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ČÍSLO 1

Slovo starostky obce
Vážení spoluobčané,
rok 2013 je již minulostí. Dovolte mi malé připomenutí, co se v tomto roce v obci podařilo realizovat:
- účelné odvodnění pomocí příčné vpusti na ulici Za sušárnou a U kaple
- odvodnění ulice Zahradní
- rekonstrukce dětského hřiště u mateřské školy
- vybudování sprchového koutu pro zdravotní personál v budově zdravotního střediska
- rekonstrukce salonku ve společenském domě a výmalba sálu
- oprava vstupního schodiště do společenského domu
- demolice budovy bývalé moštárny na ulici Dolina
- vybudování pergoly u domu s pečovatelskou službou
- osázení svahu kopce na konci ul. Zuberská v místě staré skládky
- oprava kanálové vpusti s odtokem do potoka na ulici Družstevní
- umístění silničních obrubníků na ulici Družstevní a Malá strana
- oprava vybraných částí místních komunikací
- rekonstrukce veřejného osvětlení na ulici Květná
- přidání dalších 10 ks světel veřejného osvětlení po obci
- nákup pozemků pro umístění sběrného dvoru
- vybudování a otevření sběrného dvoru
- oprava starého splaškového kanálu na ulici Za sušárnou a jeho celkové přepojení na novou splaškovou kanalizaci
- kolaudace splaškové kanalizace, zprovoznění a její využívání
- přípravy projektových dokumentací na kruhový objezd, skladovací halu a přechod pro chodce
- realizace optického kabelu – úřední spolupráce
- údržba zeleně, ořezy stromů, údržba plotu na katol. hřbitově, zimní údržba, údržba v kempu, atd.
- pomoc sociálně potřebným, přednášky, elektronická aukce energií pro občany
- elektronická aukce energií – budovy v majetku obce a veřejné osvětlení
Díky zapojení se do elektronické aukce uspoří obec za el. energii spotřebovanou na veřejné osvětlení a v obecních budovách meziročně částku 150.587,- Kč.
Všem zúčastněným při těchto akcích děkuji za jejich pomoc a pracovní nasazení.
V roce 2013 jsme pro vás připravili stolní kalendář do každé rodiny. Aby se kalendáře neponičily, zvolili jsme
roznos kalendářů tak, že pracovnice obce zazvonily u každých dveří a osobně kalendář předaly. Asi v 50 případech se nepodařilo kalendář doručit a to ani po opakovaných návštěvách. Proto prosím, kdo kalendář ještě neobdržel, aby si pro něj přišel na Obecní úřad Mořkov, kde mu bude zdarma vydán příslušný počet kusů.
Děkuji za pochopení.
V roce 2014 plánujeme další investiční a neinvestiční akce. Vzhledem k tomu, že máme vysoký finanční úvěr, bez kterého bychom nebyli schopni vybudovat splaškovou kanalizaci a zateplit komplex základní školy, musíme až do konce
roku 2014 konzultovat s bankou naše investiční akce. Pro rok 2014 jsem v rámci investic žádala banku o svolení
s investicemi převyšující částku 4,7 mil. Kč. Banka vyhodnotila naši ekonomickou situaci a dala nám ke všem plánovaným investicím souhlasné stanovisko. Jedná se o realizaci zateplené haly, kterou chceme postavit v areálu sběrného dvoru, dále vybudování bezpečného přechodu pro chodce v části Nové domky, včetně nástupních chodníků na autobuso-

