Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mořice konaného
dne 31. 3. 2016 v 18.00 v zasedací místnosti hasičské zbrojnice
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:
Zdenku Loučkovou
Ověřovatelé zápisu: Petr Kučka
Mgr. Jitka Václavíčková
Ad2) Zápis z minulého veřejného zasedání ze dne 30. 12. 2015 byl sepsán v řádném termínu,
ověřen a uložen na Obecním úřadě v Mořicích k nahlédnutí a je na webových stránkách obce
Mořice.
Starosta obce vyzval předsedkyni kontrolního výboru Mgr. Jitku Václavíčkovou k přednesení
zprávy ze dne 30. 3. 2016 o provedené kontrole zápisu a plnění přijatých usnesení z veřejného
zasedání dne 30. 12. 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 30.12.2015
byla splněna. Úkoly stanoveny těmito usneseními jsou průběžně plněny.
Členové kontrolního výboru budou seznámeny se zprávou předsedkyně kontrolního výboru
z dnešního dne na příští schůzce kontrolního výboru.
Pokud jde o jednotlivá usnesení, zmínila dílčí usnesení a to č. 3, kterým Zastupitelstvo obce Mořice
pověřilo starostu a místostarostu vyzvat odpovědné osoby k úhradě škody, která byla hrazena
z rozpočtu obce Mořice na základě rozhodnutí Okresního soudu v Prostějově ve spojení
s rozhodnutím Krajského soudu v Brně. O výsledku bude informovat starosta obce na dnešním
veřejném zasedání zastupitelstva obce Mořice v bodu 12 ostatní.
Dále zmínila dílčí usnesení č. 9, kterým zastupitelstvo obce Mořice schválilo vyhlásit záměr
pronajmout rekreační prostor obce Mořice na letní sezonu 2016, do dnešního dne nikdo neprojevil
zájem.
Zmínila dílčí usnesení č. 11, 16 týkající se podání dotací na
1)

Doplnění sběru separovaných odpadů v obci Mořice

2)

Rekonstrukce přechodu I/47 a opravu kanalizace na zámku
Žádosti o tyto dotace byly podány, a nyní se nachází ve fázi schvalování, bližší informace
podá starosta obce na dnešním veřejném zasedání zastupitelstva obce Mořice v bodu 12
ostatní.

Dílčí usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Mořice bere na vědomí zapisovatele veřejného zasedání zastupitelstva
obce Mořice Zdenku Loučkovou a ověřovatele zápisu Petra Kučku a Mgr. Jitku
Zapsala: Zdenka Loučková
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Václavíčkovou.
Dílčí usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Mořice bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o kontrole zápisu a
plnění přijatých usnesení z veřejného jednání zastupitelstva obce Mořice ze dne 30. 12. 2015,
zpráva je uložena na Obecním úřadě.
Ad3) Program: 1- 12 bodů
Navržený program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Zpráva předsedy kontrolního výboru
Schválení programu
Projednání rozpočtového opatření č. 1,2,3
Projednání přistoupení obce Želeč do Mikroregionu Němčicko
Projednání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2016
Projednání prodeje části pozemku p.č. 399 v k.ú. Mořice
Projednání smlouvy o poskytnutí dotace TJ Sokol Mořice
Projednání záměru pronajmout zahradu na části pozemku p.č. 2438 v k.ú. Mořice
Projednání žádosti Mysliveckého spolku Mořice-Vrchoslavice o finanční příspěvek na
výměnu střešní krytiny, okapů a svodů na myslivecké chatě ve Vrchoslavicích
Ostatní
Diskuse a závěr

V bodě Ostatní se bude projednávat:
a)
zpráva starosty obce o činnosti zastupitelstva obce Mořice
b)
projednání zadání změny č. 1 územního plánu Mořice
c)
projednání nápravy výše odměn zastupitelům nad stanovený limit daný nařízením vlády č.
37/2003 Sb.
Starosta vyzval přítomné o případné další doplnění bodu programu, nikdo neměl doplnění, tak
vyzval ke hlasování o navrženém programu dnešního zasedání.
Hlasování:
Jurtík

