ZPRAVODAJ OBCE MOŘICE
aneb
ohlédnutí za činností zastupitelstva
ve volebním období 2014 – 2018

1. okruh –

CO JSME SLÍBILI V ROCE 2014, TO JSME
POSTUPNĚ PLNILI

o navýšení počtu zastupitelů ze 7 zpět na 9
o po volbách 2014, 2015 jsme neodstoupili, zastupitelstvo jsme
udrželi usnášeníschopné i po četných výměnách ve sdružení
Petra Kučky, aroganci většiny jsme změnili v respekt partnerů
o rozhodování zastupitelstva je průhledné dle adresného
hlasování, kontrolní výbor sledoval plnění úkolů, termínů
a právní rámec, finanční výbor sledoval plnění rozpočtových
kapitol a solventnost obce
o pevná pracovní doba a rozšíření úředních hodin starosty zajistila
otevřenost úřadu k občanům, oprava kanceláře hospodářky
zlepšila servis a zabezpečení osobních údajů občanů
o v jednotlivých letech 2015 – 2017 zůstávalo ke konci roku
na účtu a v pokladně mezi 450 – 950 tisíci korun, neutratili jsme
vše, raději jsme tvořili rezervu na krytí nečekaných výdajů
o snížení úrokové sazby úvěru z let minulých z 4,33 % na 1,5 %,
postupně umořujeme dluh bez zásadního vlivu na chod obce,
zbývá uhradit cca 603.145,- Kč
o díky kladnému hodnocení hospodaření obce bankou a rezervě
v rozpočtu obce jsme se mohli pustit do rozsáhlé rekonstrukce
MŠ Mořice
o úklid obce zajišťujeme dvěma zaměstnanci obce, doplněním
VPP pracovníky, občany obce, ostatní služby najímáme účelně
a hospodárně
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o postupně doplňujeme strojní vybavení – mulčovač, štěpkovač,
nosič kontejnerů, kontejnery, GO Multikáry, vari systém,
zametací kartáč, bubnová sekačka, křovinořez
o finanční podpora Sokolů 2015 – 2018 = 600.000,- Kč
(z rozpočtu obce 60 tis. Kč/rok, nájemné a stánkový prodej,
dotace Krajského úřadu 200 tis. Kč)
o oprava sokolovny – vnitřní prostory posilovny,
okolí sokolovny – zastřešení pódia, chodník, cesta
o finanční podpora Mysliveckého spolku Mořice Vrchoslavice
40.000,- Kč, oprava chaty, dětské dny a materiální vybavení
o komplexní oprava hasičské zbrojnice v hodnotě 1,2 mil. Kč,
odpracováno 600 brigadnických hodin členy SDH
o finanční podpora SDH Mořice 2015 – 2018 = 585.000,- Kč
(z rozpočtu obce 50.000,- Kč/rok, dotace Krajského úřadu na
výzbroj, pořízení vozidla Ford 290 tis. Kč)
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o podpora Svazu chovatelů a Svazu invalidů byla mírně navýšená,
celkově z 3.000,- Kč na 5.000,- Kč
o příspěvek pro seniory a invalidy na obědy z 5,- na 10,a následně 15,- Kč/osoba/den
o pravidelné vítání občánků, poukaz na dar v hodnotě 2.000,- Kč
v šesti letech dítěte při setrvání rodiny v Mořicích
o podomní prodej byl potlačený označením obce značkami
a spoluprací občanů se starostou
o občany jsme informovali o aktuálním dění v obci letáky
a zpravodajem v prosinci 2017
o jednostranné zadávání zakázek jsme eliminovali řádnými
výběrovými řízeními, obec nemá dominantního dodavatele prací
o za zakázky schválené zastupitelstvem a řádně odvedené firmami
platí obec v termínech
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2. okruh – PRÁCE STAROSTY A ZASTUPITELSTVA VE
VOLEBNÍM OBDOBÍ 2014 – 2018
 rekonstrukce budovy Mateřské školy
 oprava místní komunikace za zámkem
 vyřešili jsme dva soudní spory z minulých let mezi obcí Mořice
a majiteli poloviny zámku a snažíme se dospět ke vzájemné
schodě
 odpadní vody z obecní části zámku jsme svedli do jímky na
obecním pozemku, dešťovou vodu přímo do obecní kanalizace
 oprava chodníků před zámkem
 rekonstrukce 3 bytových prostorů na zámku
 lokální opravy střechy zámku, oprava chodeb na zámku
 klimatizace prodejny Enapo, část budovy č.p. 151
 nové autobusové čekárny směr Vyškov a Kroměříž
 nová dlažba před obchodem a osvětlení přechodu pro chodce
 komplexní úprava okolí pomníku
 úprava přechodu pro chodce křižovatka I/47 a přesun zastávky
autobusů směr Vyškov
 komplexní oprava hasičské zbrojnice
 nákup zásahového vozidla pro SDH Mořice
 vznik místní komunikace spojnice „Za Humny
 přeložka vysokého napětí „Za Humny“
 rekonstrukce lávky na Mokroši, výměna informačních tabulí
naučné stezky, redukce porostů
 zpomalovací prahy a zóna 30 „Za Humny“
 doplnění dopravního značení v celé obci
 část chodníků u křížení I/47 a II/433, u zastávky směr Kroměříž
 odkup pozemků „Za Humny“ v rozvojové ploše pro bydlení
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 renovace oplocení koupaliště
 obnova tradiční zeleně v roce 2015, 30 stromů a 600 keřů
 výsadba sadu u cyklostezky do Němčic, dosadba alejí a sadu
původních odrůd, celkem 200 vysázených ovocných stromů
 výměna oken,vstupních dveří a plynofikace bytu 104 (pošta)
 doplnění systému separace odpadů 30 kontejnery 1100 litrů (10
X BIO), zvýšením počtu sběrných hnízd ze 4 na 6, využitím
kontejnerů a traktorového nosiče řešíme hospodaření s odpady,
odvozem bio odpadu na kompostárnu do Koválovic řešíme
obecní plochy, nevytváříme novou hromadu
 vydlážděno sběrné hnízdo „Za Humny“
 byla zpevněná polní cesta do obory kamenivem
 „Skládka za Talašovým“ byla zbavena letitého bioodpadu, nyní
uloženo kamenivo na opravy komunikací, betonový materiál
bude upravený drcením na stejný účel
 KULTURNÍ AKCE a jejich podpora - akce pro děti (šibřinky,
čarodějnice, rozloučení s prázdninami, drakiáda, heloudýň),
akce pro dospělé (ples, revival, vinobraní, posezení seniorů), pro
všechny občany (sjezd rodáků a 780 let obce, gulášfest,
Svatomartinský koncert, rozsvěcení stromečku, živý betlém),
pravidelné vítání občánků, gratulace jubilantům, svatby
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3. okruh –