vých zastávkách a vybudování kruhového objezdu v centru obce. Projekt kruhového objezdu budeme ještě konzultovat
s Moravskoslezským krajem ohledně možnosti zajištění spolufinancování jeho výstavby.
Zateplená hala bude sloužit jako garáž pro veškerou obecní techniku, posypový materiál pro zimní údržbu, a jako dílna.
Současně se stavbou haly vybudujeme velmi potřebné osvětlení sběrného dvoru.
Po velmi silném větru, který nás obtěžoval koncem roku 2013, jsme museli provést odpojení veřejného osvětlení na ulicích Najštef a Pastelník. Prověšené uvolněné dráty VO zkratovaly a proto firma pana Zelenky, která v naší obci zajišťuje
údržbu VO, provedla ochranné opatření odpojením a přestřižením drátů. Poruchu odstraníme co nejdříve. Také
v průběhu vánočních svátků odstraňovala firma pana Zelenky 2x poruchu na našem veřejném osvětlení.
V období vegetačního klidu plánujeme pokácet přerostlé stromy na evangelickém hřbitově a brzy na jaře provedeme dle
doporučení zahradníka novou výsadbu.
Po několika letech nejistoty, zda bude či nebude výstavba cyklostezky dotačně podpořena, se můžeme těšit na další
možnost kvalitního sportovního vyžití pro celé rodiny. Dotace nám byla přiznána, a tak na jaře můžeme začít s výstavbou. Koncem ledna již bude znám vítěz výběrového řízení, který provede výstavbu cyklostezky na místě zrušené vlakové trati, tzv. Jičínky. Výstavba cyklostezky by měla trvat cca 6 měsíců. V létě bude cyklostezka sloužit cyklistům a inline bruslařům, v zimě bude udržovaná lyžařská běžecká stopa.
Začátkem roku vypíšeme výběrové řízení na neinvestiční akci oprav povrchů místních komunikací, které nebyly dotčeny výstavbou kanalizace. Jak bude zahájen provoz obaloven, tak povrchy místních komunikací co nejdříve opravíme.
Realizaci předpokládám v květnu.
V prvním čtvrtletí provedeme výměnu nového softwaru a PC na obecním úřadě. Touto realizací bude zabezpečen počítačový systém obecního úřadu na dalších cca 6 let. Zakázku získala firma Amenit, s.r.o., která podala nejvýhodnější nabídku.
V jarním období plánujeme rekonstrukci oválu okolo fotbalového hřiště a úpravu pískového doskočiště. Opravená dráha
bude sloužit jak pro hodiny tělovýchovy základní škole, tak i našim sportovcům z jednotlivých oddílů TJ při trénincích.
Na jaře provedeme rekonstrukci dešťové kanalizace na ulici Sportovní.
V létě provedeme výměnu druhých vstupních dveří do mateřské školy. Touto výměnou bude ukončená nutná výměna
okenních a dveřních prvků na budově, která byla postavena v roce 1974. Letos si připomeneme 40. výročí její existence.
Ve spolupráci s oddíly, sdruženími, kroužky a kulturní komisí plánujeme pořádání výstav, vzpomínkové akce, apod.
Věřím, že vše společným úsilím v roce 2014 zvládneme.
Do nového roku 2014, kdy si připomínáme 740. výročí založení obce Mořkov, vám přeji hodně štěstí, spokojenosti
a úspěchů.
Ivana Váňová, starostka

PLESY V OBCI MOŘKOV 2014
18. 1.
31. 1.
2. 2.
8. 2.
14. 2.
22. 2.
1. 3.

Ples SDH
Ples SRPŠ
Dětský Maškarní karneval
Ples důchodců
Řeznický ples
Orelský ples
Pochování basy

Společenský dům
Společenský dům
Společenský dům
Společenský dům
Společenský dům
Orlovna
Společenský dům