Dostál

Kučka

Václavíčková Šášek

Kočí

Obruča

pro

x

x

x

x

x

x

x

proti
zdržel
Dílčí usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Mořice schválilo program veřejného zasedání zastupitelstva obce Mořice.
Ad4) Rozpočtová opatření č. 1, 2 a 3 byla projednána ve finančním výboru ve spolupráci s
hospodářkou a starostou obce a předložena zastupitelstvu. Zastupitelé projednali na svém
pracovním zasedání dne 22. 3. 2016 rozpočtové opatření č. 1, kdy příjmová část tvoří částku
32 614,--Kč a výdajová část částku 32 614,—Kč. Jedná se mimo jiné na příjmové straně o dotace z
Úřadu práce na VPP, přijaté náhrady, přijaté dary na kompostéry. Na výdajové straně se jedná mimo
jiné o nákup materiálu na opravu autobusové zastávky, nákupu programového vybavení KEO,
nákup pily.
Zapsala: Zdenka Loučková
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Dále projednali rozpočtové opatření č. 2, kdy příjmová část tvoří částku 257 656,-- Kč a výdajová
část částku 257 656,-- Kč.
Jedná se mimo jiné na příjmové straně o dotaci na VPP, účtování dotací na UZ a ORG, daň z příjmu
fyzických osob ze samostaně výdělečné činnosti a přijaté pojistné náhrady ve výši 218 619,--Kč
(zlomená noha p. Rystonovský). Na výdajové straně o účtování dotací na UZ a ORG, služby na
nebytovém hospodářství a nespecifikované rezervy.
Dále projednali rozpočtové opatření č. 3, kdy příjmová strana tvoří částku 40 863,--Kč a výdajová
strana částku 40 863,--Kč.
Jedná se o dotaci z Úřadu práce, nájemné za hroby, úhrada za věcné břemeno. Na výdajové straně
se jedná o opravy WC a bojleru v bytech, náhradu v době nemoci, nákup kolků, členský příspěvek,
rezervu a zpracování žádosti o dotaci na kanalizaci na zámku.
Rozpočtové opatření č. 1 a 3 bere zastupitelstvo na vědomí, bylo provedené v rámci pravomoci
starosty obce.
Rozpočtové opatření č. 2 je třeba schválit.
Starosta vyzval k rozpravě na dané téma.
V rozpravě nikdo nevystoupil, tak vyzval ke hlasování o schválení rozpočtového opatření č. 2.
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 bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1, kdy příjmová část tvoří
částku 32 614,--Kč a výdajová část částku 32 614,—Kč.
Zastupitelstvo obce Mořice schvaluje rozpočtové opatření č. 2, kdy příjmová část tvoří částku
257 656,-- Kč a výdajová část částku 257 656,-- Kč.
Zastupitelstvo obce Mořice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3, kdy příjmová část tvoří
částku 40 863,--Kč a výdajová část tvoří částku 40 863,--Kč.
Ad5) Zastupitelstvo obce Mořice projednalo přistoupení obce Želeč do Mikroregionu Němčicko,
projednalo Přílohu č. 1 ke stanovám Svazku obcí Mikroregion Němčicko ze dne 26. srpna 1999 ve
znění změny ze dne 18. prosince 2001 a ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 6. 2014 a Dodatek č. 1 k
zakladatelské smlouvě Sdružení obcí Mikroregionu Němčicko ze dne 18. 12. 2001.
Starosta vyzval k rozpravě.
Nikdo se nepřihlásil, tak starosta vyzval ke hlasování.

