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Slovo starostky obce
Vážení spoluobčané,
po chladnějším a deštivém jaru prožíváme nyní nádherné, velmi teplé letní dny. Tak to má být. Je čas dovolených
a prázdnin, a tak rodiny s dětmi mohou zaslouženě relaxovat u vody či v přírodě.
Právě toto období je nejvhodnější pro různé úpravy a opravy ve školách a školkách. V současné době probíhají
práce na rekonstrukci školní zahrady u MŠ, která oslaví v roce 2014 již 40. výročí od svého otevření. Naše děti
z MŠ dostanou po prázdninách dárek ve formě nových hracích prvků a vydlážděného oválu, který bude sloužit
dětem k bezpečné projížďce na kolech, koloběžkách, apod. Upravená zahrada s novým dětským hřištěm bude příjemným prostředím na hraní a dovádění pro další generace mořkovských dětí.
V červenci jsme provedli opravu schodiště do společenského domu. Všechny stupně byly uvolněné, mnohé popraskané a hrozilo zde nebezpečí úrazu. Rozsáhlá oprava se zdařila a o tom, že
nové teracové stupně jsou estetické i funkční se mnozí z vás již přesvědčili při návštěvě obecního úřadu či restaurace.
V budově zdravotního střediska jsme pro zdravotní personál zbudovali sprchový kout
v nevyužívané místnosti nacházející se v mezipatře. Práce provedli z velké části naši zaměstnanci, instalatérské práce zhotovil pan Jaroslav Tománek.
V červenci jsme obdrželi zprávu z Moravskoslezského kraje, že žádosti o dotaci na stavbu pergoly u DPS se vyhovuje. Obdržíme ji ve výši 30.000,- Kč. Pergola již plně slouží klientům DPS,
kteří zde tráví zasloužený odpočinek.
Od 29. července do cca 6. září bude probíhat oprava odvodnění ulice Zahradní. Stavební práce provede firma MULTIP STAV, spol.
s.r.o., která zvítězila ve výběrovém řízení. Dešťová voda v této ulici způsobuje škody na soukromých majetcích tamních obyvatel.
Nechali jsme proto zpracovat projektovou dokumentaci, která řeší problematiku funkčního odvodnění. Tyto práce nemohly být provedeny dříve, neboť odvodnění je řešeno mimo úroveň vozovky (v krajnici), nad stokou splaškové kanalizace. K poškození nové komunikace tudíž nedojde. Po celou dobu výstavby bude do ulice z obou stran zákaz vjezdu. Občané, kteří na ulici bydlí, se do svých
domovů dostanou v koordinaci se stavební firmou. Totéž platí pro vozidla IZS.
Na místě nového sběrného dvora jsme již umístili dva plechové sklady – uzamykatelné kontejnery. Jeden z nich slouží jako sklad starých popelnic, který si firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. v průběhu roku odváží. Druhý jsme pořídili pro vyřazené elektrospotřebiče. Tento kontejner je plně dotován svozovou firmou ELEKTROWIN. Svozová firma tzv. černých elektrospotřebičů ASEKOL
již přivezla drátěné úložné klece.
Zpracovali jsme provozní řád Sběrného dvora a ten je nyní předložen k posouzení a vyjádření na Krajské hygienické stanici. Následně provozní řád musíme předložit krajskému úřadu. O tom, co budete moci uložit na sběrném dvoře a o provozní době budete informováni v příštím zpravodaji.
Ve dnech 19., 20. a 25. července jsme provedli kontrolu splaškové kanalizace. Této kontroly se zúčastnili paní Ing. Petřkovská a paní
Maršálková z Odboru životního prostředí, oddělení vodního hospodářství MěÚ Nový Jičín, zástupci zhotovitele, stavební dozor a
zástupci obce Mořkov, starostka a místostarosta. Rozdělili jsme se na dvě skupiny a zkontrolovali jsme všech 623 šachet. Kontrolou
bylo zjištěno 6 drobných závad, které se v průběhu týdne odstranily. Jakmile bude vydán kolaudační souhlas pro Obec Životice u
Nového Jičína, proběhne kolaudace u nás v Mořkově.
Blíží se doba, kdy budeme (někteří již mají připraveny) budovat kanalizační přípojky. Připomínám, že přípojka musí být budována
z PVC materiálu, který má průměr 150 mm. Můžete použít výhradně kolena 45, 30 a 15 stupňů. Nelze použít pro jeden spoj 2 kolena
45 stupňů, protože tím by vám vznikl úhel 90 stupňů. Přípojky se buduji z profilu 150 mm a s typem kolen 45, 30 a 15 stupňů
z důvodu možnosti budoucího čištění. Do menších profilů a větších úhlů se tzv. krtek nedostane.
Ivana Váňová, starostka