Taneční pro dospělé - začátečníky i pokročilé
jsou určeny párům všech věkových generací, kteří rádi tančí a chtějí se naučit nebo zdokonalit v tancích
pod vedením tanečního mistra Miroslava Gillara.
KDY? čtvrtky – 1. lekce 9. 1. 2014 od 19.15 hod. KDE? sál Společenského domu v Mořkově
KOLIK? 5 výukových lekcí + 1 závěrečná lekce, 550,- Kč na osobu
Zájemci o kurs prosím potvrďte svou účast u D. Rýdelové (tel. 774020913).
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám do roku 2014 popřál hodně štěstí, zdraví, úspěchů v osobním i profesním životě. Rok 2014 jsme radostně vítali a já vám všem přeji, abychom tento rok prožili tak dobře, abychom
se s ním mohli na jeho závěru stejně radostně loučit.
Dnes uplynul již rok od první informace o záměru vybudovat a propojit obec Mořkov optickou sítí.
Během této doby byly vyřízeny veškeré písemnosti a povolení potřebné pro spuštění tohoto projektu,
který vzniká za významné podpory obce Mořkov. Opoždění realizace způsobila implementace novely
stavebního zákona. Optická síť obce Mořkov je budována v intencích vládního úkolu Státní politiky
v elektronických komunikacích – Digitální Česko. Prioritou je rozvoj informační společnosti, mediální a digitální gramotnost a zefektivnění přístupu k stabilní a bezpečné síťové infrastruktuře, která do budoucna umožní neomezený přístup a variabilitu v užití současných ale i budoucích služeb IP. Optické vlákno tak v obci Mořkov umožní bezpečnou
poslední míli k uživateli.
Dalším využitím Optické sítě obce Mořkov je naplnění potřeb zajistit větší bezpečnost provozu na obecních komunikacích a pořádku na obecních pozemcích zřízením kamerového systému. Kamery budou v rámci obce rozmístěny v daleko
větším měřítku než je tomu doposud. Jejich záznamy budou sloužit k ochraně nejen obecního, ale také soukromého majetku.
Je obecním zájmem vytvořit a šířit ke všem občanům Obecní Infokanál obce Mořkov, který bude pravidelně informovat
občany o aktuálním dění v obci, ale i nejbližším okolí a spádové lokalitě Nový Jičín. Dalším zájmem je podpora a rozšíření přístupu k síti internet. Proto bude občanům obce Mořkov, kteří mají vypořádány všechny závazky vůči obci a nic jí
nedluží, umožněno užívání služeb internetu po optickém kabelu rychlostí 1Mbps zdarma, domácnost si bude muset zaplatit pouze prvotní náklad za připojení.
Nejprve budou napojeny objekty v majetku obce – úřad, škola, školka, dům s pečovatelskou službou, knihovna, hasiči a
další. Ve společných obecních prostorách – obecní úřad, vybrané části společenského domu, knihovna, kde bude zprovozněn Hot-Spot pro návštěvníky těchto prostor. Dále pak dojde k zasíťování obce po etapách.
O možnosti napojení k síti, ceně za zřízení připojení a dalších podrobnostech budou aktuálně informováni občané
s dostatečným předstihem - osobně pracovníky realizační firmy 4M Rožnov spol. s r.o.
V letošním roce bude naše obec slavit 740 let. Členové kulturní komise se na svém zasedání v lednu budou tímto významným výročím zabývat. Již dnes víme, že Den obce se bude konat 12. července a jistě se budete mít na co těšit. Během roku si toto výročí budeme několikrát připomínat společně se spolky, které v naší obci působí.
Jiří Navrátil, místostarosta obce
U S N E S E N Í z 61. schůze Rady obce Mořkova, konané dne 4. 12. 2013
1.
1.1
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

