
                                    USNESENÍ ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE MORAŠICE 
 

pořádané dne  25.6.2020 
 

Usnesení č. 1/6/20 
 
Zastupitelstvo s c h v a l u j e :  
 
-zapisovatele zápisu :  Eva Vránová 
-ověřovatele zápisu : Rudolf Březina, Hana Maříková  
 
 následující program zasedání ZO : 
 

1.Zahájení 
2.Kontrola usnesení 
3.Odpovědi 
4Volba neuvolněného starosty 
5.Odměny neuvolněných zastupitelů 
6.Výběrové řízení na pracovní pozici účetní 
7.Určení člena ,který bude obec zastupovat  ve spolupráci s úřadem územního 
plánování 
8.Závěr 
 

 
Hlasování  :  pro -3 (Zdeněk Weis, Mgr. Jana Hlaváčová, Hana Maříková), proti –4 (Bc. Lukáš Bartuněk , 
Mgr. Adéla Šotkovská, DiS. , Rudolf Březina, Kateřina Paluchová ),  zdržel se-0 
 
 
Usnesení nebylo schváleno. 
 
 
Usnesení č. 2/6/20 
 
Zastupitelstvo s c h v a l u j e :  
 
návrh Mgr. Adély  Šotkovské, DiS. o přesunutí bodu ,,Odpovědi „ na konec programu z důvodu  ,že 
tento bod v zastupitelstvu ani neměl být napsán. Občané by to nepochopili a pod tento bod může být 
schováno cokoliv a vypadá to jako diskuse . 
 
-zapisovatele zápisu :  Eva Vránová 
 
-ověřovatele zápisu : Rudolf Březina, Hana Maříková  
 
 následující program zasedání ZO : 
 
1.Zahájení 
2.Kontrola usnesení 
3.Volba neuvolněného starosty 
4.Odměny neuvolněných zastupitelů 
5.Výběrové řízení na pracovní pozici účetní 
6.Určení člena ,který bude obec zastupovat  ve spolupráci s úřadem územního plánování 



7.Odpovědi 
8.Závěr 
 
Hlasování  :  pro 4 (Bc. Lukáš Bartuněk , Mgr. Adéla Šotkovská, DiS. , Rudolf Březina, Kateřina Paluchová 
), proti –3((Zdeněk Weis, Mgr. Jana Hlaváčová, Hana Maříková), zdržel se-0 
 
Usnesení č. 3/6/20 
 
ZO   bere na vědomí  : 
Zápis z kontrolního výboru ,vše v pořádku. 

 
Usnesení č. 4/6/20 
ZO  schvaluje: 
Provést volbu starosty jako tajnou. 
 
Hlasování  :  pro -0, proti –7, zdržel se-0 
 
Usnesení nebylo schváleno. 
 
Usnesení č. 5/6/20 
ZO  schvaluje: 
Provést volbu starosty jako veřejnou . 
 
Hlasování  :  pro -0, proti –7, zdržel se-0 
 
Usnesení nebylo schváleno. 
 
Usnesení č. 6/6/20 
ZO  schvaluje: 
Provést volbu starosty jako veřejnou s návrhem kandidáta 
 
Hlasování  :  pro -7, proti –0, zdržel se-0 
 
 
Usnesení č. 7/6/20 
ZO  schvaluje: 
Starostku obce od 1.7.2020 ,paní Mgr. Adélu  Šotkovskou, DiS. 
 
Hlasování  :  pro 4 (Bc. Lukáš Bartuněk , Mgr. Adéla Šotkovská, DiS. , Rudolf Březina, Kateřina Paluchová 
), proti –3((Zdeněk Weis, Mgr. Jana Hlaváčová, Hana Maříková), zdržel se-0 
 
Usnesení č. 8/6/20 
ZO  schvaluje: 
Odměnu neuvolněné starostce od 1.7.2020 ve výši 14 320,-Kč. 
 
Hlasování  :  pro -7,  proti –0, zdržel se-0 
 
 
Usnesení č. 9/6/20 
ZO  schvaluje: 



Návrh starosty ,  v rámci navrhovaného šetření  obecního rozpočtu, které navrhli  členové 
zastupitelstva (Bc. Lukáš Bartuněk   , Mgr. Adéla Šotkovská, DiS. , Rudolf Březina, Kateřina Paluchová)  , 
na výši odměny od 1.7.2020 -člen zastupitelstva  160,-Kč, předseda výboru 360,-Kč ,místostarosta 
2 950,-Kč. 
 
