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Slovo starostky obce
Vážení Mořkovjané,
pokládám za důležité informovat vás o připojování nemovitostí na splaškovou kanalizaci:
Na realizaci kanalizačních přípojek je stanoven termín do 9. 12.2013. Po tomto daném termínu dokončíme pouze vámi objednané kontroly. Kdo nestihne kanalizační přípojku vybudovat bude již řešit své připojení nemovitosti přímo s SmVaK a.s.. Takový postup se jistě
prodraží a bude pro vás nevýhodný (cesta na SmVaK, ztráta času, dlouhé čekání na kontrolu
před zásypem, kdy se často zemina sesouvá, nemožná kontrola na etapy, telefonování, atd.). Proto s realizací
přípojky neotálejte a využijte ke kontrolám služby pana místostarosty a mé osoby, jež můžeme vykonávat na základě vyjednané dohody s SmVaK, a.s..
Po termínu 9. 12. 2013 vrátíme nevyplněné smlouvy o připojení, které máme z větší části k dispozici na OÚ
Mořkov, zpět společnosti SmVaK, a.s.. Seznam nepřipojených nemovitostí bude předán na odbor Životního
prostředí MěÚ Nový Jičín.
Na základě sdělení SmVaK, a.s. o nadměrném nátoku splaškové vody upozorňuji, že kdo již vypouští splašky
do splaškové kanalizace a dosud nemá objednanou kontrolu obce, vystavuje se ze strany SmVaK, a.s. možné
pokutě ve výši 10.000,- Kč. V momentě, kdy máte kontrolu objednanou, tzn., že jste nám oznámili, že máte
nemovitost připojenou, pokuta vám v tomto případě nehrozí.
Berte, prosím, výše zmíněnou informaci jako dobře míněnou radu, protože si nepřeji, aby se někdo z našich
občanů dostal do zbytečných problémů.
V současné době, díky více než 50% napojenosti, je již patrná výrazná čistota příkop zvláště v těch místech,
kde není přirozená vodoteč. Samotní občané toto velmi oceňují a my máme s toho samozřejmě velkou radost.
Děkuji těm z vás, kteří již připojili své nemovitosti a již se tak podílejí na zlepšování životního prostředí. Věřím, že každý z nás chce mít kolem sebe čisto a příjemné prostřední.
Ke dni 30. 10. 2013 je na splaškovou kanalizaci napojeno 397 nemovitostí, tj. 58 %, z celkového počtu 682
kanalizačních přípojek.
V pátek 18. 10. 2013 proběhla tradiční beseda s důchodci. K tanci a poslechu hrála oblíbená kapela Stráňanka.
O tom, že se naši senioři dobře bavili, nelze pochybovat. Poděkování za vzornou organizaci této akce patří
členům kulturní komise.
Dokončeny byly stavební práce na ulici Zahradní, pracovní četa provedla opravu 3 kanálů – ulice Dělnická,
Huštýnská, Beskydská, naši pracovníci provedli úpravy krajnic na horním konci pomocí zhutněného asfaltového recyklátu. Svépomocí jsme zahájili zemní práce na Malé straně – uložení silničních obrubníků v úseku
pod horní autobusovou zastávkou. V příštím roce plánujeme doasfaltování místní komunikace k těmto obrubníkům.
Ve spolupráci s firmou Horal, a.s. jsme již umístili dětský lyžařský vlek na „Sváčkův“ kopec. Jak to bude možné, zahájíme novou „lyžařskou sezónu“pro naše děti. Vlek a terén Sváčkového kopce je vhodný
i pro začátečníky všech věkový kategorií. Jak napadne sníh, využijte této skvělé příležitosti. Tímto rodině Sváčkové, která nám umožňuje každoročně provoz lyžařského vleku na soukromé louce, za všechny
děkuji.

V říjnu jsme na základě výběrového řízení vybrali firmu, která provede opravu stávající splaškové kanalizace v ulici Za
sušárnou a přepojení celé stoky na novou splaškovou kanalizaci. Nejvýhodnější nabídku podala firma COBBLER, s.r.o.,
která provede zemní stavební práce ve druhém a třetím listopadovém týdnu. Přepojením celé ulice, dojde ke zrušení
ČOV před společenským domem. Provedeným přepojením bude napojeno dalších 12 nemovitostí, včetně mateřské školy, společenského domu a DPS.
Původní (stará) kanalizace od bytovky č. p. 11 a několika RD, které mají svedeny odpadní vody zahradami, je v místě
parkovací plochy za SD propadlá (zjištěno kamerovým systémem) a díky tomu dochází k zatopování kotelny společenského domu. Oprava tohoto úseku nemohla být řešena dříve, dokud nebylo možno provést přepojení na novou splaškovou kanalizaci.
V důsledku těchto stavebních prací dojde k výraznému omezení parkování za společenským domem a bude omezen přístup k zadní části společenského domu. Proto prosím občany zvláště z bytovky ulice Za sušárnou č. p. 11
a z RD za společenským domem o pochopení a strpení s prováděnými pracemi. Děkuji.
Ivana Váňová, starostka
U S N E S E N Í z 58. schůze Rady obce Mořkova, konané dne 2. 10. 2013
1.
1.1
2.2

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů 56. a 57. schůze RO.
Průběh a zdůvodnění víceprací na ulici Zahradní při akci „Odvodnění ulice Zahradní“