Zapsala: Zdenka Loučková
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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.5:
Zastupitelstvo obce Mořice schválilo přistoupení obce Želeč do Mikroregionu Němčicko,
schválilo Přílohu č. 1 ke stanovám Svazku obcí Mikroregion Němčicko ze dne 26. srpna 1999
ve znění změny ze dne 18. prosince 2001 a ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 6. 2014 a Dodatek
č. 1 k zakladatelské smlouvě Sdružení obcí Mikroregionu Němčicko ze dne 18. 12. 2001.
Ad6) Zastupitelstvo projednalo podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2016. Budeme usilovat o
zlatou cihlu prezentací kostela sv. Martina a blízkého okolí a činností, které v letošním roce chceme
realizovat na návsi (kanalizace na zámku, chodníky). Účastnický poplatek činí částku 1 056,—Kč
(2,--Kč na obyvatele).
Vyzval k rozpravě.
Nikdo se nepřihlásil, tak starosta 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 schvaluje podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2016.
Ad7) Zastupitelstvo obce Mořice projednalo prodej části pozemku p.č. 399 v k.ú. Mořice, žádost o
koupi pozemku podal Jiří Kopřiva, Mořice č.p. 64.
Cena je dle cenové mapy schválené 30. 12. 2015, a to 40,--Kč za 1 m2, výměra dosud není známa.
V případě schválení prodeje dle vyvěšeného záměru, bude teprve zaměřena. Jedná se o lokalitu
„Hliník“. Kupující uhradí vydělení pozemku geometrickým plánem, sepsání kupní smlouvy a
poplatek ve výši 1 000,--Kč za návrh na vklad.
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

Zapsala: Zdenka Loučková
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proti
zdržel
Dílčí usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Mořice schválilo prodat část pozemku p.č. 399 v k.ú. Mořice Jiřímu
Kopřivovi, Mořice č.p. 64 s tím, že cena za 1 m2 činí částku 40,--Kč, kupující uhradí vydělení
pozemku geometrickým plánem, sepsání kupní smlouvy a poplatek ve výši 1 000,--Kč za
návrh na vklad.
Ad8) Zastupitelstvo obce Mořice projednalo smlouvu o poskytnutí dotace TJ Sokol Mořice ve výši
60 000,—Kč, účel dotace je na opravu fasády sokolovny, opravu zídky, úpravu chodníků, vnitřní
vymalování stěn, opravu stropu na sále, opravu venkovního podia. Částka bude uvolněna v případě
schválení ihned po podpisu smlouvy starostou a místostarostou tak, aby mohla být ku prospěchu už
v počátku roku do festivalu a oslavě 120 let založení SDH.
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. 8:
Zastupitelstvo obce Mořice schválilo smlouvu o poskytnutí dotace TJ Sokol Mořice ve výši
60 000,--Kč na opravu fasády sokolovny, opravu zídky, úpravu chodníků, vnitřní vymalování
stěn, opravu stropu na sále, opravu venkovního podia.
Ad9) Zastupitelstvo obce Mořice vyhlašuje záměr pronajmout zahradu na části pozemku p.č. 2438
v k.ú. Mořice.
Na základě žádosti Libuše Hanákové, která pozemek již dlouhodobě užívá. Nájemní vztah v
minulosti fungoval, ale byl zrušený z důvodu plánované výstavby domů, která nebyla realizována.
Starosta vyzval k rozpravě na dané téma.
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. 9:
Zapsala: Zdenka Loučková
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Zastupitelstvo obce Mořice schvaluje vyhlášení záměru pronajmout zahradu na části
pozemku p.č. 2438 v k.ú. Mořice.
Ad10) Zastupitelstvo obce Mořice projednalo žádost Mysliveckého spolku Mořice-Vrchoslavice o
finanční příspěvek na výměnu střešní krytiny, okapů a svodů na myslivecké chatě ve
Vrchoslavicích. Starosta navrhuje poskytnout příspěvek ve výši 10 000,--Kč dle žádosti
Mysliveckého spolku a v návaznosti na předložený rozpočet na opravu střechy ve výši 118 800,-Kč.
Starosta vyzval k rozpravě.
Nikdo se nepřihlásil, tak vyzval ke hlasování.
Hlasování:
Jurtík