2.9
2.10
2.11
2.12
3.
3.1
3.2
4.
4.1

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů 60. schůze RO.
Schvaluje:
Dar Římskokatolické farnosti v Mořkově ve výši 10.000,- Kč.
Návrh na prohlášení kostela sv. Jiří v Mořkově za „kulturní památku místního významu“ tj. významné místo v obci.
Dar ve výši 14.000,- Kč manželům M. a M. R. na podporu sportovní činnosti syna P.
Finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč Záchranné stanici a Centru ekologické výchovy v Bartošovicích na rok 2014.
Přiznání odměny za rok 2013 pro ředitelku ZŠ a MŠ Mořkov.
Uzavření smlouvy o ukládání odpadu na skládce Životice, okr. Nový Jičín se společností Asompo a.s., Životice u Nového Jičína
194, 742 72, IČ 25872826.
Smlouvu o zřízení věcného břemene – IP-12-8012930 Mořkov, Šimečková.
Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu mezi panem Vladimírem Štefánikem a
Mgr. Lenkou Štefánikovou, bytem Zdeňka Fibicha 1208, 757 01 Valašské Meziříčí na straně „oprávněná“ a Obcí Mořkov, Horní
10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zastoupená Ivanou Váňovou, starostkou na straně „povinná“.
Dar členům výjezdové JSDH Mořkov.
Aktualizaci poplatků za nájmy a služby s platností od 4. 12. 2013.
Návštěvu jubilantů v měsíci prosinci 2013.
Pořízení a osazení 51 měřidel na radiátory v DPS a Zdravotním středisku.
Rozhodla:
Nejvýhodnější nabídku ve výběrovém řízení – Obnova PC a serveru Obce Mořkov podala společnost Amenit s.r.o., Křenova 121,
741 01 Nový Jičín, IČ: 25816888.
O objednání 2000 ks PVC tašek s potiskem loga obce Mořkov u společnosti Borgis, s.r.o., Nový Jičín.
Doporučuje:
ZO schválit bezúročnou půjčku ze sociálního fondu ve výši 30.000,- Kč zaměstnankyni obce.
Ivana Váňová
Jiří Navrátil
starostka
místostarosta
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U S N E S E N Í z 19. Zastupitelstva obce Mořkova, konané dne 11. 12. 2013
Zastupitelstvo obce po projednání:
1.
Bere na vědomí:
1.1
Zprávu ověřovatelů zápisu paní Ing. Jany Slabé a pana Petra Jorpalidise.
1.2
Kontrolu usnesení 18. zasedání zastupitelstva obce.
1.3
Zprávu o činnosti rady obce za období od 18. zasedání zastupitelstva obce (č. 56 - 61).
1.4
Úpravu rozpočtu č. 9 schválenou na zasedání RO 16. 10. 2013 – usnesení č. 2.3 ve výši příjmů 54.160,- Kč, výdajů
54.160,- Kč a financování 0,- Kč.
1.5
Závěrečný účet Svazku obcí regionu Novojičínska za rok 2012.
1.6
Informace o projektu Kanalizace.
1.7
Informace o projektu Cyklostezka.
1.8
Splnění podmínky poskytnuté dotace na výstavbu splaškové kanalizace, tj. napojení nemovitostí Obce Mořkov ve výši
překračující 80% hranici. V současné době je v naší obci na splaškovou kanalizaci napojeno 623 nemovitostí, tj. 91%.
1.9
Zápis z metodické návštěvy Obecní knihovny.
2.
Volí:
2.1
Návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení 19. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 11. 12. 2013 ve složení:
Ing. Jana Slabá – předsedkyně, Jaromír Kašpárek a Oldřich Kunc – členové.
3.
Schvaluje:
3.1
Program jednání 19. ZO.
3.2
X. úpravu rozpočtu obce ve výši:

příjmů
výdajů
třídy 8 financování

351.800,00 Kč příjmy celkem
351.800,00 Kč výdaje celkem
0,00 Kč financování celkem

40,362.574,51 Kč
44,272.475,47 Kč
3,909.900,96 Kč

Plné znění X. úpravy rozpočtu r. 2013 (tabulka č. 2) je nedílnou součástí usnesení ZO.
3.3
Rozpočtový výhled na r. 2014 – 2017. Plné znění rozpočtového výhledu v členění podle jednotlivých paragrafů (odvětví)
je součástí usnesení ZO. Součástí rozpočtového výhledu je příloha obsahující dlouhodobé závazky.
3.4
Návrh rozpočtu obce na rok 2014 ve výši:

příjmů
výdajů
financování

26,465.500,00 Kč
29,160.500,00 Kč
2,695.000,00 Kč

Plné znění Rozpočtu na rok 2014 v členění dle jednotlivých paragrafů (odvětví) je nedílnou součástí usnesení ZO.
Závazné ukazatele rozpočtu obce:
ZO schvaluje finanční vztahy k příspěvkovým organizacím
Neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Mořkov v celkové výši 3,000.000,00 Kč, z toho na provoz ZŠ 2,254.000,00 Kč;
na provoz MŠ 746.000,00 Kč.
Závazným ukazatelem čerpání výdajů pro PO ZŠ a MŠ je výše výdajů na plyn a energii, která je stanovena na
1,360.000,00 Kč.
ZO schvaluje finanční příspěvek ve výši 210.000,- Kč pro činnost Tělovýchovné jednoty Mořkov.
V souladu s § 102, odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů zastupitelstvo pověřuje
radu obce prováděním rozpočtových opatření v rozsahu do 250.000,00 Kč.
Rozpočtová opatření v částkách vyšších může rada obce samostatně provádět v případech:
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
b) jestliže to vyžaduje nutný výdaj k zajištění chodu obce, v případě havárií, nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod
c) úhrady pokut, penále, z rozhodnutí nadřízených orgánů a další nutné výdaje, které musí být ze zákona realizovány
ZO si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci rady obce na nejbližším
zasedání zastupitelstva obce.
3.5
3.6

Poskytnutí bezúročné účelové půjčky č. 201301 ze Sociálního fondu ve výši 30.000,- Kč paní V. H.
Prodej pozemku parc. č. 64 díl a) ostatní plocha, o výměře 3 m2 v k. ú. Mořkov, dle GP č. 1187-39/2013, manželům L. za
cenu 100,- Kč /m2, plus pořizovací náklady za GP.