Vážení spoluobčané,
Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice podal žádost o dotaci na výstavbu cyklostezky v trase
bývalé železniční trati, zničené povodní v roce 2009. Předpokládané náklady na výstavbu 9,7 kilometru
cyklistické trasy činí 32 milionů korun. V letošním roce fond Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, který poskytuje peníze z Evropské unie, může poskytnout dotaci až 85 procent nákladů.
Spoluúčast ve výši 15 procent plus náklady, které nejde hradit z dotace, musí každá z obcí ve svazku hradit z vlastních prostředků. V rámci Moravskoslezského kraje je v letošním roce na výstavbu cyklostezek
vyčleněná částka ve výši 50 mil. Kč. Do výzvy se přihlásilo 11 projektů v celkové výši 134,7 mil. Kč. Zda náš svazek obcí
v konkurenci jiných projektů dotaci získal, bude zřejmé v říjnu 2013.
Naše předpokládané náklady ve výši 32 mil. Kč. zahrnují kromě výstavby samotné trasy pro cyklisty i výstavbu odpočívadel s mobiliářem, zhotovení cyklomap atd.. Finančně náročné jsou zejména rekonstrukce mostů, přes které stezka povede, jsou ve špatném technickém stavu a musí se uzpůsobit novému provozu. Povodí po nás dále ještě požaduje Hydrometeorologický průzkum na stoletou vodu, který bude financován z prostředků Moravskoslezského kraje, jež jsme obdrželi již dříve na projektovou dokumentaci.
V případě úspěšnosti je nutno dotační projekt předfinancovat. Oproti standardnímu postupu, kdy žadatel musí celou akci
nejprve zaplatit sám a následně po vyhodnocení projektu je mu dotace proplacena, byl u projektu cyklostezky nastaven
systém modifikovaných plateb. Svazek obcí tak nebude muset investovat z vlastních zdrojů celých 32 milionů korun, ale
jen cca 1/3 tedy 11 milionů. Novojičínští zastupitelé schválili, že tuto sumu vyčlení ze svého rozpočtu Nový Jičín a ostatní obce jen vloží své podíly.
Věříme, že uvedené částky se sníží po výběrovém řízení na dodavatele stavby.
V červenci jsme oslavili den obce a musím konstatovat, že dle ohlasů návštěvníků se nám vydařil. O vašem zájmu vypovídá i počet prodaných vstupenek celkem 550 ks. Počasí nám přálo i přes malé přeháňky, které nikomu z nás na náladě
neubraly. Program, který připravili členové kulturní komise, byl pestrý a každý si našel to, co mu bylo nejbližší. Mladí
hasiči si pro nás připravili opravdu napínavý zásah, kdy museli zdolat opravdový oheň. Abychom však den obce mohli
důstojně oslavit, předcházelo tomu hodně práce a úsilí. Již týden před plánovaným dnem obce připravovala pracovní
četa celý areál výletiště. Na dni obce pomáhali zaměstnanci obce, dobrovolníci z řad SDH Mořkov, TJ Mořkov oddíl
turistů a oddíl stolního tenisu, včelaři, členové Jednoty Orla Mořkov a členové klubu důchodců. Těm všem chci upřímně
poděkovat za spolupráci. V neposlední řadě je třeba poděkovat sponzorům, kteří přispěli svými cenami do tomboly.
V příštím roce nás čeká významné výročí 740 let od založení obce Mořkov. Proto již na podzim plánují členové kulturní
komise zahájení přípravy bohatého programu a akcí.
Jiří Navrátil, místostarosta
U S N E S E N Í z 52. schůze Rady obce Mořkova, konané dne 26. 6. 2013
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů 51. schůze RO.
Žádost IV-Nakladatelství s.r.o.
Přípravu Dne obce Mořkov dne 13. 7. 2013.
Schvaluje:
Dar ve výši 7.000,- Kč E.K. na reprezentaci na ME v Rakousku ve dnech 30. 7. 2013 – 4. 8. 2013.
Umístění baneru v objektu Společenského domu v Mořkově.
V. úpravu rozpočtu 2013.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. VIWBkom004/2011.
Smlouvu o dílo č. 3305/2013 – Odvodnění ulice Zahradní.
Návštěvu jubilantů v měsíci červenci 2013.
Výrobu kalendářů pro rok 2014 pro každou domácnost obce.
Smlouvu o nájmu části nebytových prostor, č. p. 498, Mořkov.
Dar paní A.K. ve výši 7.469,- Kč na základě dohody o narovnání ze dne 8. 6. 2007.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

Oznámení o platbách za pronájem hrobů v Mořkově
Upozorňujeme nájemce, kterým skončila platnost smlouvy o nájmu hrobového místa k 31. 12. 2012,
ať již na katolickém či evangelickém hřbitově a dodnes neprovedli úhradu na další léta,
aby se dostavili k prodloužení této smlouvy,
případně ukončení, pokud o pronájem nadále nebudou mít zájem.
Agendu vyřizuje referentka OÚ Vladana Hořelková,
č. dveří 16, telefon 556 719 098, případně 739 623 908.
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Z Á P I S ze 18. Zastupitelstva obce Mořkov, konané dne 12. 6. 2013
Program:
1.

ZAHÁJENÍ

2.

VOLBA KOMISÍ

3.

KONTROLA USNESENÍ 16. ZASEDÁNÍ ZO

4.

ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE Č. 47, 48, 49, 50

5.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2012 VČETNĚ ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2012

6.

IV. ÚPRAVA ROZPOČTU NA ROK 2013

7.

ZŘÍZENÍ FONDU SOCIÁLNÍ VÝPOMOCI

8.

SMĚRNICE Č. 2/2013 – ZÁSADY PRO TVORBU A UŽITÍ PROSTŘEDKŮ FONDU SOCIÁLNÍ VÝPOMOCI

9.