Dostál

Kučka

pro

x

x

x

Václavíčková Šášek
x

Kočí

Obruča

x

x

proti
zdržel

x

Dílčí usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Mořice schválilo poskytnout příspěvek Mysliveckému spolku MořiceVrchoslavice, z.s. Vrchoslavice č.p. 173, IČO: 47919981 ve výši 10 000,--Kč na výměnu střešní
krytiny, okapů a svodů na myslivecké chatě ve Vrchoslavicích.
Ad11)
a) Starosta přednesl zprávu o činnosti zastupitelstva obce Mořice
Zastupitelstvo se sešlo 4 x, a to 12. 1., 18. 2., 3. 3., 22. 3., v měsíci lednu řešili inventury majetku.
Složení inventurní komise: předseda Jan Dostál, členové Dušan Jurtík, Vlastimír Šášek. Dále ve
spolupráci s předsedkyní kontrolního výboru Mgr. Jitkou Václavíčkovou byl osloven Jaroslav
Knap, a to z důvodu škody vzniklé obci odškodněním úrazu p. Rystonovského a pochybení v této
kauze. Vzniklá škoda byla vyplacena pojišťovnou, a to ve výši 216 619,--Kč, částka 2 000,--Kč
byla spoluúčast, která byla obci uhrazena p. Knapem v hotovosti, tímto je záležitost zlomené nohy
p. Rystonovského uzavřena. Byly podniknuty kroky v dohledání špatně identifikovatelného
vlastníka p. Františka Františáka, bohužel s negativní odezvou. Bylo přistoupeno k postupným
krokům ke kolaudaci nedokončených staveb v návaznosti na připravované projekty na letošní rok.
V lednu letošního roku byl zakoupený zametací kartáč za 44 000,--Kč jako dovybavení traktoru
BULLDOG, který využíváme celoročně, bylo zakoupeno rozmetadlo za 4 800,--Kč na posypovou
sůl. Byla zakoupena motorová pila HUSQARNA za 18 000,--Kč. V průběhu února a března
proběhlo kácení stromů, zde se postupovaly žádosti od občanů a vyjádření dendrologa z ledna 2015.
Bylo pokáceno 20 stromů a náhrada za ně bude na podzim vysázena ve dvojnásobném počtu. Dřevo
bylo zpracováno na palivové účely pro knihovnu a řádně uloženo na dvoře č.p. 12. Dne 31. 3. 2016
byla poštěpkovaná část větví na doplnění záhonů okrasných keřů a obsyp stromů.
V únoru proběhly revize herních prvků, dále revize plynových zařízení, servis a prohlídka komínů,
a to u všech zařízení, která jsou umístěná v budovách ve vlastnictví obce, tedy i ve všech bytech. V
únoru byla opravena střecha zastávky na točně.
Od prosince 2015 probíhají průběžně přípravné činnosti k organizaci Revival festu 2016. Je
sestavený program, průběžně se vrací smlouvy s učinkujícími, probíhá příprava plakátu a propagace
na facebooku. Dodavatelem piva a limonád bude ZUBR. Další sponzor je Ave.
Zapsala: Zdenka Loučková
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21. ledna 2016 byla znovu otevřena ordinace MUDr. Korbelyiho na zámku. Podařilo se splnit
požadavky na požární bezpečnost, schválit provozní řád hygienickou stanicí, to vše ve spolupráci s
velmi vytíženým doktorem MUDr. Korbelyim. Především proběhla změna užívání z kancelářských
prostor na ordinaci, toto byl hlavní důvod uzavření ordinace v březnu 2015.
Byly pořízeny žaluzie do oken zasedací místnosti hasičské zbrojnice a dále probíhají práce na
dokončení vnitřních prostor.
Byla zakoupená dubová kulatina na opravu lávky na Mokrošu, která se prolomila v dalším úseku a
vzhledem k nepřízni počasí a materiálu na cestě jsme lávku v propadlé části zabezpečili a uzavřeli.
Po té, co bude zbavena kulatina kůry začne oprava. Záměr je Mokroš více obsekat mulčováním a
vytvořit obchůznou trasu i v západní části. Podařilo se prostříhat ovocné stromy na cestě Do žlebu a
v Sadu starých odrůd.
Započali jsme úklid ve věži zámku, a s tím spojený i úklid půdy na zámku. Úklidové práce jsou
ukončeny, rozbitá okna jsou zasklena. Bude následovat drobná zednická údržba, výmalba a
položení dobře omyvatelné podlahy. Hodláme opravit i fasádu věže pouze lokálně ve spodní části.
Byly podány žádosti o dotace na KÚOK:
a)
b)
c)
d)