4.
4.1

Ukládá:
Zařadit do plánu oprav na rok 2014 rekonstrukci dešťové kanalizace na ulici Sportovní.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta
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Z Á P I S z 19. Zastupitelstva obce Mořkova, konané dne 11. 12. 2013 v 17 hod. v salonku Společenského domu v Mořkově
Program:
1. ZAHÁJENÍ
2. VOLBA KOMISÍ
3. KONTROLA USNESENÍ 18. ZASEDÁNÍ ZO
4. ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE Č. 56 – 61
5. X. ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE NA ROK 2013
6. PŘÍSPĚVEK TJ MOŘKOV
7. ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2014 – 2017
8. NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2014
9. PŮJČKA ZAMĚSTNANCI OBCE
10. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI: PRODEJ POZEMKU PARC. Č. 64 DÍL A)OSTATNÍ PLOCHA V K. Ú. MOŘKOV
11. ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU OBCÍ REGIONU NOVOJIČÍNSKA ZA ROK 2012
12. KANALIZACE
13. CYKLOSTEZKA
14. INTERPELACE
15. DISKUSE
16. PŘIJETÍ USNESENÍ
17. ZÁVĚR
Průběh zasedání
1. ZAHÁJENÍ
Zasedání zahájila starostka obce paní Ivana Váňová v 17:00 hodin přivítáním všech přítomných zastupitelů a hostů a konstatováním, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno.
Přítomno: 11 zastupitelů
Nepřítomni: paní Romana Kladivová a pan Ing. Jan Kyselý pro pracovní a rodinné povinnosti.
V průběhu zastupitelstva se dostaví pan Mgr. Antonín Patka a pan Jiří Kocián.
Paní starostka doporučila do ohlášeného programu jednání doplnit po bodu 10. jako bod 11. závěrečný účet svazku obcí regionu
Novojičínska za rok 2012 a jako bod 12. kanalizace
a původně ohlášené body 11., 12., 13., 14. a 15. projednávat jako body 13., 14., 15., 16.
a 17. Nikdo ze zastupitelů nevznesl žádný doplňující návrh na úpravu programu jednání. Program jednání zastupitelstva obce byl
jednohlasně schválen.
Hlasování o programu zasedání ZO, bod 3.1 usnesení ZO:
pro: 11 proti: 0
zdržel se: 0
2. VOLBA KOMISÍ
Starostka obce paní Ivana Váňová navrhla zvolit návrhovou komisi ve složení: paní Ing. Jana Slabá – předsedkyně, pan Jaromír
Kašpárek a pan Oldřich Kunc – členové.
Hasování o volbě návrhové komise, bod 2.1 usnesení ZO:
pro: 11 proti: 0
zdržel se: 0
Zápis z 18. jednání ZO je vystaven u prezentace a pokud k němu nebudou v průběhu zasedání vzneseny připomínky, bude považován za schválený. Ověřovatelé zápisu pan Petr Jorpalidis a paní Ing. Jana Slabá potvrdili správnost zápisu z 18. zasedání ZO.
Zastupitelé berou na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu, bod 1.1 usnesení ZO.
Zápis z 19. zasedání ZO provede paní JUDr. Věra Skurková a ověřovateli zápisu jsou pan Mgr. Antonín Patka a Jaroslav Mikunda.
3. KONTROLA USNESENÍ 18. ZASEDÁNÍ ZO
Starostka obce paní Ivana Váňová konstatovala splnění všech usnesení minulého zasedání ZO.
Zastupitelé nemají připomínky a berou na vědomí kontrolu usnesení 18. zasedání ZO, bod 1.2 usnesení ZO.
4. ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE Č. 56 – 61
Usnesení z jednání RO jsou zveřejněna na webových stránkách obce. Zastupitelé nemají žádné dotazy.
Zastupitelé vzali na vědomí zprávu o činnosti rady obce za období od 18. zasedání zastupitelstva obce (č. 56 – 61), bod 1.3 usnesení ZO a úpravu rozpočtu č. 9 schválenou
na zasedání RO dne 16.10.2013 ve výši příjmů 54.160,- Kč, výdajů 54.160,- Kč
a financování 0,- Kč, bod 1.4 usnesení ZO.
5. X. ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE NA ROK 2013
Otevřena diskuse k tomuto bodu programu. Bez dotazů a připomínek ze strany zastupitelů. Paní starostka Ivana Váňová poukázala na to, že v rozpočtových příjmech je poměrně velká částka 300 000,- Kč. Při přípravě loňského návrhu rozpočtu bylo zohledněno nové rozpočtové určení daní. Už dnes se jeví, že oproti předpokladu přišlo do obecního rozpočtu o 300 000,- Kč víc. Ve výdajích je přepojení a oprava kanalizace v ulici Za Sušárnou, což byl jeden z největších výdajů. Rada obce podmíněně schválila
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příjem dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů. Podmíněně je to proto, že