CO NYNĚJŠÍ ZASTUPITELSTVO PŘIPRAVUJE
PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018 – 2022

 víceúčelové hřiště za obchodem schváleno stavebním úřadem
včetně drobné stavby sociálního zázemí a skladu sportovního
nářadí, hledáme spolufinancování (o dotace jsme žádali již 4x)
 přestavba budovy ZŠ na 8 bytů pro seniory a mladé, tzv. sociální
byty, je ve fázi zpracované projektové dokumentace, v úrovni
žádosti o stavební povolení a podané žádosti o dotaci 90%
 dokončení chodníku v ulici směr Pavlovice v úrovni
probíhajícího stavebního řízení
 zvýšení bezpečnosti pěší dopravy – oprava a doplnění chodníků
a parkovacích stání v ulicích směr Vrchoslavice, Nezamyslice,
Němčice, „Trávník“ a „Za Humny“, projekt v úrovni územního
rozhodnutí, ulice Vrchoslavská bude řešena žádostí o dotaci
IROP v říjnu 2018, další úseky žádostí SFDI zima 2019
 souběžně je zažádáno společností E-ON o územní souhlas na
rekonstrukci nízkého napětí směr Vrchoslavice, Němčice
a za zámkem
 po rekontrukci nízkého napětí v uličce u MŠ je vplánu její
předláždění a kompletní rekostrukce prostranství před mlýnem
a vytvoření parkovacích stání
 obec Mořice pracuje na řešení veřejného osvětlení a rozhlasu
v dotčených úsecích opravy NN
 společnost Burgnet projektuje optické kabely v ulici směr
Vrchoslavice
 odkup pozemků v ulici „Za Humny“ v plochách určených pro
výstavbu směřuje zastupitelstvo k budoucímu vytvoření
stavebních míst
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 podaná žádost o dotaci na pořízení elektrické nákladní tříkolky
na zkvalitnění péče o obec Mořice
 díky výnosu z Benefičních koncertů Václava Hudečka obec
Mořice začíná řešit rekonstrukci varhan v kostele sv. Martina
(na transparentní účet lze stále přispívat)
ZA PODPORU VÁS OBČANŮ DĚKUJEME. VÁŽÍME SI VAŠÍ
SPOLUPRÁCE, VAŠICH PODNĚTŮ A TRPĚLIVOSTI PŘI JEJICH
ŘEŠENÍ.
ZASTUPITELÉ OBCE MOŘICE 2014 -2018

zleva:
Zdeňka Karásková, JUDr. Jitka Václavičková, Dušan Jurtík, Martin
Obruča, Petr Kučka, Jan Dostál, Vlastimír Šášek
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