29. 1. na pořádání Revival festu 2016
4. 2. POV – Rekonstrukce kanalizace vnitřní i dešťové na zámku, zřízení domovní
čističky a opravu chodníku před zámkem
19. 2. rekonstrukce přechodu pro chodce I/47 Mořice
21. 2. pořízení plovoucího čerpadla pro SDH Mořice

Byly dodrženy všechny termíny, žádosti byly přijaty a čekáme na schválení.
Od ledna připravujeme podklady k žádosti o dotaci na opravu školky. Termín podání je 15. 4. 2016
– poskytovatel OPŽP a týká se energetických úspor.
Byly nastartovány kroky k podání žádosti na IROP, a to na zvýšení bezpečnosti chodců. Zde budou
zahrnuty opravy chodníků, na které je v platnosti stavební povolení, lokalita Trávník, od
Herákového až k obchodu, Malá strana, od pošty ke Kočím a od Václavíčkového ke Karáskovému.
Termín podání je 29. 4. 2016.
Starosta požádal architekta o návrh kolumbária na místním hřbitově.
Proběhlo nacenění zpomalovacích prahů a dopravního značení místní komunikace Za humny.
22. 3. proběhlo výběrové řízení pracovníků VPP, byli zatím přijati tři pracovníci s nástupem od 1. 4.
2016, 7. 4. nastoupí další tři.
Proběhly kulturní akce, na kterých se obec spolupodílela:
spolkový ples, dětský karneval, košt slivovice, velikonoční výstava.
Starosta poděkoval zastupitelům za aktivní účast na řešení všech výše jmenovaných oblastí.
Starosta vyzval k rozpravě.
Nikdo nevystoupil.
Dílčí usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Mořice bere na vědomí zprávu starosty obce o činnosti zastupitelstva obce
Mořice.
b) Zastupitelstvo obce Mořice projednalo zadání změny č. 1 územního plánu Mořice.
Starosta vyzval k rozpravě.

