést vlastnictví Olomouckého kraje, z
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje do vlastnictví obce Mořice pozemky p.č. 590 o
výměře 541 m2, p.č. 216 o výměře 741 m2, p.č. 217 o výměře 532 m2, p.č. 368 o výměře 33 m2,
p.č. 369 o výměře 89 m2 vše v k.ú. Mořice.
Zastupitelstvo schvaluje, že Obec Mořice uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
d) Starosta obce přečetl zprávu o činnosti zastupitelstva obce Mořice.
Od minulého veřejného zasedání zastupitelstva obce Mořice se zastupitelstvo sešlo na pracovních
schůzkách pětkrát. Proběhla porada investiční komise dne 9. 7. 2015, kde se zaměřili především na
připravované investiční akce „Komplexní úprava veřejného prostranství před obchodem a
pohostinstvím“ a Modernizaci hasičárny. 21. 7. 2015 se starosta společně s místostarostou zúčastnil
předkonkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitelky Mateřské školy Mořice. 22. 7. 2015
se zastupitelstvo sešlo z důvodu vyhodnocení cenových nabídek na předláždění před pohostinstvím
a obchodem. Ze tří nabídek byla vybrána firma Stavby Ondrišík. Vítězná cena je 625 104,--Kč s
podílem dotace 300 000,--Kč. Byla provedena změna dodavatele plynu. Přechodem z RWE na
Quantum vznikne úspora řádově 35 000,--Kč ročně. 24. 7. 2015 se starosta zúčastnil společně s
hospodářkou a knihovníky předávání cen Vesnice roku Olomouckého kraje 2015 v Černotíně. Obec
získala ocenění a finanční dar ve výši 50 000,--Kč. Knihovna byla vybavena 2 počítači, novými
regály na knihy, také knihovním systémem Clavius. 10. 8. 205 se sešlo zastupitelstvo na svém
pracovním jednání podruhé, aby se seznámilo s aktuálními problémy a projednalo priority
investičních záměrů a oprav na rok 2016. 11. 8. 2015 proběhlo konkurzní řízení na obsazení
pracovního místa ředitelky MŠ Mořice, konkurzu se zúčastnil starosta a místostarosta. 13. 8. 2015
se zastupitelstvo sešlo za účelem výběru firem na „Modernizaci hasičárny. Opravu střechy provádí
firma Štěpánek Doloplazy-Poličky, 405 410,--Kč. Výměnu oken a vrat firma Přidal plast
Nezamyslice 310 000,--Kč, opravu fasády, zateplení a zednické práce firma Hrabálek Roman 334
912,--Kč, opravu elektroinstalace firma Elmatmont Hoštice-Heroltice 92 757,--Kč. Vybavení
interiéru zajistí Petr Klapil mladší za 57 000,--Kč. Celkové náklady dle žádosti o dotaci jsou 1 200
000,--Kč (dotace 600 000,--Kč). Podklady pro přidělení dotace byly včas podány na MMR ČR. Byl
pořízen a úspěšně zprovozněn mulčovač ve spolupráci s p. Večerkou.
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Ve dnech 17. - 19. 8. 2015 proběhlo předávání MŠ starostovi obce pí Milčákovou za účasti nové
ředitelky Mgr. Aleny Řezáčové, té byla školka předána 26. 8. 2015 při jmenování do funkce. Obecní
pracovnice výrazně přispěly svojí prací k úklidu před zahájením školního roku. Byly provedeny
drobné opravy malířské a podlahářské. Proběhla úvodní schůzka s rodiči dne 28. 8. 2015, kde byla
představena rodičům paní ředitelka i nová paní učitelka a jejich koncepce. Podařilo se dojednat s
dodavatelem stravy MŠ Nezamyslice závoz čerstvého pečiva a snížení nákladů na vytápění
přechodem z RWE na společnost Quantum.
Starosta poděkoval za reprezentaci obce Mořice na akci Mikroregion Němčicko se baví dne 29. 8.
2015v Němčicích nad Hanou, a to týmu ve složení Mgr. Jitka Václavíčková, Jana Leciánová, Petr
Šimák, Lukáš Jurtík, Tomáš Pavelka. Po dramatickém průběhu obsadili předposlední místo.
2. 9. 2015 proběhla pracovní schůzka zastupitelstva obce v reakci na rezignaci zastupitelky Bc.
Petry Loučkové. Dále bylo projednání zástupu v knihovně, kde zůstal jako jediný knihovník Tomáš
Pavelka. Zastupovat v jeho nepřítomnosti bude pí Jaroslava Šimáková. Kroužek Šikovné ručičky
získal novou vedoucí pí Helenu Schierovou a 4. 9. 2015 byl den otevřených dveří se zápisem na
tento školní rok. Nebude prozatím využito služeb DDM Orion Němčice nad Hanou, poplatek
zůstává ve stejné výši jako v loňském roce , a to 250,--Kč na pololetí.
2. 9. 2015 byla se zástupci hasičů dojednána spolupráce na Modernizaci hasičárny formou
brigádních hodin na úpravách především interiéru. Fond odpracovaných hodin bude finančně
ohodnocen a v rozpočtu na rok 2016 zohledněn při záměru nákupu dodávkového automobilu.
3. 9. 2015 proběhla návštěva celostátní komise knihovna roku 2015. Starosta poděkoval všem, kteří
se podíleli na prezentaci knihovny a obce. Vyhlášení výsledků bude dne 8. 10. 2015 v Praze v
Klementinu.
Poděkoval také V. Šáškovi a M. Hubené ze zajištění stanoviště při akci Na bicyklech MRG
Němčicko dne 12. 9. 2015.
Dílčí usnesení č. 17:
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu starosty obce o činnosti zastupitelstva obce Mořice.