Hlasování  :  pro -3 (Zdeněk Weis, Mgr. Jana Hlaváčová, Hana Maříková), proti –4 (Bc. Lukáš Bartuněk , 
Mgr. Adéla Šotkovská, DiS. , Rudolf Březina, Kateřina Paluchová ),  zdržel se-0 
 
Usnesení nebylo schváleno . 
 
Usnesení č. 10/6/20 
ZO  schvaluje: 
Návrh starosty na  výběrového řízení na pozici účetní od 15.8.2020. 
 
Hlasování  :  pro -7,  proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 11/6/20 
ZO  schvaluje: 
Starostku ,která bude od 1.7.2020  obec zastupovat  ve spolupráci s úřadem územního plánování na 
pořízení změny územního plánu. 
 
Hlasování  :  pro -7,  proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 12/6/20 
ZO  bere na vědomí : 
 
Odpovědi starosty na informace, které byly podány na minulém zastupitelstvu: 
 

1.dotaz  p.JH , proč zastupitelstvo schválilo starostu jako neuvolněného ? 

místostarosta -  musí se optimálně  umísťovat finanční prostředky na rozvoj obce. 

p. Šotkovská -  peníze by se mohly použít jinak, roční náklady na starosty a jeho superhrubou mzdu 
činní 691 000,-Kč a za 4 roky by to dělalo 2 800 000,-Kč a neuvolněným zastupitelům se odměna 
nepočítá ze superhrubé mzdy    , je to luxus pro obec mít  uvolněného starosty. 

p. LU-  starostova mzda se vypočítá ze superhrubé mzdy a neuvolněným zastupitelům se odměna 
nepočítá ze superhrubé mzdy   ,roční náklad třičtvrtě milionů ,bere cesťáky ,odměny a jiné  

Odpověď : 

 
· Jak bylo  uvedeno paní Šotkovskou a p. LU je výpočet  superhrubé mzdy uvolněného starosty 

neuvěřitelný náklad pro obec .Bohužel Vás musím zklamat  superhrubá mzda   to je   základ 
daně, ze kterého se následně vychází při výpočtu zálohy na daň ,určitě to znáte ,platíte daně 
ze své výplaty ,ale  náklady zaměstnavatele se tím vůbec nezvýší .Bylo uvedeno ,že výpočet 
superhrubé mzdy je použit jen na odměnu starosty ,zase váz zklamu ,tento systém je použit i 
pro neuvolněné zastupitele a to od roku 2008. 
 



· cestovné - ano, starosta pobírá cestovné ,tak jako každý zaměstnanec ve smyslu zákoníku práce 
pro  poskytování  cestovních náhrad  a je na něm ,že některé  cesty  financuje  ze svého ,tak 
jako spousty starostů 
 

· odměny navíc -zastupitelé by si určitě  pamatovali ,že  uvolněnému starostovi schválili 
mimořádnou odměnu (je to jejich pravomoc) a občané by si to přečetli v usnesení  
 

· A jiné -ne ,ani jiné nepobírám. 
 

2.Paní LU uvedla ,že v zákoně je stanoveno ,že starosta musí být přítomen 24 hodin denně. 
Pan LR se informoval ,zda pan starosta dělá ještě žaluzie. 
 
Odpověď: 

· Nikde na obecních úřadech ani městských úřadech jsem neviděl ,že by starostové měli 
připraveny podmínky pro jejich účast 24 hodin denně ,7 dní v týdnu na OÚ, takže ne ,ani já , 
ani ostatní uvolnění starostové nemáme dle zákona povinnost být ve stanovenou dobu (24 
hodin 7 dní v týdnu) přítomni na obecním úřadě, dokonce taková povinnost není ani v době 
úředních hodin. 

· Ano ,i uvolněný starosta může vykonávat jiné práce ,určitě znáte zákon o střetu zájmů 
 

3.Pan LR netuší proč  je to tady tak bouřlivé, že zastupitelstvo odhlasovalo z uvolněného na 
neuvolněného starosty ? Poděkoval bývalé paní starostce a starostovi jak  perfektně udělali kanalizaci 
,ale kanalizace  už skončila  a není potřeba tolik práce . 

Odpověď: 

· Ano ,je pravda, že někteří  mají hlasitější projev ,za to omlouvám ,ale jde spíše o způsob  a 
uplatnění nenadálého zjištění ,že se na obci musí šetřit ,samozřejmě ,že ne na  odměnách 
neuvolněných zastupitelů ,které přítomné   pobouřil. 

· ano ,kanalizace už skončila ,ale obecní zastupitelstvo naplánovalo  akce se kterými jste byli 
seznámeni v usnesení ZO. 