2.
2.1
2.2

Schvaluje:
Věcný dar TJ Mořkov ve výši 500,- Kč pro 13. ročník Mořkovského vinobraní.
Přijetí neinvestiční dotace pro rok 2013 z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 51 800,- Kč na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů.
Vyhlášení výběrového řízení na „Opravu stávající splaškové kanalizace a její přepojení na novou splaškovou kanalizaci“
dle směrnice č. 1/2013 pro zadávání zakázek malého rozsahu.
Pro oslovení do výběrového řízení „Opravu stávající splaškové kanalizace a její přepojení na novou splaškovou kanalizaci“
tyto firmy: COBBLER, s.r.o., Zašová – Luhy 633, 756 51 Zašová, IČ 46578463; COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225, IČ 46577238; Plynstav, s.r.o., Beskydská 66, 741 01 Nový Jičín, IČ 46581774.

2.3
2.4

3. Souhlasí:
3.1
S ponecháním přeplatku za dopravní obslužnost okresu Nový Jičín za rok 2012 ve výši 18 020,- Kč pro snížení na úhradu
ztráty v roce 2014 na účtu sdružených prostředků.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

U S N E S E N Í z 59. schůze Rady obce Mořkova, konané dne 16. 10. 2013

1.
1.1
1.2
1.3
1.4

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů 58. schůze RO.
Žádost Občanského sdružení při Dětském centru Kopřivnice.
Informaci o udělení medaile MUDr. J. Jánského panu P. V. za dovršení 40 bezpříspěvkových odběrů krve.
Plán ozdravných opatření v MŠ Mořkov pro školní rok 2013/2014.

2.
2.1

Schvaluje:
Nejlepší nabídku na akci „Oprava stávající splaškové kanalizace a její přepojení na novou splaškovou kanalizaci“ podala
firma COBBLER, s.r.o., Zašová – Luhy 633, 756 51 Zašová, IČ 46578463.
Dar ve výši 2000,- Kč panu P.V., dobrovolnému dárci krve a kostní dřeně.
IX. úpravu rozpočtu obce roku 2013.

2.2
2.3

Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta
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Z Á P I S z 18. zasedání Zastupitelstva obce Mořkov, konané dne 11. 9. 2013
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ZAHÁJENÍ
VOLBA KOMISÍ
KONTROLA USNESENÍ 17. ZASEDÁNÍ ZO
ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE Č. 50-55
VIII. ÚPRAVA ROZPOČTU NA ROK 2013
MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI: prodej pozemku par. č. 1642/2 v k. ú. Mořkov
KANALIZACE
CYKLOSTEZKA
INTERPELACE
DISKUSE
PŘIJETÍ USNESENÍ
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 celkového
počtu 15 členů je přítomno 11 členů, což je nadpoloviční většina, takže zastupitelstvo je schopno platně jednat a usnášet se.
Z dnešního jednání se omluvili p. Jaromír Kašpárek- dovolená, JUDr. Věra Skurková – pracovní důvody, p. Oldřich Kunc – pracovní důvody, Mgr. Antonín Patka – zpozdí se o asi 20 minut.
Přítomno:
11 zastupitelů
Nepřítomno: 4 zastupitelé
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:
pan Jaromír Jaksch – předseda komise, p. Jiří Kyselý a pan Ing. Jan Kyselý, členové komise.
Hlasování o volbě návrhové komise (bod 2.1. usnesení ZO):
pro: 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce je vystaven u prezentace, a pokud k němu nebudou vzneseny v průběhu zasedání připomínky, bude považován za schválený.
Ověřovatelé zápisu z 17. zasedání ZO p. Jaromír Kašpárek není přítomen, zápis podepsal a p Jiří Kocián podal souhlasnou zprávu
(bod 1.1. usnesení).
Ověřovatelé zápisu z 18. zasedání ZO jsou určeni: ing. Jana Slabá a Petr Jorpalidis
Určená zapisovatelka: Romana Kladivová
3. KONTROLA USNESENÍ 15. ZASEDÁNÍ ZO
Starostka obce p. Ivana Váňová přednesla pro kontrolu usnesení 17. zasedání zastupitelstva obce, konstatovala splnění všech bodů
usnesení 17. zasedání ZO. Nejsou žádné dotazy.
Zastupitelé berou tuto informaci na vědomí (bod 1.2. usnesení).
4. ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE Č. 50-55
Usnesení RO jsou k dispozici na webových stránkách obce nebo ve Zpravodaji obce. Zastupitelé mohou mít dotazy k činnosti rady
obce.
Zastupitelé vzali na vědomí bod 1.3. usnesení zprávu o činnosti rady obce za období od 17. zasedání zastupitelstva obce (č. 50-55).
Zastupitelé neměli žádný dotaz.
5. VIII. ÚPRAVA ROZPOČTU NA ROK 2013
Jsou v ní zapracovány všechny změny, které nám jsou momentálně známé. Úpravy rozpočtu dělala také RO a obdrželi jste je před
jednáním zastupitelstva obce, jedná se o 5.-7. úpravu. Na obci se realizovalo několik akcí, které bylo potřeba řešit i úpravou rozpočtu schválenou v RO.
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Dotaz p. Kocián –– zda byla nutná rozšířená oprava na ulici Zahradní v rozsahu 270.000,-?
Starostka obce p. Váňová – částka bude ještě s průběhem akce upravena. Nebyli jsme ze strany zhotovitele informováni o jisté skutečnosti. Hloubka tak jak je provedena byla nutná a je to v pořádku. Ovšem včera jsem zjistila skutečnost, že ta hloubka zapříčinila,
že vodovodní přípojka u některých lidí je kryta jen 20 cm zeminy. Budou se muset odstranit žlabovky, provede se zatrubnění v celé
délce úseku, provede se cca 5 uličních vpustí, zeminou bude tento úsek zasypán. Komunikace se zařeže a do kraje se umístí silniční
obrubníky. Ještě v pondělí jsme počítali s částkou 270 tis. Kč, ale částka se upraví podle skutečných nákladů a bude o něco nižší.
Vše se potvrdí až na závěr stavby.
Místostarosta obce p. Navrátil – zjistili jsme také, že kanál je neprůchodný, jsou tam naházeny různé latě, desky atd. Vše bude muset být opraveno.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují (bod 3.2. usnesení ZO) VIII. úpravu rozpočtu obce na rok 2013
ve výši příjmů
ve výši výdajů
třídy 8 financování