STANOVISKO SOCIÁLNÍ KOMISE PRO ZASTUPITELSTVO

10. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI:
prodej části pozemku parc. č. 223 a 63/1 v k. ú. Mořkov
prodej pozemku parc. 1198/32 v k. ú. Mořkov
prodej objektu vodojemu 2x 100 m3 a jeho příslušenství v k. ú. Veřovice
Smlouva o umístění zařízení – Optické napojení obce Mořkov
Smlouva o výstavbě, provozování, servisu a údržbě optické sítě elektronických komunikací SEK obce Mořkov
Narovnání pozemků – místní komunikace ulice Potoční ve směru k ulici Zuberské
11. INTERPELACE
12. DISKUSE
13. PŘIJETÍ USNESENÍ
14. ZÁVĚR
Průběh zasedání
1. ZAHÁJENÍ
Zahájení provedla starostka obce paní Ivana Váňová v 17:00 hod. a přivítala všechny přítomné zastupitele i občany. Konstatuje, že
jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno pozvánkou a byli na něj pozváni všichni řádně zvolení členové zastupitelstva. Z dnešního
jednání se omluvili Ing. Jana Slabá, p. Jaromír Jaksch a p. Petr Jorpalidis.
Přítomno:
12 zastupitelů
Nepřítomno: 3 zastupitelé
Blahopřání p. Kuncovi a panu Kociánovi k významnému životnímu jubileu.
Starostka obce p. Váňová Ivana navrhuje, aby zastupitelé přijali změnu v programu.
Navrhuje jako 7. bod zařadit stanovisko sociální komise pro zastupitelstvo, tento byl jako 9. bod.
Do majetkoprávních záležitostí by byla úprava následující. Zastupitelé obce obdrželi pozvánku s programem, které by projednávalo
větší množství smluv o věcném břemenu. Krajský úřad MSK doporučuje, aby tyto smlouvy schvalovala rada obce a nikoliv zastupitelstvo obce, jedním z důvodů je také mj., že rada obce se koná častěji, schvalování by bylo tímto také operativnější. Toto je upraveno v § 102 zákona o obcích 128/2000. Některé navržené smlouvy v bodě 10 jsme již dnes projednali v RO a jsou tedy schváleny.
Tento 10. bod je dále rozšířen o podbod narovnání pozemků – místní komunikace ulice Potoční ve směru k ulici Zuberské.
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Dává hlasovat o změně v programu.
Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili upravený program 17. zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl přednesen starostkou obce paní
Ivanou Váňovou (bod 3.1. usnesení ZO).
2. VOLBA KOMISÍ
Starostka obce paní Ivana Váňová navrhuje návrhovou komisi v tomto složení:
ing. Věra Skurková – předseda, pan Ing. Jan Kyselý a pan Jiří Kyselý, členové.
Hlasování o volbě návrhové komise (bod 2.1. usnesení ZO):
pro: 12 proti: 0
zdrželi se: 0
Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce je vystaven u prezentace, a pokud k němu nebudou vzneseny v průběhu zasedání připomínky, bude považován za schválený.
Ověřovatelé zápisu z 16. zasedání ZO p. Petr Jorpadlis není přítomen a p. Oldřich Kunc podal souhlasnou zprávu (bod 1.1. usnesení).
Ověřovatelé zápisu ze 17. zasedání ZO jsou určeni: p. Jiří Kocián a pan Jaromír Kašpárek.
Určená zapisovatelka: Romana Kladivová
3. KONTROLA USNESENÍ 15. ZASEDÁNÍ ZO
Starostka obce p. Ivana Váňová přednesla pro kontrolu usnesení 16. zasedání zastupitelstva obce, konstatovala splnění všech bodů
usnesení 16. zasedání ZO.
Zastupitelé berou tuto informaci na vědomí (bod 1.2. usnesení).
4. ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE Č. 47, 48, 49, 50
Usnesení RO jsou k dispozici na webových stránkách obce nebo ve Zpravodaji obce. Zastupitelé mohou mít dotazy k činnosti rady
obce.
p. Kašpárek Jaromír- rada obce jednala ohledně pronájmu pekárny. Jaký je záměr s prostory pekárny?
Starostka obce p. Ivana Váňová - jsou tam dvě místnosti (pec a příprava pro pečení). Místnost, kde je pec využívají skauti a ti budou
přestěhováni do hasičárny po firmě Tomspedit, (jednu z místností po firmě Tomspedit budou využívat skauti a ve druhé místnosti
s oknem k hlavní silnici je obecní archiv.) Skauti mají asi 20-30 dětí, nebyly tam v pekárně ani úplně vhodné prostory. Pekárna se
využívá bohužel jen jednou ročně k pečení koláčů a to se nám zdálo neekonomické. Zájem projevilo 5 uchazečů – sortiment zahradnické služby, , second hand, potraviny Hruška, p. Pítrová – rozšíření prodejny se zeleninou a stolařství. Pořadí bylo v RO určeno
následující: 1. Hruška, 2. p. zahradnické služby – rozšíření prodejny zelenina, 3.second hand, 4. stolařství. Po možnostech nákupu
občané nejvíce volají, také několikrát zazněl podnět mít konkurenční potraviny oproti COOP.
Zastupitelé vzali na vědomí bod 1.3. usnesení zprávu o činnosti rady obce za období od 16. zasedání zastupitelstva obce (č. 47, 48,
49, 50).
5. ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2012 VČETNĚ ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2012
Ten byl v zákonné lhůtě zveřejněn na ÚD od 24. 5. 2013. Všichni zastupitelé obdrželi materiál spolu s dalšími přílohami k jednání
ZO.
Auditoři z MSKÚ, provedli přezkum hospodaření a konstatovali ve zprávě v čl. VIII., že nebyly zjištěny chyby a nedostatky, ani
zjištěná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. Tzn, že nebylo přijato žádné opatření.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.2. usnesení Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2012, včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 bez výhrad.
pro: 12 proti: 0
zdrželi se: 0
6. IV. ÚPRAVA ROZPOČTU NA ROK 2013
Jsou v ní zapracovány všechny změny, které nám jsou momentálně známé. Tato úprava je jasně rozepsána v tabulce.
Rada obce např. schválila dar na odstranění následků povodní 20.000,- Kč, který je již v této úpravě rozpočtu. Plánovaná oprava
schodiště před společenským domem, provádět bude firma Fabriko, všechny schodišťové stupně jsou uvolněné a asi v průběhu července bude toto schodiště opraveno.
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Je dostavěna pergola u DPS, včera byl položen chodník.
Ing. Kyselý Jan - co obnáší oprava břehu Králův potok?
Starostka obce p. Ivana Váňová – u pozemku p. Pavla Černocha na ulici Horní je část králova potoka, který byl po povodních poničen, nebyl tehdy v délce 25 metrů zahrnut do oprav po povodních v roce 2009. Je tam velmi problematický příštup, pracovní postup
byl konzultován s p. Janíčkem z Multipstavu,s r.o. a bylo navrženo vhodné řešení.
p. Jiří Navrátil - v době, kdy se dělala projektová dokumentace, nebyl tak moc poničený, ale teď už je to velmi špatné stavu, bortí
se břeh a část oplocení pana Pavla Černocha už visí ve vzduchu.
p. Jiří Kocián - opraví se celý úsek potoka?
Starostka obce p. Ivana Váňová – jen 25 metrů, zbytek je opravený. Poškozených úseků je více i u Papákova potoka, ale toto je nyní
nejkritičtější místo.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují (bod 3.3. usnesení ZO) IV. úpravu rozpočtu na rok 2013
příjmů
výdajů
třídy 8 financování