·  
Pokud by někomu unikl seznam těchto akcí ,jsou to : 

- zasíťování nových stavebních pozemků 
- projekt a stavba chodníků 
- zajištění pitné vody ,čištění vrtů a napojení vodárny přímo na vodojem 
- -přestavba školy na sociální byty ,projekt zpracován 
- změna územního plánu  rozšíření  nových stavebních pozemků  

 

4.paní LU se dotazovala ,z jakého důvodu zastupitelé nesouhlasí ,aby byl starosta neuvolněn. Ona ,když 
byla zastupitelka, nic se nemohlo dělat ,protože se obec zadlužila kanalizací a jejich navrhované akce 
z těchto důvodů nešly realizovat . 

Odpověď: 

ano je pravda ,že se šetřilo. ale možná by si p. LU  vzpomněla jak byla aktivní zastupitelka  
v letech 2014 -2018, kdy se zasadili stromy na adopci, rozšířilo se veřejné osvětlení na 



hřbitově a rekonstrukce chodníků, zakoupila se herní sestava  na dětské hřiště, udělala se 
rekonstrukce hasičárny ,bezbarierový vstup do knihovny, zajistil se nákup komunální techniky 
na dotace, jak se zalesňoval les u vodárny a  získala se dotace na úvěr kanalizace a díky její 
nepřekonatelné schopnosti v získávání sponzorských darů  i všech maminek a zastupitelů se 
v obci mohli uskutečnit pestré akce pro děti i dospělé ,pan Herman celou  svou odměnu jako 
zastupitel věnoval hasičům ,občané každoročně přispívají na  tomboly  a další finanční dary od 
občanů a podnikatelů ,zajistili ,že obec mohla šetřit na další akce naplánované zastupitelstvem 
pro rozvoj obce . 
 

5. 

Paní LU na schůzi přítomné informovala ,že pokud je  starosta uvolněný, obec  má ztížené podmínky 
k získání dotací  . 

Odpověď: 

· Ne -není to pravda , na úřadech ,které dotace poskytují  o této podmínce nikdo nic neví. 
Samozřejmě si to můžete ,kdykoli telefonicky ověřit. 

 

4. 

Místostarosta  -informoval, že  starosta spadá pod výkon zastupitelstva . Zeptal se, kdy ho 
zastupitelstvo zaúkolovalo těmito (manuální práce na obci ) pracemi ? 

p. LU se ptala ,proč si starosta nepočkal na  to ,až mu zastupitelstvo určí plat ,  a že pan starosta  
v Hostěradicích taky pracuje na údržbě obce a je uvolněný. 

Odpověď: 

· Starosta nespadá pod výkon zastupitelstva obce tak ,že by mu zastupitelstvo určovalo jeho 
náplň práce ,ale  to mu ukládá zákon č.128/2000 Sb. o obcích  tak jako i ostatním 
zastupitelům ,jak všichni vědí . 

· Je zajímavé ,že pan starosta v Hostěradicích je  hrdina  ,když sám manuálně pracuje na  
vzhledu a zajištění bezpečnosti obce  například před sněhem a   starosta  v Morašicích tím ,že 
vykonává stejné činnosti na vzhledu obce  a brání místním ,cizím i v dalekém okolí  zaujmout 
místo  pracovníka čištění obce .Možná by jsme panu starostovi v Hostěradicích  mohly 
doporučit ,aby si na tuto práci (určitě mu ji neurčili zastupitelé ,za jeho hodinový plat ,by to 
určitě bylo  neoptimálně využité finančních prostředků obce )najal nového zaměstnance i když 
obec Hostěradice vlastně na takové práce má Technické služby. Asi to bude neduh starostů 
,že se ve své funkci rozhodnou dělat i manuálně ,když je to potřeba. 

· Ano –nepočkal jsem na určení odměny, byl jsem pevně rozhodnut podat rezignaci a čekal 
jsem  , že někdo z členů zastupitelstva navrhne bod,, odměna neuvolněnému starostovi“, 
čekal jsem nakonec jsem tento bod navrhl sám. 

 
 
Zdeněk Weis starosta obce_________________________________ 
Bc. Lukáš Bartuněk   místostarosta________________________________________ 
Rudolf Březina   ověřovatel zápisu__________________________________ 
Hana Maříková        ověřovatel zápisu_____________________________________ 
Usnesení bylo vyvěšeno na úřední desce OÚ i el. desce dne: 



vyvěšeno :     30.6.2020 
sejmuto :20.7.2020 
 
 