808.197,00 Kč
808.197,00 Kč
Kč

tj. příjmy celkem
tj. výdaje celkem
financování celkem

39,956.614,51 Kč
43,866.515,47 Kč
3,909.900,96 Kč

Plné znění VIII. úpravy rozpočtu na rok 2013 (tabulka č. 2) je nedílnou součástí usnesení ZO.
Pro: 10 proti: 0
zdržel se: 1 (p. Jorpalidis)
ZO obce berou na vědomí podle usnesení body:
1.4
Úpravu rozpočtu č. 5 schválenou na zasedání RO 26. 6. 2013 – usnesení č. 2.3 ve výši příjmů 200.000,- Kč, výdajů
200.000,- Kč a financování 0,- Kč.
1.5
Úpravu rozpočtu č. 6 schválenou na zasedání RO 31. 7. 2013 – usnesení č. 2.3 ve výši příjmů 250.000,- Kč, výdajů
250.000,- Kč a financování 0,- Kč.
1.6
Úpravu rozpočtu č. 7 schválenou na zasedání RO 7. 8. 2013 – usnesení č. 2.4 ve výši příjmů 70.000,- Kč, výdajů 70.000,Kč a financování 0,- Kč.
6. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI: prodej části pozemku parc. č. 1642/2 v k. ú. Mořkov
Starostka p. Ivana Váňová informuje:
Zastupitelé obdrželi GP, ve kterém je zakreslen pozemek parc. č. 1642/2 – ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 20 m2, k.ú. Mořkov, jehož prodej dnes projednáváme. Na minulém zasedání jsme schválili prodej parc.č. 1642/3 – ostatní plocha (jiná plocha) o
výměře 8 m2, k.ú. Mořkov. Cena se zájemci manžely Lacinovými je předem projednána a manželé Lacinovi souhlasí s cenou 100,Kč/m2.
Dává hlasovat, kdo je pro abychom pozemek parc. č. 1642/2 ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 20 m2, k.ú. Mořkov prodali
manž. Lacinovým za cenu 100,- Kč / m2
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují (bod 3.3.) Prodej pozemku parc. č. 1642/2, ostatní plocha, o výměře 20 m 2 v k. ú. Mořkov, dle GP č. 1187-39/2013, panu Lacinovi Zdeňkovi a Lacinové Marii, bytem 742 72 Mořkov, Dolina 191, za cenu 100,Kč /m2, plus pořizovací náklady za GP.
Pro: 11 proti: 0
zdržel se: 0
Starostka obce p. Váňová v průběhu včerejšího dne obdržela dopis manželů Qvardových. Manželé Q. projevili zájem o zakoupení
pozemků č. 263/2 a 263/3 v k.ú. Mořkov. Starostka sdělila, že ověřovala ceny pozemků a použila znalecký posudek odhadce p. Bartoně. Ve znaleckém posudku je uvedeno, že obvyklá cena pro tento typ pozemku se pohybuje od 250,- do 350,- Kč. Stanovuje cenu
za metr spíše při dolní hranici, tj. cenu 200,- Kč za 1 m2. Ověřila jsem si, zda je i po 3 letech stále posudek aktuální. Znalec mi to
potvrdil a máme jako obec na tom trvat. V opačném případě by se jednalo o nevýhodný prodej ze strany obce. Starostka obce cituje
dopis manželů Q., kteří nesouhlasí s cenou navrženou obcí Mořkov k prodeji a sdělují své důvody. Navrhují cenu za pozemky 120
tis. celkem, přepočteno vychází cca 26,- Kč za 1 m2.
Starostka dále vysvětluje, v platném územním plánu máme 4 zóny, na které musíme nechat zpracovat územní studie. Jednou z těchto
zón je i zóna 16, kde leží uvedené pozemky. V současné době pořizujeme studii v zónách 44, 22, 49 – vybrali jsme je přednostně,
protože je zájem občanů v těchto místech v brzké době stavět. V zóně 16 jsme zatím žádnou žádost o výstavbu neobdrželi, proto
jsme studii odložili na pozdější dobu. Obec má povinnost zpracovat územní studie do 1. 1. 2020, věřím však, že budou zpracovány o
několik let dříve. Osobně proto nedoporučuji schválit prodej pozemku do té doby, než bude provedena předmětná územní studie Z
16.
Dotaz p. Mička- obec nabízela tyto pozemky k prodeji jako první?
Starostka obce p. Váňová- ne, nejdříve byl doručen na obec požadavek manželů Q. na koupi těchto pozemků a na základě toho teprve RO reagovala a zveřejnila záměr k prodeji, abychom mohli celou věc řešit.
Dotaz p. Mička – Celý pozemek má cca 4 tis m2, tak proč ho prodávat jednomu zájemci? Na pozemích je problém s odvodněním a
nevýhodně pro obec si zájemce stanovuje cenu, která vychází na 26 Kč/ 1m2.
Dotaz Ing. Kyselý – neručí obec tímto pozemkem?
p.Váňová – neručí.
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Mgr. Patka se dostavil na zasedání ZO v 17.22 hod.
Přítomno zastupitelů 12
nepřítomno 3
ZO bere na vědomí (podle usnesení)
1.7
Žádost manželů Q. o koupi pozemků parc. č. 263/2 a 263/3 v k. ú. Mořkov.
Hlasování o tom, zda zastupitelé neschvalují:
6.1
Prodej parcel č. 263/2 a 263/3 v k. ú. Mořkov za navrženou cenu žadatelů.
Pro: 11 proti: 0