720.000,00 Kč
720.000,00 Kč
0,00 Kč

příjmy celkem
výdaje celkem
financování celkem

39,028.417,51 Kč
42,938.318,47 Kč
3,909.900,96 Kč

Plné znění IV. úpravy rozpočtu na rok 2013 (tabulka č. 2) je nedílnou součástí usnesení ZO.
Pro: 12 proti: 0
zdržel se: 0
7. STANOVISKO SOCIÁLNÍ KOMISE PRO ZASTUPITELSTVO
Zastupitelé obrželi před zasedáním ZO písemné stanovisko sociální komise. K uvedenému neměli žádné dotazy.
Zastupitelé berou na vědomí bod 1.4. usnesení ZO.
8. ZŘÍZENÍ FONDU SOCIÁLNÍ VÝPOMOCI
Na minulém ZO jsme ve III. úpravě rozpočtu schválili 200 tisíc pro tvorbu Fondu sociální výpomoci. Aby mohly být z tohoto fondu
případně čerpány finance, je nutné fond sociální výpomoci zřídit. To proto, abychom neporušovali rozpočtovou kázeň v případě, že
bychom chtěli poskytnout určitou výpomoc, podle určitých zásad.
Kladivová- je potřebné a nutné, pro to, aby v Mořkově fungovala určitá sociální výpomoc, abychom museli zřídit samostatný Fond
sociální výpomoci, včetně té směrnice, kterou jsme si v návrhu mohli prostudovat a včetně celé složité agendy, která s tím bude nutně souviset?
Čím více totiž přemýšlím nad detaily navrhované sociální výpomoci, tím více se mi z předložených podkladů zdá celá agenda jako
nereálná a má pro mě více negativ než pozitiv. V návrhu směrnice se mj. uvádí, že je určena pro občany, kterým pomůže zvládnout
těžkou životní situaci atd., do které se nedostali vlastní vinou.
Tady si myslím, že je největší úskalí celého problému. Jak budeme hodnotit a posuzovat, kdo se dostal do tíživé životní situace vlastní vinou a kdo například svým špatným hospodařením doma? Z pravidel použití prostředků fondu totiž vyplývá, že mohou být poskytnuty, jak na překonání následků vážné mimořádné události- živelní pohroma, atd., což jsou důvody pochopitelné. Ale dále také
v dalších případech, např. výpomoc osobě, která nemá možnost zvýšit si příjem vlastním přičiněním a jsou vyjmenovány důvody,
co je vlastní přičinění – mj. např. prodej nebo jiné využití majetku. atd. To vidím, jako další velký problém. A můj skeptický názor
je na podklady, které by k žádosti musel občan doložit pravdivě a úplně uvést mj. údaje o výši všech příjmů jednotlivých členů domácnosti, údaje, z nichž se podává, že nemá možnost zvýšit si příjem vlastním přičiněním. Obávám, se že bychom se dočkali řady
polopravd, ne-li přímo nepravd. A hlavně nebude mít obec žádnou kompetenci si tyto nahlášené údaje ověřovat u zaměstnavatelů a
podobně. Dále ještě bych chtěla upozornit na čl. 7 – podle kterého jsou orgány obce, sociální komise, rada obce a zastupitelstvo
obce povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti s vyřizováním žádosti. Zasedání ZO je veřejné, mohou na něm být přítomni občané, pořizuje se ze zasedání ZO zápis, a jak tedy budeme prakticky zachovávat mlčenlivost
v těchto záležitostech? Myslím, že by mohla určitá sociální výpomoc v obci fungovat i bez Fondu sociální výpomoci a této směrnice
a to tak, že by individuální ojedinělé případy posuzovala rada obce ve spolupráci se sociální komisí, podle svého uvážení by určili
komu, kolik a jakým způsobem pomoci. Ušetřili bychom si povinnost vést nepřehlednou a neprokazatelnou agendu a předešli taky
mnohým problémům a vysvětlování.
p. Kašpárek Jaromír – proč upravovat něco, co už vlastně funguje? Občané mají informace a ví, kam se mají obrátit, když se do takové situace dostanou.
p. Mička Martin - určitě nemá fond suplovat něco, co existuje. Ale jak je z usnesení RO a zastupitelstva patrné, určitý problém již
řešila RO poskytnutím příspěvku jako sociální výpomoci (2000 Kč). Rada obce je jen 2x měsíčně. Což může být někdy pozdě. Může
být podle nové směrnice rychleji, místostarosta obce podle nové směrnice může jednat okamžitě. Také v nové směrnici je navíc něco
dalšího, mohou přijít žádat o finanční příspěvek i další občané, kteří jsou v tísni. Někdo na té směrnici pracoval a připravoval ji a
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věnoval ji čas a svoji práci. Ale neschválit to, ještě před tím, než to zkusíme, je špatně.
p. Navrátil Jiří – i podle navrhované směrnice, žádost stejně musí projít komisí a radou obce, a následně zastupitelstvem obce, takže
úspora času tady není.
JUDr. Skurková Věra – pokud bude to spadat do působnosti RO nebo ZO, pak ano.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují (bod 3.4. usnesení ZO)
Zřízení fondu sociální výpomoci.
Pro: 4 (JUDr.Skurková, Ing. Mička, p. Kunc, Ing. Kyselý); proti: 7 ;

zdržel se: 1 (Mgr.Patka)

9. SMĚRNICE Č. 2/2013 – ZÁSADY PRO TVORBU A UŽITÍ PROSTŘEDKŮ FONDU SOCIÁLNÍ VÝPOMOCI
Nebude dále jednáno, když nebyl Fond sociální výpomoci schválen.
10. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI:
prodej části pozemku parc. č. 223 a 63/1 v k. ú. Mořkov
prodej pozemku parc. 1198/32 v k. ú. Mořkov
prodej objektu vodojemu 2x 100 m3 a jeho příslušenství v k. ú. Veřovice
Smlouva o umístění zařízení – Optické napojení obce Mořkov
Smlouva o výstavbě, provozování, servisu a údržbě optické sítě elektronických komunikací SEK obce Mořkov
Narovnání pozemků – místní komunikace ulice Potoční ve směru k ulici Zuberské
Starostka p. Ivana Váňová informuje:
Žádost manželů Lacinových o odkup části pozemků na ulici Dolina, jedná se o objekt, který jsme bourali (bývalá moštárna). Chtějí
si provést oplocení RD a žádají nás o odkup 8 m2. Navrhujeme cenu 100,- Kč/ 1m2 a s tím, že dále navrhujeme, aby manželé Lacionovi uhradili náklady na geometrický plán. Je to přirozená úprava pozemků.
Pan Patka – podobné pozemky jsme prodávali za 50,- Kč/1m2 . Proč cena 100,- Kč?
Váňová – ceny pozemků mohou být stanoveny i dohodou, dohodli jsme se vzájemně na této ceně při jednání.
Geodet současně udělal i zaměření části pozemku (břeh potoka) a výhledově by požadovali koupit i tento břeh. To nemůžeme projednávat dnes na ZO, protože záměr nebyl zveřejněn.
p. Kocián Jiří- cena při koupi celého pozemku by mohla být větší i za 300,- Kč/1m2.
p. Hořelková – v hlasování by měl být zahrnut i souhlas s uhrazením nákladů na vklad do katastru nemovistostí.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.6.usnesení: Prodej části pozemku parc. č. 1642/3 v k. ú. Mořkov o výměře 8 m2,
ostatní plocha, panu Lacinovi Zdeňkovi a Lacinové Marii, bytem 742 72 Mořkov, Dolina 191, za cenu 100,- Kč /m2 dle GP 118739/2013 + náklady za pořízení GP + náklady na vklad do katastru nemovitosti
Pro: 12 proti: 0

zdržel se: 0

Dále jednáme o prodeji pozemku p. Macháčovi a p. Macháčové, bytem ze Životic, pozemek je na ulici Mostní a obecní pozemek
zasahuje do jejich vjezdu, dohodnuta je cena 60,- Kč /m2 a jedná se o 27 m2.
Dotaz hosta p. Macháče, zda nemůže dojít k něčemu podobnému jako na Malé Straně č. p. 40, aby si tam nepostavili časem nějaké
hrazení, které by zasahovalo do komunikace a způsobilo podobný problém jako právě u č.p.40?
Starostka obce p. Váňová Ivana odpovídá, že předmětná část pozemku není jako komunikace a je vlastně už dnes v jejich vjezdu.
Riziko podobného problému nevidí.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.7.usnesení: Prodej pozemku parc. č. 1198/32 v k. ú. Mořkov o výměře 27 m2 za
cenu 60,- Kč/m2 panu Macháčovi Antonínovi a Macháčové Jaroslavě, bytem 742 72 Životice u Nového Jičína 178.
Pro: 12 proti: 0
zdržel se: 0
Další bod MZ vysvětluje p.Váňová – celý vodovod má obec Mořkov již prodaný a jsou prodány již i pozemky pod předmětným
vodojemem. Když se prodávaly, tak měl být celý vodojem bezúplatně převeden obci Veřovice. Takto se nestalo nějakým nedopatřením v minulosti nestalo a stavba vodojemu zůstala v majetku obce Mořkov. Pozemky pod vodojemem obci Veřovice byly připsány
správně. Obec Veřovice má zájem celý vodovod prodat SMVaK a potřebují nejdříve koupit budovu vodojemu od Mořkova a násled6