Zapsala: Zdenka Loučková
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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. 12:
Zastupitelstvo obce Mořice po projednání schválilo Zadání změny č. 1 územního plánu
Mořice ve smyslu § 47 odst. 5 zákona č. 183/2007 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a v souladu s § 11 odst. 2 vyhlášky č.
500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti.
Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo obce Mořice na svém zasedání konaném dne 18. 9. 2015 schválilo pořízení
změny č. 1 územního plánu Mořice.
Na základě žádosti obce Mořice podané dne 27. 10. 2015 Odbor územního plánování a
památkové péče Magistrátu města Prostějova, oddělení územního plánování jako příslušný
orgán územního plánování podle § 6 odst. 1 stavebního zákona, změnu č. 1 územního plánu
obce Mořice. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem a za technické pomoci
projektanta vypracoval návrh zadání.
Změna č. 1 územního plánu Mořice prověří řešení v lokalitě parcelní číslo 2444/1, 2445, 2447,
2446, 2443, 2444/2
následovně:
1. Rozšíření plochy pro bydlení
2. Spojnici obslužné komunikace HC-2 a místní komunikace „Za humny“
V návaznosti na návrhovou plochu smíšenou obytnou Z7 prověří navazující plochu veřejných
prostranství PV.
Veřejnoprávní projednání návrhu zadání se uskutečnilo ve smyslu ust. § 47 odst.
2 - 4 stavebního zákona.
Návrh zadání byl po veřejnoprávním projednání upraven o uplatněná stanoviska dotčených
orgánů:
- Sekce ekonomická a majetková MO, Oddělení ochrany územních zájmů Brno
- Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Návrh zadání byl po veřejnoprávním projednání upraven o uplatněná stanoviska dotčených
organizací:
-Povodí Moravy, s. p., Brno
Zapsala: Zdenka Loučková
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Návrh zadání byl projednán s nadřízeným orgánem územního plánování, Krajský úřad
Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje, územního plánování a stavebního
řádu, oddělení územního plánování a stavebního řádu. Uvedený orgán územního plánování, č.
j.: KUOK 24871/2016 ze dne 7. 3. 2016 k uvedenému návrhu zadání uplatňuje tyto požadavky
nutno respektovat:
-Politiku územního rozvoje ČR (PÚR) schválenou ve znění pozdějších aktualizací
-Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, vydané usnesením
UZ/21/32/2008 Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 22. 2. 2008 ve znění pozdějších
aktualizací
-Platné územně plánovací dokumentace sousedních obcí a koordinováno s nimi
funkční a prostorové využití řešeného území (veřejná infrastruktura
nadmístního významu, skladebné části ÚSES apod.)
a dále respektovat územně plánovací podklady, příp. vycházet z:
-Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje
-Územní generel dopravy silnic II. a III. třídy na území Olomouckého kraje
c) Zastupitelstvo obce Mořice projednalo nápravu výše odměn zastupitelům nad stanovený limit
daný nařízením vlády č. 37/2003 Sb.
Řadový zastupitel má nárok na maximální částku odměny do 31. 12. 2015, a to ve výši 476,--Kč a
od 1. 1. 2016 ve výši 491,--Kč.
Zastupitelé byly s touto skutečností seznámeni, souhlasí s vrácením přeplatku za rok 2015 v
odměně za měsíc březen 2016 a přeplatku za rok 2016 v odměně za měsíc duben 2016.
Dále starosta navrhuje schválit člena investiční komise pana Vlastimíra Šáška - zastupitele obce
Mořice a navrhuje mu stanovit výši měsíční odměny za výkon člena investiční komise, a to 500,-Kč brutto.
Vyzval k rozpravě, nikdo se nepřihlásil, tak dal hlasovat.
Hlasování:
Jurtík

Dostál

Kučka

Václavíčková Šášek

Kočí

Obruča

pro

x

x

x

x

x

x

proti
zdržel

x

Dílčí usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce Mořice schválilo provést nápravu výše odměn zastupitelům nad
stanovený limit daný nařízením vlády č. 37/2003 Sb.
Řadový zastupitel má nárok na maximální částku odměny do 31. 12. 2015, a to ve výši 476,-Kč a od 1. 1. 2016 ve výši 491,--Kč.
Zastupitelé souhlasí s vrácením přeplatku za rok 2015 v odměně za měsíc březen 2016 a
přeplatku za rok 2016 v odměně za měsíc duben 2016.
Zapsala: Zdenka Loučková
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Zastupitelstvo obce Mořice schvaluje člena investiční komise zastupitele Vlastimíra Šáška, s
účinností od 1. 4. 2016 a schvaluje výši odměny 500,--Kč brutto.
Ad12) Diskuse
Jiří Šimák se zeptal, jestli zastupitelstvo počítá s výstavbou nových garáží v hliníku.
Starosta odpověděl, že s tím počítá, jakmile zde budou geodeti zaměřovat pozemek p. Kopřivovi,
tak se s nimi domluví na vydělení pozemků na garáže. Po té se vyhlásí záměr prodeje parcel na
garáže.
Milan Václavíček se zeptal, kdy se bude sekat Mokroš, upozorňuje, že je vhodné posekat do konce
dubna, a to kvůli zvěři.
Jan Dostál řekl, že se začne sekat příští týden.
V rozpravě již nikdo nevystoupil, tak starosta ukončil veřejné zasedání zastupitelstva obce Mořice
dne 31. 3. 2016 v 18.55 hodin.
Dne:

31. 3. 2016

Zapsala:

Zdenka Loučková

…...........................................

Ověřili:

Petr Kučka

…...........................................

Mgr. Jitka Václavíčková

…...........................................

Martin Obruča

…............................................

Schválil:

Zapsala: Zdenka Loučková
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