zdržel se: 1 (Mgr. Patka)

7. KANALIZACE
Zastupitelé obce obdrželi podklady k jednání, které jsou vysvětleny v důvodové zprávě.
Starostka obce p. Váňová - je zde na jednání zastupitelstva přítomen tajemník Svazku a prosím, aby nám ve stručnosti shrnul a popsal důvod, proč máme připraven dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu a provozování kanalizací, jež Vám byla zaslána prostřednictvím
přílohy č. 3 podkladového materiálu a jaký je důvod schválení mandátní smlouvy mezi městy, obcemi a Svazkem která byla zaslána
jako příloha č. 4 podkladového materiálu. Dodatek i mandátní smlouva jsou připravené ke schválení.
Ing. Plandor - tyto smluvní dokumenty se týkají vybudované kanalizace. Zdůvodňuje předložené dokumenty a jejich význam.
Schválením těchto smluvních dokumentů zajistí zastupitelstva obcí a měst možnost využívání splaškových kanalizací jednotlivých
členů Svazků vzájemně. V případě Mořkova je připraven smluvní dokument, mezi Obcí Mořkov a Obcí Životice u NJ, že smí být
splašky z Mořkova vypouštěny do kanalizačního řádu Životic u NJ. Je to z toho důvodu, že vybudovaná kanalizace je majetkem
každé jednotlivé obce či města.
Hlasování o tom zda zastupitelé obce berou na vědomí podle usnesení:
1.8
Základní informaci pro členy Svazku obcí regionu Novojičínska ve věci smluvních dokumentů související s provozem nových kanalizací (Projekt „Odkanalizování vybraných obcí a měst regionu Novojičínsko“) ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
Pro: 10 proti: 0 zdrželi se: 2 ( Ing. Kyselý, Ing. Mička)
Hlasování o tom zda zastupitelé obce berou na vědomí podle usnesení:
1.9
Důvodovou zprávu ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
Pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 3 (Ing. Kyselý, Ing. Mička, p. Jorpalidis)
Hlasování o tom, zda zastupitelé obce souhlasí podle usnesení:
4.1. S uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu a provozování kanalizací uzavřené dne 20. 12. 2011 Svazkem obcí regionu
Novojičínska, IČ: 712 40 357, na straně Vlastníka, se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., IČ
45193665, na straně Provozovatele, na základě výsledku koncesního řízení pod ev. č. 60060072 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového materiálu.
Pro: 9

proti: 0 zdrželi se: 3 (Ing. Kyselý, Ing. Mička, p. Jorpalidis)

4.2

S uzavřením mandátní smlouvy mezi městy Novým Jičínem, Kopřivnicí, obcemi Mořkov, Životice u Nového Jičína a Svazkem obcí regionu Novojičínska ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 4 podkladového materiálu.
proti: 0 zdrželi se: 3 (Ing. Kyselý, Ing. Mička, p. Jorpalidis)

Pro: 9

Zastupitelstvo obce ukládá zástupci obce Mořkov v radě Svazku na jednání rady Svazku (podle usnesení)
5.1

Projednat a vzít na vědomí Základní informaci pro členy Svazku obcí regionu Novojičínska - Smluvní dokumenty související s provozem nových kanalizací ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

Pro: 9

proti: 0 zdrželi se: 3 (Ing. Kyselý, Ing. Mička, p. Jorpalidis)

5.2

Projednat a vzít na vědomí Důvodovou zprávu ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

Pro: 9

proti: 0 zdrželi se: 3 (Ing. Kyselý, Ing. Mička, p. Jorpalidis)

5.3
5.3.1

Hlasovat ve prospěch přijetí rozhodnutí o schválení:
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu a provozování kanalizací uzavřené dne 20. 12. 2011 Svazkem obcí regionu Novojičínska,
IČ: 712 40 357, na straně Vlastníka, se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., IČ 45193665, na
straně Provozovatele, na základě výsledku koncesního řízení pod ev. č. 60060072 ve znění předloženém prostřednictvím
přílohy č. 3 podkladového materiálu.

Pro: 9

proti: 0 zdrželi se: 3 (Ing. Kyselý, Ing. Mička, p. Jorpalidis)

5.3.2

Mandátní smlouvy mezi městy Kopřivnice, Novým Jičínem, obcemi Mořkov, Životice u Nového Jičína a Svazkem obcí
regionu Novojičínska ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 4 podkladového materiálu.