ně celé prodat. Cena, za kterou mohou dostat od SMVaK, je 3%-10 % z pořizovací ceny stavby. Byla to chyba, která nastala a navrhla jsem částku k jednání 50.000,-Kč, zastupitelstvo obce Veřovice bude toto akceptovat.
Ing. Kyselý- jestli můžeme tento majetek prodat a není potřeba znalecký posudek. Je to správné prodávat za takovou cenu? Chováme se jako správní hospodáři?
p. Váňová – známe pořizovací cenu vodojemu, ta byla cca 1.200 tis. Kč, ale dnes za tuto stavbu SMVak nabízí pouze 3%-10%, reálně asi 40.000,- Kč. Tzn. obec Veřovice nám dá zřejmě více než za to sami dostanou od SMVaK. K prodeji vodovodu jako celku to
však potřebují.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.8. usnesení: Prodej objektu vodojemu 2 x 100 m3 a jeho příslušenství v k. ú. Veřovice obci Veřovice, se sídlem 742 73 Veřovice 70, IČ: 00298531 za cenu 50.000,- Kč – viz Kupní smlouva.
Pro: 10 proti: 0
zdržel se: 2 (Ing. Kyselý Jan, Ing. Mička)
p. Navrátil Jiří - dále jednáme o smlouvě o umístnění zařízení Optické napojení obce Mořkov o, kterém jsme několikrát hovořili.
Optický kabel bude umístěn na nn ve vlastnictví obce Mořkov. Obec uzavírá smluvu s ČEZ a se společností 4 M Rožnov spol. s.r.o.
Na základě smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s. SUZB/204/2013 a SUZB/206/2013 o umístění zařízení Optického napojení Obce Mořkov a Obce Životice u Nového Jičína a projektu stavby vybuduje společnost 4M Rožnov spol. s r.o. optickou Síť Elektronických
Komunikací dále jen SEK na své náklady. Vlastníkem a uživatelem Sítě Elektronických Komunikací SEK Mořkov v lokalitě obce
Mořkov se stane Obec Mořkov, Obec Životice u Nového Jičína a společnost 4M Rožnov spol. s.r.o.
Základním stavebním prvkem SEK je optický závěsný páteřní kabel, ve kterém jsou umístěny dva buffery po dvanácti vláknech
SMMC. Obec Mořkov dostane od 4M darem jeden buffer oranžové barvy s deseti vlákny – zbylá dvě vlákna z tohoto bufferu si koupí obec Životice u Nového Jičína k zajištění napojení vlastní datové infrastruktury vybudované v lokalitě obce Životice u Nového
Jičína. Druhý buffer modré barvy s dvanácti vlákny zůstane v majetku firmy 4M Rožnov spol. s r.o.
Tato společnost nabízí bezúplatný internet do všech objektů obce, dále nabízí nový kamerový systém a nahradí současný kamerový
systém.
p. Váňová - dnes bylo schváleno nařízení EU a o tzv., co nejrychlejším internetu do všech domácností.
p. Navrátil - žádáme aby byl pokryt kamerovým systém sběrný dvůr. Optické kabely budou vedeny přímo pod dráty pod napětím,
speciální konzolkou. Podmínky pro občany by byly zveřejněny po podpisu smluv.
Dotaz host p. Macháč- jaké budou mít firma 4M Rožnov zisky, a jestli tím jsme se nedostali do rozporu se zákonem o veřejných
zakázkách?
p. Navrátil – zisk firmy nemůžeme samozřejmě znát, nevíme kolik občanů se napojí.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.9. usnesení:
Smlouvu o umístění zařízení SUZB/204/2013 mezi ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, „Poskytovatel“ a Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, „Uživatel“. (Souhlas se zřizováním a provozováním zařízení Uživatele Optické napojení obce Mořkov na vedení NN).
Pro: 9 proti: 0
zdržel se: 3 (Ing. Kyselý, Ing. Mička, JUDr. Skurková)
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.10.usnesení:
Smlouvu o výstavbě, provozování, servisu a údržbě optické sítě elektronických komunikací SEK obce Mořkov mezi Obcí Mořkov,
Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191 a 4M Rožnov spol. s r.o. Videčská 473, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ:
45195579.
Pro:9 proti: 0

zdržel se: 3 (Ing. Kyselý, Ing. Mička, JUDr. Skurková)