Ad14)
Diskuse:
Jan Dostál-předseda finančního výboru předložil zápisy finančního výboru. Byla provedena
kontrola dodržování podpisového řádu, kontrola účetnictví (bankovní výpisy a pokladna). Úhrady
faktur (elektronické bankovnictví) probíhají po podpisu hromadného příkazu k úhradě starostou a
místostarostou obce, nebyly shledány nedostatky. Finanční výbor ve spolupráci se starostou a
hospodářkou provedl rozpočtové opatření č. 2,3.
Dílčí usnesení č. 18:
Zastupitelstvo obce Mořice bere na vědomí zápisy finančního výboru.
J.D. dále informoval o kauze Rystonovský x obec Mořice, ve věci kanalizace je spor u Krajského
soudu v Brně, kdy 7. října 2015 se bude za přítomnosti starosty obce projednávat.
Spor o uznání úrazu p. Rystonovského by obec chtěla řešit mimosoudní cestou, a to pokusem o
smír.
J.P. se zeptal na podporu hasičů ze strany obce a proč se nepodporuje Sokol. V jiných obcích
vznikají nové sportovní areály a u nás nic.
Starosta odpověděl, že Sokol má v rozpočtu obce příspěvek 60 000,--Kč, minulý týden byla brigáda
na úpravu venkovního prostranství před sokolovnou. Zúčastnili se 3 brigádníci, obecní zaměstnanci
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2 dny odváželi hromady trávy a plevele do oplocenky. Prostranství u cesty před zídkou sokolovny
obec seče automaticky.
J.D. v příštím roce budou nutné investice do MŠ (nové topení, zateplení fasády). Sokolovna je v
pořadí.
J.P. se zeptal, jestli obec nezapomněla na seniory.
J.D. odpověděl, že senioři dostávají příspěvek na oběd ve výši 10,--Kč, obec chodí přát jubilantům,
v prosinci se uskuteční besídka pro seniory s občerstvením a hudbou, také v knihovně se pořádá
spoustu akcí pro seniory (vernisáže, promítání kronik, besedy).
D.J. zastupitelstvo uvažuje o tom, že v příštím roce osvobodí seniory od poplatků za odpad a zvýší
příspěvek na obědy.
J.Š. chválí zastupitelstvo, že provádí opravy a údržby nemovitostí v majetku obce (modernizace
hasičárny 1 200 000,--Kč, komplexní úprava veřejného prostranství před pohostinstvím a
obchodem). Vychází Sokolům vstříc, jak formou brigádní, tak i prací obecních zaměstnanců a
příspěvek 60 000,--Kč nebyl v minulosti takový, obec Sokol v minulosti podporovala velice málo.
Poděkoval za TJ Sokol zastupitelům a starostovi za vstřícnost a podporu .
Největší problém vidí v tom, že členská základna i vedení TJ Sokol jsou již starší lidi, je třeba
oslovit mládež a omladit jak členskou základnu, tak i vedení TJ Sokol Mořice.
J.D. řekl, že sokolovna není v majetku obce, proto musí TJ Sokol shánět informace o možných
dotacích a příspěvcích, obec může pomoci jen formou příspěvku.
P.D. se zeptal, proč nehraje obecní rozhlas u jeho domu, starosta odpověděl, že hned v pondělí opět
osloví firmu, která opravy v minulosti prováděla, aby přijela rozhlas spravit.
D.J. upozornil, že už tento týden se otevírá i hlavní brána od hřbitova.
J.D. také upozornil na možnost koupit na O.Ú. klíč od hřbitova za 40,--Kč.
J.R. se zeptal, jestli se bude řešit přesun trafostanice za humny.
Starosta odpověděl, že i tato problematika se týká 1. změny územního plánu obce Mořice.
J.D. řekl, že změnou územního plánu bude vytvořena plnohodnotná obslužná komunikace se
zeleným pásem na sítě.
D.J. seznámil přítomné s tím, že žádosti podané na O.Ú. ohledně pronájmu bytu na zámku č.p. 28 v
1. patře, nemusí podávat znovu, bude brát zřetel i na ty , které byly podány před vyhlášením
záměru.
J.P. se zeptal, kdy bude znovu otevřena ordinace praktického lékaře na zámku.
Starosta odpověděl, že v současné době se pořizují nové zárubně a protipožární dveře. Pan doktor
musí dodat provozní řád ordinace, potom proběhne změna užívání na stavebním úřadě v Němčicích
nad Hanou, předpokládáme, že do konce roku 2015 bude ordinace otevřena.
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J.Š. se zeptala, jak je možné, že nechodí romské děti do školy, byl zahájen školní rok a dopoledne
jsou vidět na ulici.
Starosta odpověděl, že se zeptá v ZŠ Němčice nad Hanou a Nezamyslice a ve spolupráci se školami
zahájí kroky k tomu, aby byl dodržen zákon o povinné školní docházce.
J.Š. také informoval o rušení nočního klidu, jakou má jako občan možnost se bránit.
Starosta odpověděl, že O.Ú. vyhlásil rozhlasem, aby občané dodržovali noční klid, jinak bude
přivolána hlídka Policie ČR a ta bude toto porušení řešit jako přestupek. Dle sdělení Policie mají v
noci hlídku jen 2 policisté na celý region, problémy hlásí i jiné obce a nejde všem vyhovět.
Starosta upozornil na problém autobusové zastávky na točně, kde se hlavně v prázdniny scházela
nejen romská mládež, ale i mladí občané Mořic, kteří tam dělali nepořádek a rušili noční klid, po
zahájení školního roku je relativně klid.
V diskusi již nikdo nevystoupil, tak starosta ukončil veřejné zasedání zastupitelstva obce Mořice
dne 18. 9. 2015 v 19.28 hodin.
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