Pro: 9

proti: 0 zdrželi se: 3 (Ing. Kyselý, Ing. Mička, p. Jorpalidis)

Zastupitelstvo obce schvaluje (podle usnesení)
3.4
Dohodu vlastníků provozně souvisejících kanalizací mezi obcí Mořkov a obcí Životice u Nového Jičína ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 5 podkladového materiálu.
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Pro: 9

proti: 0 zdrželi se: 3 (Ing. Kyselý, Ing. Mička, p. Jorpalidis)

8. CYKLOSTEZKA
Materiály obdrželi zastupitelé před jednáním ZO. Vznikla nutnost uzavřít dodatek č. 1 ke stanovám, byly postaveny obecně a nebyly
známy samozřejmě všechny skutečnosti, které nyní je potřeba aktuálně řešit a do stanov doplnit, tj. schvalování účetní závěrky svazku sestavené k rozvahovému dni, rozhodování o nabytí, převodu, pronájmu, výpůjčce a zastavení majetku svazku, rozhodování o
přijetí úvěru, půjčky, dotace.
Dodatek č. 2 řeší zástup místopředsedou svazku Cyklostezka, tak aby bylo vše ošetřeno i v době nepřítomnosti předsedy svazku.
Obdobně jsme v případě kanalizace řešili také zástup Ing. Jalůvky v době jeho nepřítomnosti místopředsedou svazku Kanalizace.
Zastupitelé obce berou na vědomí (podle usnesení)
1.10
Zprávu revizní komise o výsledcích hospodaření Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice za rok 2011.
Pro: 12 , proti: 0, zdržel se: 0
1.11
Závěrečný účet Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice za rok 2012.
Pro: 12 , proti: 0, zdržel se: 0
Hlasování o tom, zda zastupitelé obce schvalují (podle usnesení)
3.5

Dodatek č. 1 ke Stanovám dobrovolného svazku obcí „Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice“.

Pro: 8, proti : 0

zdržel se: 4 – (Ing. Kyselý, Ing. Mička, p. Jorpalidis, Mgr. Patka)

3.6
Dodatek č. 2 ke Stanovám dobrovolného svazku obcí „Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice“.
Pro: 8, proti : 0 zdržel se: 4 – (Ing. Kyselý, Ing. Mička, p. Jorpalidis, Mgr. Patka)
9. INTERPELACE
Dotaz p.Kocián- výkaz zisků a ztrát u cyklostezky – v položce ostatní služby uvedeno 160 tis. Kč.
Místostarosta p. Navrátil – jsou tam částečně mzdové náklady, za služby mimo organizaci mimo město Nový Jičín, doprojektování
některých částí kolejového svršku, výhybky, obloukovou kolej a tyto všechny náklady jsou placeny z projektu dotace. Uvedeno
v položce dotace. Za nesplnění některých bodů podle revizní zprávy byla uložena pokuta MSK a byla placena městem Nový Jičín.
10. DISKUSE
ing. Kyselý – chce poděkovat, jak se rychle zareagovalo na kontejnery na evangelickém hřbitově. Situace je o mnoho lepší, než byla
před úpravou.
Někteří občané poukazují na diskriminaci při placení daně z nemovitosti, vyměřená daň je velmi vysoká. např. firma p. Pšenici platí
90.000,- Kč. Např. v dřevozpracujícím odvětví je tento náklad velmi vysoký. Dále např. pozemky, které nejsou tím, co my argumentujeme, zvýhodněny a platí se z nich stejná daň z nemovitosti (vysoké napětí, není k nim dovedena kanalizační přípojka. Jedná
se např. o budovu hájenky nad vlakovým nádražím, ale i další.
p. Váňová – vždy při takové situaci získá někdo více, někdo méně. Např. k hájence bude opravena místní komunikace a to právě
z těch financí, které přišly obci díky zvýšené dani z nemovitosti. Tímto zvýšením daně jsme si mohli připravit finance i na jiné
opravy místních komunikací, jež nebyly dotčeny výstavbou kanalizace a které bychom bez navýšení daně z nemovitosti těžko realizovali.
Ing.Kyselý- prosí apelovat na majitele dolního obchodu. Hrozí, že atika na někoho spadne, ohrožuje to občany, jedná se o havarijní
stav. Majitel nemovitosti by to měl vyřešit.
p.Váňová – budeme apelovat na majitele budovy, nevím jak budeme úspěšní?Možná, že nový majitel Jednota Hodonín bude situaci
řešit.
p. Kladivová – dotazuje se, zda by bylo možné umístit „zrcadlo“ do zatáčky mezi ulicí Beskydská a Dílky. Při odbočení z ulice Beskydské na ulici Dílky je docela nepřehledná pravotočivá zatáčka a není dobře vidět, zda někdo nejede dolů z ulice Dílky
(jak auto, tak cyklisté nebo chodci). Řidič uvidí, až do zatáčky najede a to může být taky pozdě. Možná bychom umístěním
zrcadla předešli nehodě a zvýšili bezpečnost, zejména i dětí na kolech. Požádali mě o to občané z ulice.
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p. Váňová – umístění zrcadla je v kompetenci obce, provedeme šetření a posoudíme.
11. PŘIJETÍ USNESENÍ
Usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva obce Mořkov přednesl předseda návrhové komise p. Jaromír Jaksch.
Námitka p. Jorpalidise k bodu 1.7. usnesení – obec nemůže brát na vědomí žádost manželů Q. a současně neschválit prodej pozemků. Podle jeho názoru nemůže být současně obojí. Pokud zastupitelstvo obce neschválilo prodej pozemků, tak bod 1.7“bere na vědomí“ do usnesení nepatří.
p. Váňová – prověříme a upravíme podle správnosti po konzultaci s MSK.
12. ZÁVĚR
Závěr provedla starostka obce a jednání obecního zastupitelstva v 18.10 hod. ukončila.
Přílohy: Listiny přítomných
Hlasovací listiny
Usnesení 18. ZO
Zapsala:
Romana Kladivová
ověřovatelé zápisu:
Ivana Váňová
starostka
Ing. Jana Slabá
Petr Jorpalidis
Informace OÚ k Sběrnému dvoru: sběrný dvůr versus skládka odpadů
Prosíme občany, aby chápali možnost uložení stavební suti na SD jako „doplňkovou“ službu. To, že máte možnost uložit na SD suť,
neznamená, že provedete rekonstrukci koupelny a veškerou suť tam odvezete. Anebo pustíte se do bourání 20 metrů dlouhého betonového chodníku a veškeré betony tam odvezete. Takto tuto službu nechápejte!!! Je to skutečně pouze doplňková služba. Tzn., že
max. dovezené množství lze charakterizovat menším přívěsným vozíkem za osobní automobil. K uložení většího množství stavební
suti využívejte k tomu určené skládky odpadu. Občané mají na těchto skládkách daleko výhodnější ceny, než obce. Sběrný dvůr
není skládka a k této činnosti nejsme oprávnění. Děkujeme za pochopení.
Obecní úřad