Narovnání pozemků – místní komunikace ulice Potoční ve směru k ulici Zuberské
p.Váňová vysvětluje- p. Kučera z ulice Potoční byl na obci již několikrát a chtěl by vyřešit situaci s místní komunikací mezi ulicí
Potoční ve směru k ulici Zuberské. Dříve v minulosti již obec pozemek pro komunikaci vykoupila. Skutečnost je však taková, že cesta je reálně někde jinde než by měla správně být. Velkou část této cesty zabírá p. Černoch. Pokud by obec chtěla
tuto obecní komunikaci upravit, musela by provést velmi nákladnou práci, odbagrovat svah, vykácet vzrostlé stromy.
Uskutečnilo se jednání s panem Kučerou a p. Černochem a navrhla jim řešení, s kterým pánové souhlasili. Obci nevzniknou
žádné náklady, a přesto budou pozemky geodeticky narovnány dle skutečného stavu. V budoucnu se tam stejně jednou komunikace vybuduje. Proto, když je vůle všech tří stran k vyřešení je správné tuto záležitost dokončit.
Hlasování o tom, zda zastupitelé souhlasí s bodem 4.1. usnesení:
s GP č. 1208-40/2013, který řeší průjezd po místní komunikaci na ulici Potoční ve směru na ulici Zuberskou.
Pro 12 proti : 0 zdržel se : 0
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ZO ukládá bod 5.1 usnesení :
V souvislosti s GO 1208-40/2013 zajistit uzavření smluv ohledně prodeje pozemků mezi vlastníky Obec Mořkov, manžely Kučerovými, bytem Potoční 304, 742 72 Mořkov a Černochem Františtem, bytem Zuberská 473, 742 72 Mořkov v rámci narovnání hranice
komunikace z ulice Potoční na ulici Zuberskou s tím, že náklady obce budou nulové.
Pro 12 proti : 0 zdržel se : 0
11. INTERPELACE
není
12. DISKUSE
Ing. Kyselý Jan – chtěl bych vědět, jak je to s převzetím pracoviště po kanalizaci. Na několak místech došlo k poškození majetku
obce. Např. naproti VODO-TOPO- PLYN poškozený chodník, dále v obci u autobusové zastávky jsou poškozeny obrubníky.
p. Váňová Ivana - stavba je převzata celá, některé propady se řeší v rámci reklamací. Konkrétně co se týká dolní komunikace, zhotovitel za to odpovědnost nenese. Zvolili jsme při budování kanalizace sami objížďku „po chodníku“, protože vybudování jiné objížďky by nás stálo asi 2 mil. Kč. Proto musíme toto opravit na své vlastní náklady.
Ing. Kyselý Jan - dotaz k evangelickému hřbitovu, je plánováno vysazování zeleně? Hřbitov by měl být důstojené místo, zda je vize
nebo představa o osazení. Dříve probíhalo jen kácení vzrostlých, hodnotných stromů. Zda obec počítá s tím, že by se v současné
době něco s tímto místem udělalo. Vyřešení kontejneru přímo u vstupu? Také není vhodné. Celé místo pak nepůsobí důstojeně.
p. Váňová Ivana - beru to všechno jako dobrý podnět, můžeme se tím zabývat, budu ráda, pokud navrhnete řešení.
Také budu posílat reklamaci panu Rečkovi k údržbě hřbitovů, takto si nepředstavuji odvedenou práci za služby dle smlouvy.
Ing. Kyselý Jan - centrum obce – kdysi bylo vybudováno nákupní středisko a okolí a všichni vidíme, jak dnes vypadá. Jsme něco
schopni udělat něco s ozeleněním?
p. Váňová Ivana – s pozemkem COOP není možné udělat vůbec nic, nedovolí nám vůbec žádné vysazování, keřů ani stromů. Výhledově plánují před nákupním střediskem vybudovat parkoviště.
p. Navrátil Jiří- budova se bude natírat oranžovou barvou, je to barva jejich značky a nemůžeme se jako obec vyjadřovat ani
k tomuto. Připravili jsme k podpisu petici proti zrušení drogerie. Také jsme to neovlivnili.
p. Mikunda Jaroslav - v únoru dal návrh na vodní příkop u katolického hřbitova, aby voda z polí neztékala na hřbitov.
p. Váňová Ivana – postupně se provádějí údržbové práce v obci. Teď se momentálně zabraňuje podemílání cesty na ulici Družstevní,
tam se podařilo najít původní kanál a tak bude v pořádku opraveno. Nyní probíhá oprava a postupně se buduje dále. Bohužel bylo
dlouho špatné počasí, což některé činnosti zdrželo.
p. Mikunda Jaroslav - doasfaltování ploch soukromých pozemků?
p. Váňová Ivana– probíhá už nyní firmou Alpine, podle požadavků občanů.
Host p. Macháč – v rozpočtu bylo navýšeno 800.000,- Kč – za zvýšení za daň z nemovitostí. Zda existuje nějaký plán, co je myšleno
školstvím a co na opravu komunikací a co majetku obce?
p. Váňová Ivana – je zatím možnost to opravdu použít jen pro opravy komunikací a co se týká školství, tam se bude svým způsobem
spořit na opravu budovy staré školy. Koncepce na opravu je připravena. Samozřejmě z té částky mohou být čerpány finanční částky
např. na kroužky, zájmovou činnost, provozovanou jak ve školce, tak ve škole.
Mgr. Patka Antonín – obrubníky, nový povrch na silnici Za sušárnou, jestli se počítá i s tím, aby tam byly obrubníky i v místě, kde
voda teče pod balkony.?
p. Váňová Ivana – hodně již pomůže příčná vpusť, která tam je umístěna, ale počítáme i s obrubníky tak daleko, aby voda odtékala
přímo do kanálu.
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Host p. Machač – obec plánuje nad vlakovým nádražím vybudovat sběrný dvůr. V územním plánu není plocha pro to určena? Můžeme tam budovat.
p. Váňová Ivana – plocha v územním plánu je pro to určena a lze tam sběrný dvůr vybudovat. Pouze jsme řešili změnu využití území. Příští týden dostaneme na sběrný dvůr stavební povolení.
Host p. Machač – zda si zastupitelé myslí, že je sběrný dvůr v Mořkově vůbec nutný?
p. Kocián Jiří – dříve jsem řešil např. televizi atd. přes jiné města a bude to jen přínos.
p. Navrátil Jiří – dnes jsme předjednali smlouvu, podle které bude obec získávat peníze za tento sběrný dvůr. Ještě tedy budeme naopak získávat, nikoliv prodělávat. Obdržíme od firmy zdarma kontejnery na odpady.
Ing. Mička Martin – když platím roční poplatek za odpad, tak tím pádem všechno, co doma zlikviduji, chci, abych mohl také v obci
zlikvidovat. Pak je to povinnost obce se o odpady postarat.
p. Mikunda Jaroslav – jak to vypadá s kanalizací?
p. Váňová - předpoklad konec srpna, začátek září.
p. Navrátil- vyvraťme fámy, že se v Životicích musí kopat znovu nějaká část stoky. Probíhá kolaudace a řízení s tím spojené. Je
všechno v souladu. Projednává se 26 změnových listů pro obec Mořkov. Musí být vypracovány tak, aby byly uznány ve prospěch
obce.
JUDr. Skurková Věra - jsem velmi zklamaná dnešním hlasováním o fondu sociální výpomoci. Překvapuje mě, že jeho zřízení neumožnili zastupitelé lidovců, tj. strany, která hlásá vzájemnou solidaritu lidí, pomoc potřebným, lásku k bližnímu. Obec není jen o
opravě chodníků, o kanalizaci, ale především o vzájemné sounáležitosti občanů. To, že se mnoha lidem žije v dnešní době špatně,
musí vidět každý, kdo není odtržen od každodenní reality. Měli jsme možnost byť třeba nedokonale dát občanům Mořkova signál, že
nám na jejich situaci záleží, že nám nejsou lhostejné jejich problémy. To, že jsme od tohoto problému dali ruce pryč, je pro mě nepochopitelné. Ve fondu sociální výpomoci byla pro tento rok navržena částka 200 000,- Kč, pro srovnání - na opravu schodů společenského domu je odloženo 100 000,- Kč. Nechápu rovněž jednání paní starostky a pana místostarosty. V reakci na podnět Martina
Mičky na jednom z minulých zastupitelstev paní starostka vyčlenila z rozpočtu obce částku 200 000,- Kč do fondu sociální výpomoci. Na nejbližší radě pak přišla s požadavkem na přijetí směrnice, která by určila pravidla hospodaření s prostředky tohoto fondu. Na
této radě nebyl návrh směrnice dostatečně připraven, proto se všichni členové rady měli zamyslet nad jeho obsahem. Na příštím jednání rady jsme více než hodinu společně diskutovali nad návrhem směrnice, až jsme dospěli k jejímu znění, se kterým všichni členové rady souhlasili. Proto je pro mě nepochopitelné, že na dnešním zastupitelstvu, aniž by předtím dali najevo své výhrady, hlasovali
paní starostka i pan místostarosta proti zřízení fondu sociální výpomoci i proti přijetí směrnice o pravidlech hospodaření s prostředky
tohoto fondu.
p. Váňová Ivana - strana KDU – ČSL zastává především politiku zodpovědnou, jsme pro sociální úlevy a také jsme je navrhovali a
schválili, např. formou neplacení poplatků za odpad pro děti do 5 let a občany nad 80 let. To je podle mého názoru zodpovědná sociální pomoc mladým rodinám s dětmi a starším lidem, kteří si již nemohou sami přivydělat. Jsme pro zodpovědné hospodaření. Takto
dnes navrhovaná sociální výpomoc by byla mj. „vhozenou rukavicí“ pro nezodpovědné, aby se chovali ještě nezodpovědněji. Nikdy
se nestalo, když přišel občan na obec žádat o pomoc, že by mu nebylo vyhověno, či poskytnutá rada. A i nadále tomu tak bude a
pomoc se občanovi dostane.
p. Jiří Kyselý – ještě reaguje - proč chceme něco nového, o čem se neustále bavíme, když na obci pomoc občanům funguje roky.
p. Navrátil Jiří – chci reagovat na přirovnání sociální výpomoci a opravy schodiště ke společenskému domu. Toto místo slouží všem
občanům a nemohou chodit po schodišti v havarijním stavu. Jsme povinni takové havárie odstraňovat, jsme povinni udržovat majetek v dobrém stavu a pečovat o něj tak jak nám ukládá zákon o obcích.
Ing. Kyselý Jan – zřejmě došlo také k nepochopení problému, jen chceme právě porovnat finanční částku, která se investuje do opravy schodiště s tím, co by mohl v obci vyřešit celý Fond sociální výpomoci. Je správné podporovat zájmové aktivity, sportovce a jiné
kroužky, ale je také správné v obci pomoci sociálně slabým občanům, kteří se dostali na hranici bídy a mnohdy potřebují pomoci
s uspokojením základních životních potřeb a nákladů. Jsou obce, které mají vybudované chráněné bydlení, mají koncepci sociální
výpomoci do detailu propracovanou a to v naší obci chybí.
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p. Váňová Ivana – není pravda, že by obec neměla zpracovanou sociální koncepci, protože ji máme zajištěnou prostřednictvím obce
s rozšířenou působností, což je Nový Jičín. Prostřednictvím této obce máme nabízeno vzdělávací školení, které bude probíhat více
než 1 rok a bude se ho účastnit pracovnice obce paní Hegarová.
p. Kladivová Romana – jak posoudíme a vyhodnotíme občany, kteří se dostali na hranici bídy vlastním zaviněním (nezodpovědným
hospodařením, třeba i trestnou činností v podnikání) a jak nevlastním zaviněním? Kterým skutečně chceme vypomáhat. Občané přece mají dostatek informací ve zpravodaji, na webu obce. Jsou informováni i záznamy z jednání rady nebo zastupitelstva obce a ví,
kam se mohou v případě tísně obrátit. Stále o tom diskutujeme a píšeme. Zlepší se situace tím, že vydáme směrnici a založíme Fond
sociální výpomoci. Budou se na nás více obracet občané?
Ing. Mička Martin – celá diskuze se vlastně odehrává na základě mého podnětu ze zastupitelstva z 3/2013.Tehdy jsem se dotazoval,
jakou činnost vykonává sociální komise v obci a jak můžeme pomoci občanům v tíživé životní situaci. Tak pokud nechceme dělat
nic, tak zrušme sociální komisi a nedělejme věci, které k ničemu nejsou.
p. Váňová – mou povinností je reagovat na podněty všech zastupitelů a proto, když jsme 20. března na 16. ZO schválili úpravu rozpočtu, kde bylo vyčleněno 200.000,- Kč pro tvorbu fondu sociální výpomoci, musela jsem připravit na dnešní ZO směrnici, pro případ, že bude fond schválen.
13. PŘIJETÍ USNESENÍ
Usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva obce Mořkov přednesla předsedkyně návrhové komise Ing. Věra Skurková.
14. ZÁVĚR
Závěr provedla starostka obce, pozvala všechny přítomné na Den obce, popřála všem příjemnou dovolenou a jednání obecního zastupitelstva v 19.25 hod. ukončila.
Přílohy: listiny přítomných, usnesení ZO, hlasovací archy
Zapsala:
Romana Kladivová
ověřovatelé zápisu:
Jiří Kocián
Jaromír Kašpárek