„Slabí, chudí, nemocní nepotřebují nás silné, zdravé a bohaté,
ale my potřebujeme je, abychom se mohli projevit jako opravdoví lidé…“
Z. Czendlik
Milí mořkovští dárci,
přijměte touto cestou poděkování za Vaši pomoc při sběru vršků z PET láhví pro dvouletou Nikolku Bártlovou, která se narodila se 4 komorovým hydrocefalem. Její léčba, rehabilitace a vyšetření jsou finančně náročné a právě i sběrem vršků z PET láhví chceme získat finanční prostředky na úhradu rehabilitací nebo speciálního kočárku, který bude Nikolka potřebovat.
Vaši pomoci si velmi vážíme a pevně věříme, že i díky ní se Nikolka posune zase o krůček dál
v získávání pro život tolik potřebných motorických dovedností.
Děkuje
Michala Bártlová, maminka Nikolky

Díky našim spoluobčanům jsme mohli předat malé Nikolce celkem 20 tisíc ks vršků od PET lahví. Pomáhejte prosím i nadále, sběrné místo pro odevzdávání vršků je na Obecním úřadě v Mořkově.
Děkujeme, obec Mořkov
7
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Římskokatolická farnost Mořkov
Na podzim letošního roku ukončil duchovní správu naší farnosti P. Ing. Káňa Jan František, O.Praem, který
v naší farnosti působil od 1. 9. 1990. Touto cestou chceme našemu bývalému duchovnímu správci poděkovat
za jeho práci ve farnosti Mořkov a popřát mu do dalších let hodně zdraví.
Novým duchovním správcem byl ustanoven
P. Mgr. Pawel Piotr Dobija, nar. 30. 8. 1982
v Bielsko-Biala (Polsko).
Kněžské svěcení přijal 27. 6. 2009 v Ostravě.
Od 1. 7. 2009 byl farním vikářem v Jablunkově.
V letech 2011-2012 farním vikářem v Karviné.
V letech 2012—2013 administrátorem farností Dvorce,
Bílčice a Křišťánovice na Bruntálsku.
Od 1. 9. 2013 byl jmenován duchovním správcem farnosti
Mořkov na místo P. Káně.
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Hasiči přicházejí s kampaní varující před nebezpečnými plyny a požáry v domácnostech
Česká asociace hasičských důstojníků (ČAHD) zahájila letos v létě ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem (HZS)
Moravskoslezského kraje, HZS Olomouckého kraje dlouhodobou kampaň, varující před stále více hrozícím nebezpečím požárů a
úniku zemního plynu, propan-butanu a oxidu uhelnatého v domácnostech.
Hasiče nenechává spát reálné nebezpečí zranění i usmrcení osob při událostech souvisejících s výbuchem zemního plynu
v domácnostech. V živé paměti máme poslední dvě „velké“ události v únoru 2013 ve Frenštátu pod Radhoštěm a o dva měsíce později v Praze, které si vyžádaly několik mrtvých a zraněných osob. Poslední případ výbuchu souvisejícího s únikem plynu se stal
v září v bytovém domě v Havířově-Šumbarku.
Časté jsou v dnešní době také otravy oxidem uhelnatým vznikajícím při nedokonalém spalování (karmy v koupelnách, závadné kotle apod.). Kampaň je také reakcí na obavy občanů z celé ČR, kteří stále častěji volají na tísňovou linku hasičů
s upozorněním, že v okolí svého bytu či bydliště cítí plyn.
Statistika posledních šesti let (http://www.cahd.cz/?page_id=1234) jasně hovoří o nebezpečí a důležitosti nepodceňování
negativní „role“ plynů v domácnostech. Počet mimořádných událostí (únik nebezpečných plynů) stále roste, stejně tak jako počet
zachráněných a evakuovaných osob.
Pozornost si zaslouží rovněž následky požárů v domácnostech. Ačkoli počet požárů v domácnostech za období let 2008 až
2012 činí „jen“ 18 % z celku, jejich následky jsou alarmující. Počet usmrcených osob při požárech v obytných budovách
v porovnání s usmrcenými osobami při ostatních požárech dosahuje přibližně 40 %. Počet zraněných osob při požárech
v domácnostech činí téměř 50 % z celkového počtu zraněných.
Ze statistiky v letech 2008 až 2013 vyplývá, že počet osob usmrcených v důsledku otrav nebezpečným plynem není tak
alarmující jako např. počet úmrtí při požárech. Je třeba ovšem brát ohled na vysoké riziko, které při úniku nebezpečného plynu hrozí, především výbuch s následným požárem. Hasiči v ČR vyjíždějí k událostem s únikem nebezpečného plynu v průměru jednou denně!
ČAHD bude informovat v rámci kampaně prostřednictvím letáků či podrobnými informacemi na svém webu. Informativní
letáky jsou k dispozici ke stažení a volnému využití (vytištění) různými subjekty (obcemi, bytovými družstvy apod.) i jednotlivci.
Uloženy jsou na webu ČAHD: http://www.cahd.cz/?page_id=835.
Na stránkách ČAHD (www.cahd.cz) jsou k dispozici vedle popisu vybraných nebezpečných plynů, seznamy hlásičů požáru a detektorů plynů – metanu (zemního plynu), propan-butanu a oxidu uhelnatého. Jsou doplněny o rámcové cenové relace a fotografie a také o otevřený seznam firem, které je vyrábějí či dodávají na trh. Tento seznam je možné doplňovat a upravovat. Tyto
detektory snižují riziko výbuchu či otravy v domácnostech. Hlásiče požáru upozorní na vznikající požár.
V Moravskoslezském kraji zajistí hasiči, ve spolupráci s dopravci, umístění 1300 kusů letáků v průběhu celého měsíce listopadu u všech hlavních dopravců.
Na začátek listopadu připravuji hasiči v Ostravě seminář pro velká stavební a bytová družstva a majitele bytových domů v našem
kraji, zaměřený na zajištění bezpečnosti v domácnostech.
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MAGICKÁ

KŘIŽOVATKA

III

Její strategický význam spočívá také v tom, že rozděluje území naší obce
na větší horní a menší dolní asi třetinovou část nepravidelného čtverce. První osídlení ve středověku směřovalo od křižovatky podél Králova potoka
směrem dolů k obci Životice u Nového Jičína. Nejstarší domky byly také
stavěny i směrem nahoru nad křižovatku a v jejím okolí.
Ještě docela nedávno vedli mořkovští kluci odvážné bitvy „horňáků“ proti
„dolňákům“ v každé roční době a šrámy na jejich těle byly svědectvím odvahy a statečnosti. Hejna hus a kačen se proháněla po zdejších cestách ke
Královu potoku a od něho zpět do dvorů.V době podzimních hodů jezdili
z okolních měst lidé právě do Mořkova, který byl vyhlášen kvalitní a tučnou drůbeží. Také její peří do polštářů a duchen bylo lehoučké a hřejivé. Čas
oponou trhnul a vše je dnes jiné!
Současná automobilová doprava v okolí centra naší obce začala být už tak
složitá, že ji zde v blízké době vyřeší kruhový objezd.
.Minule vzpomínaný MANSKÝ DVŮR s č.p. 1 přispěl ve 14. století k vytváření lánové vsi budoucí obce Mořkov. Souvisel také
s náboženskými poměry, neboť část jeho pozemků byla věnována církevním stavbám v blízkosti naší hlavní křižovatky: kostel,
hřbitov, fara…Svědčí o tom i postavení dřevěného kostelíka (podobný je v Hodslavicích dodnes) a hřbitova kolem něj – vše bylo
v blízkosti manského statku.
Můžeme dnes pokračovat č.p.2., které najdeme na dnešní ulici Sportovní – má přezvisko „u Geryků“.
Grunt zde byl známý již v roce 1683. Od r. 1850 ho měli v držení Gerykové - až do 30. let 20. století.
V nově vzniklé ČSR byl v roce 1920 zvolen starostou Josef Geryk právě z č.p.2 za čsl.stranu lidovou,
která byla a dodnes je nejsilnější politickou stranou v obci. Společně s 24 členným zastupitelstvem se
postaral o výstavbu a opravu obecních komunikací na Najštef a na horní konec obce až
k nádraží. Péči obec věnovala také obecním budovám – škola, hasičská zbrojnice, hostinec.
V roce 1923 však starosta obce a zakladatel „Orla“ Josef Geryk tragicky zahynul v lese. Na jeho místo
nastoupil první radní František Černoch z č.p.61 (Sedlář – dnes Česká pošta).
Z čísla popisného 2 pocházel také Jaroslav Geryk, který však padl za I.světové války ve 3.pluku
čsl.legií. Také Alois Geryk proslavil tento rod – působil jako inspektor na Podkarpatské Rusi. Nemohu
vynechat Josefa Geryka, jednoho z prvních členů Klubu důchodců v Mořkově, který byl založen
v roce 1998. Josef zůstal svobodný, a tak měl dost času na své koníčky: byl vynikajícím šachistou, miloval vážnou hudbu, rád četl a jeho nejoblíbenějším spisovatelem byl Romain Rolland. Měl z něho,
hlavně z Okouzlené duše, spoustu výpisků. Rád je četl ženám, kterým tím imponoval, ale se žádnou
nedošel k oltáři. Měl také zmapovaný rod Geryků – po smrti jeho otce- prvního starosty nově vzniklé ČSR, si jeho maminka
s několika dětmi vzala Josefa Černocha – i ten měl svoje děti a stihli mít i děti společné…Maminku Gerykovou si ještě pamatuji.
Byla to drobná čilá stařenka, která chodila obdělávat pole u katolického hřbitova. Její druhý manžel Josef Černoch dělal dlouhou
dobu kostelníka v našem kostele sv. Jiří.
Ve 30.a 40. letech byl na tomto č.p.2 obchod se smíšeným zbožím. V současné době je zde obvodní ordinace MUDr. Jiřího Michalského.
V době starostování Josefa Geryka bylo podle sčítání v roce 1921 v Mořkově 262 domů a 1 025 obyvatel (podle sčítání z roku
2 011 jsme měli k datu 26.3. celkem 694 domů, z toho 630 obydlených, a 2 480 obyvatel).
Připravila M. Hromádková