Ivana Váňová
starostka obce

Sbor dobrovolných hasičů
pořádá
sběr elektroodpadů
ledničky, mrazničky
pračky, sušičky, myčky nádobí, pečící zařízení, elektrické sporáky, mikrovlné trouby apod.
televizory, monitory
drobné elektrospotřebiče - fény, kulmy, žehličky, topinkovače, fritovací hrnce, vrtačky, pily
apod.
Odevzdané elektrospotřebiče musí být kompletní, tzn. i s elektromotory.
Sběr se uskuteční
V sobotu 10. srpna 2013
v době od 8,00 hod. do 10,30 hod .
před hasičárnou v Mořkově.
Za SDH Mořkov Robin Kučera
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Oznámení odboru dopravy MěÚ Nový Jičín
Oznamujeme, že rekonstrukce silnice II/483 v k.ú. Mořkov (Nové domky) pro realizaci akce
„Odstranění stavby zrušeného železničního přejezdu bývalé železniční regionální dráhy
Hostašovice – Nový Jičín“ si vyžádá
úplné omezení silničního provozu na silnici:
II/483 – objížďka vedena po silnicích I/57, III/4834, III/4832, obousměrně
omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami
bude realizováno v následujících dnech:
úplné uzavření silnice
1. 8. 2013 do 31. 8. 2013 MIMO BUS A IZS

V rámci jednání se zástupci Správy silnic Moravskoslezského kraje
střediska Nový Jičín se nám podařilo
dohodnout, že průjezd vozidel bude umožněn v pracovní dny od 19 hod. do 6 hod.
a v sobotu a neděli po celý den . V tuto dobu bude řízena doprava mobilními semafory.
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SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU proběhne ve dnech 12. 9. 2013—13. 9. 2013
Sběrná místa—umístění velkoobjemových kontejnerů:

parkoviště u Nákupního střediska
plocha u horního obchodu
plocha u železničního nádraží
Pastelník křižovatka s ulicí Květná
Zuberky u kontejnerů
Družstevní u kontejnerů

Ve čtvrtek 12. 9. 2013 budou kontejnery přistaveny od 7,00 hod. a průběžně vyváženy do 14,00 hod.
V pátek 13. 9. 2013 budou kontejnery vyváženy průběžně od 7,00 hod. do 12,00 hod., kdy bude svoz ukončen.
V části Nové domky bude našimi pracovníky přistavena ve čtvrtek 12. 9. 2013 od 13,00 hod. do 15,00 hod. vlečka.

Co tedy můžete vyhodit do velkoobjemového odpadu?
KOBERCE – LÁTKY – MATRACE -NÁBYTEK
Co sem nepatří a v žádném případě nebude možno vyhodit?!
PNEUMATIKY - KOMUNÁLNÍ ODPAD -ELEKTRO ZAŘÍZENÍ
ŽELEZO -PLECHOVKY OD BAREV – SKLO – PLASTY - PAPÍR

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU proběhne ve dne 14. 9. 2013
Sběrné místo—umístění 2 velkoobjemových kontejnerů: parkoviště u Nákupního střediska
V sobotu 14. 9. 2013 budou kontejnery přistaveny od 7,00 hod. do 10,00 hod., kdy bude svoz ukončen.

Co jedině můžete jedině vyhodit do Nebezpečného odpadu?
ELEKTRO ZAŘÍZENÍ - PLECHOVKY OD BAREV - SKLO OD CHEMIKÁLIÍ - PNEUMATIKY

Třicátý osmý Přebor města Vsetína
V sobotu 29. června byl ve Středisku volného času Alcedo zahájen již 38. ročník šachového Přeboru města Vsetína.
Slavnostní „výkop" provedl vsetínský místostarosta Stanislav Pavelec, který si v kratičkém proslovu pochvaloval,
že se v našem městě opět koná zajímavá sportovní a také společenská osmidenní akce. A jak se nezapomněl zmínit,
něco je asi dobře, když účastníků je opět více než v předchozím roce. V Alcedu se totiž letos hraje již počtvrté
a účastníků tradičně přibývá - v roce 2010 to bylo 68 šachistů, předloni 74 šachisté, loni 81 šachista,
tentokrát se jich sjelo na Vsetín 91.
Turnaj je již tradičně rozdělen na FIDE Open a Národní Open. Po sobotním kole a dvou kolech nedělních je čelo FIDE
Open očekávané, neboť se v něm usadili IM Jan Sosna, IM Stanislav Jasný a FM Alexandr Sergeyev. V turnaji s názvem
Národní Open jsou po třech kolech nejvýše tři tříbodoví borci, Norbert Mička, Martin Sovadina a Zdeněk Románek.
V týdnu se hraje každý den od 16:00 hod, závěrečné deváté kolo začíná v sobotu 6. července v 9:00 hod. Ve středu,
čtvrtek a pátek jsou na programu také doprovodné akce. Nejdříve je to středeční (již třetí) šachová simultánka se
Stanislavem Jasným, která se uskuteční od 10:00 hod před vsetínskou radnicí. Čtvrteční dopoledne je vyčleněno
pro přednášku Standy Jasného s názvem „Je špatný střelec opravdu špatný?" s podtitulem „...nejen o koncovkách".
A v pátečních 9:00 hod startuje v Alcedu bleskový turnaj. Ten se hraje na jedenáct kol v tempu 2 krát 4 minuty plus
2 vteřiny za každý tah. Na doprovodné akce jsou zváni všichni zájemci o šachy, nejen účastníci Přeboru města Vsetína.
V konečném pořadí po 9. kole
je náš mořkovský šachista
Norbert Mička na 2. místě.
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Na závěr školního roku se všichni žáci naší ZŠ sejdou ve Společenském domě, aby u příležitosti konce školního roku
převzali z rukou paní ředitelky Yvony Šindlerové a starostky obce Ivany Váňové ocenění za úspěchy, kterých dosáhli
v průběhu školního roku ve vědomostních a sportovních soutěžích. Žáci 1. třídy si připravili pásmo na rozloučenou
s deváťáky. Žáci deváté třídy vystoupili s pásmem na rozloučenou s kamarády i učiteli. Pásmo bylo provázeno prezentací fotografií žáků 9. třídy a školami, na které odcházejí studovat. Po skončení programu následovalo již tradiční rozloučení se žáky 9. třídy v obřadní síni. Při tomto slavnostním rozloučení předává starostka obce každoročně žákům, kteří
dosáhli prospěchu s vyznamenáním věcný dárek od obce Mořkov. V letošním roce byli takto odměnění 3 žáci, Veronika
Doláková, Petr Kladiva a Lukáš Halamíček. Všem přejeme hodně úspěchů v dalším studiu.

1. července 2013 se sešlo vedení obce společně z obyvateli DPS
a zaměstnanci DPS, aby slavnostně otevřeli venkovní posezení,
po kterém již dlouho obyvatelé Domova pokojného stáří toužili.
Věříme, že práci, kterou si se stavbou této pergoly i chodníků dali
naši pracovníci, firma Černoch Životice u N.J., Petr Kladiva a Art
Beton budou spokojeně využívat nejen obyvatelé DPS, ale i ostatní
návštěvy.
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Narodil se
Aneta Hertlová

Vendula Pobořilová

Zuzana Kuběnková

Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Anetce, Vendulce a Zuzance přejeme hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v srpnu 2013
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
80 let
81 let
83 let
84 let
85 let
89 let
90 let

Lenka Kuncová
Alena Palacká
Marie Strnadlová
Ladislav Zicha
Milena Kopřivová
Danuše Stašková
Ludmila Veselá
Miroslav Hoférek
Marie Macíčková
Marie Horáková
Jaromír Komárek
Ludmila Machová
Anna Lacinová
Anežka Rýcová
Božena Macíčková

Zdeněk Pinkava
Lenka Kociánová
Marie Křesinová
Růžena Charenzová

Jan Jeřábek
Štefan Grznár
Anna Krbová

Vladimír Lacina
Jan Mlčuch
Antonín Macháč

Anna Jeřábková

Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme
hodně zdraví, elánu a životní pohody.

Úmrtí
Jiří Drozd

Marie Lacinová
Poděkování
Chtěl bych touto cestou
poděkovat sestřičkám paní
Žákové a paní Čípové za péči,
kterou věnovaly mé manželce
Marii Lacinové.
Bez jejich pomoci bychom
domácí péči zvládali jen těžce.
Děkuje Jan Lacina s rodinou
Mořkov 23. 7. 2013
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Koupím
pozemek
nebo dům
v Mořkově
nebo okolí.
Spěchá!
Tel. 777 514 641
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Zpravodaj obce Mořkov vydává Obecní úřad Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov,
morkov@obec-morkov.cz, www.obec-morkov.cz.
Uzávěrka tohoto čísla 24. 7. 2013
Neprošlo jazykovou úpravou
Tisk Grafia Nova s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
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