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
PROBĚHNE V NEDĚLI 17. LISTOPADU 2013.
Rodiče obdrží pozvánku
začátkem měsíce listopadu.
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Narodil se
Gabriela Stojáková, Matyáš Mička, Vendula Lacinová

Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Gabrieli, Matyášovi a Vendulce přejeme hodně lásky, štěstí a radosti.

Vítání občánků se zúčastní děti narozené od května 2013 a to:
Richard Šlahař, Václav Kincl, Daniel Macíček, Michaela Černá, Aneta Hertlová,
Vendula Pobořilová, Zuzana Kuběnková, Bára Jančálková, Natálie Vítková, Nikol Růžičková,
Patrik David, Gabriela Stojáková, Matyáš Mička, Vendula Lacinová,

Životní jubilea občanů Mořkova v listopadu 2013
60 let
65 let
70 let
75 let
81 let
83 let
87 let
88 let
89 let
91 let
92 let

Libuše Kořenková
Zdenka Macháčová
Jarmila Kyselá
Zdenka Kyselá
Antonín Rýdel
Růžena Macháčová
Alžběta Mičková
Marie Mičková
Marie Jeřábková
Jan Mička
Jarmila Lidaříková
Marie Macháčová

Jan Zubík
Ladislav Urban
Ludmila Kučerová
Marie Krutílková
Anna Novotná

Zdeněk Černoch
Miroslav Rýc
Anna Kyselá

Anna Kyselá

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

Úmrtí
Anežka Kučerová Oldřich Kunc

MOBILNÍ MASÉR

STŘEŠNÍ TAŠKY

Nabízím služby sportovní masáže pro všechny věkové kategorie.
Místnost k dispozici se nachází zde v Mořkově.

Nabízím ZDARMA k odběru
pálené střešní tašky za odvoz.

Při zakoupení pernamentky
je 5 masáž ZDARMA.

Pro bližší informace
mě kontaktujte

Pro bližší informace mě kontaktujte
736 190 287
J. Hanzelková
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733 158 855
J. Žák

Zveme všechny rodiče s dětmi u příležitosti 1. neděle adventní

k rozsvěcení vánočního stromu
u Společenského domu v Mořkově,
které se uskuteční v neděli 1. prosince 2013 v 16:00 hod.
Vystoupení si pro nás připravily děti z MŠ Mořkov.

Součástí programu bude také již tradiční posílání
přáníček Ježíškovi pomocí balonků.
Děti v MŠ a nižších třídách ZŠ obdrží přáníčka a k dispozici budou i na místě.
Každé dítě na místě obdrží také balonek.
Pro dospělé bude i něco na zahřátí.
Srdečně zvou pořadatelé MO KDU-ČSL Mořkov
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Vážení občané a přátelé školy,
i v letošním školním roce si Vás dovolujeme co nejsrdečněji pozvat na náš již tradiční

VÁNOČNÍ JARMARK
Uskuteční se v úterý 26. listopadu 2013 ve Společenském domě v Mořkově od 14.00 do 17.00 hodin.
Na jarmarku si můžete zakoupit řadu výrobků, jež zhotovili žáci naší školy. Součástí jarmarku bude tentokrát
i doprovodný program:
dílny, v nichž si budete moci vyrobit vánoční dekorace
ochutnávka kávy, čaje a cukrovinek, které jsou nabízeny v rámci systému Fair trade
kulturní program:
v 15.00 – pohádka Sněhurka a sedm trpaslíků, tanečky a anglické koledy
v 16.00 – pohádka Charlese Dickense Vánoční koleda, tanečky a anglické koledy
Těšíme se na Vaši hojnou účast. Přijďte podpořit děti z mořkovské školy. Peníze budou použity na
adopci chlapce z Thajska, na adopci zvířete v ostravské zoo a na školní výlety.

Zpravodaj obce Mořkov vydává
Obecní úřad Mořkov,
Horní 10, 742 72 Mořkov,
morkov@obec-morkov.cz,
www.obec-morkov.cz.
Uzávěrka tohoto čísla 24. 10. 2013.
Neprošlo jazykovou úpravou
Tisk Grafia Nova s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
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