zastupitelstvo kraje zasedá příští týden ve čtvrtek a to bude schvalovat výši dotace, která byla navržena. Do úpravy rozpočtu byla
navržena částka 100 000,- Kč, protože dotace, kterou má obec získat, je ve výši 128 600,- Kč a k dnešnímu dni hasičům zbývá
k vyčerpání částka 21 800,- Kč. Dotace musí být vyčerpána do konce roku, bylo by nerozumné prostředky z dotace vracet, proto
se navýšila částka, aby bylo možno za ni pořídit vybavení pro hasiče, které potřebují ke své činnosti.
Hlasování o návrhu X. úpravy rozpočtu obce ve výši:
Plné znění X. Úpravy rozpočtu r. 2013 (tabulka č. 2) je nedílnou součástí usnesení ZO.
Bod 3.2 usnesení ZO.
pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0
6. PŘÍSPĚVEK TJ MOŘKOV
Starostka obce paní Ivana Váňová přečetla žádost o poskytnutí dotace na činnost a údržbu TJ Mořkov na rok 2014, kterou obci
zaslal nový předseda TJ Mořkov Patrik Kunc. V úvodu žádosti předseda TJ Mořkov poděkoval zastupitelstvu obce za finanční i
občanskou podporu TJ v roce 2013, která naši obec úspěšně reprezentovala v několika krajských soutěžích.
V roce 2014 chce TJ v této tradici pokračovat, za jednu z priorit považuje zaměření se
na tělovýchovné aktivity mládeže. V roce 2013 poskytla obec Mořkov TJ dotaci na činnost ve výši 140 000,- Kč, starala se o
údržbu sportovního areálu a bezplatně poskytla k užívání tělocvičnu ZŠ Mořkov. Cílem TJ v roce 2014 je zachovat a rozvíjet aktivity všech šesti oddílů a také více pracovat s dětmi a mládeží ve spoluprácí se základní školou. Z toho důvodu žádá předseda TJ o
poskytnutí částky 230 000,- Kč, neboť nezávisle na inflaci již několik let je poskytována z rozpočtu obce částka 140 000,- Kč a
cca 40 000,- Kč sponzorský dar firmyAsompo. Žádost na rok 2014 je zvýšena o 50 000,- Kč z důvodu započítání několikaleté inflace a také z důvodu nutnosti investovat do materiálně-technického zabezpečení oddílů, které za posledních pět let zestárlo nebo
bylo zcela opotřebováno.
Rada obce navrhla zastupitelstvu obce schválit příspěvek na činnost TJ Mořkov pro rok 2014 ve výši 190 000,- Kč s tím, že je
předpoklad, že TJ Mořkov opět obdrží od firmy Asompo sponzorský dar nejméně ve výši 40 000,- Kč. V návrhu rozpočtu obce na
rok 2014 je počítáno s částkou 210 000,- Kč, tj. 190 000,- Kč na činnost TJ a 20 000,- Kč je určeno Klubu českých turistů na podporu oslavy 40. výročí Pochodu okolo Mořkova.
Hlasování o finančním příspěvku na činnost TJ Mořkov v roce 2014 ve výši 190 000,- Kč.
pro: 11
proti: 0 zdržel se: 0
7. ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2014 – 2017
Povinností obce je mít zpracován rozpočtový výhled vždy na následující čtyři roky.
Bez dotazů a připomínek ze strany zastupitelů obce.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.3 usnesení ZO:
Rozpočtový výhled na r. 2014 – 2017. Plné znění rozpočtového výhledu v členění
podle jednotlivých paragrafů (odvětví) je součástí usnesení ZO. Součástí rozpočtového výhledu je příloha obsahující dlouhodobé
závazky.
pro: 10 proti: 0 zdržel se: Petr Jorpalidis
8. NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2014
Je otevřena diskuse k návrhu rozpočtu obce na rok 2014, který všichni zastupitelé předem obdrželi. V 17,20 hodin se na zasedání
ZO dostavil pan Jiří Kocián.
Pan Jaromír Kašpárek se ptá, zda je předpoklad, že již v příštím roce se začne stavět kruhový objezd. Starostka obce paní Ivana
Váňová odpovídá: ano, v současné době se zpracovává projektová dokumentace. Je předpoklad, že do konce roku bude vydáno
stavební povolení. Kruhovému objezdu je nakloněna dopravní policie a je i příslib, že by na tuto akci mohl přispět finanční dotací
i Moravskoslezský kraj. To však bude předmětem jednání teprve v budoucnu, kruhový objezd bude pravděpodobně zapsán v bílé
knize investic
do oprav komunikací v Moravskoslezském kraji.
Hlasování o návrhu rozpočtu obce na rok 2014 ve výši je nedílnou součástí usnesení.
Plné znění Rozpočtu na rok 2014 v členění dle jednotlivých paragrafů (odvětví) je nedílnou součástí usnesení ZO.
Závazné ukazatele rozpočtu obce:
ZO schvaluje finanční vztahy k příspěvkovým organizacím
Neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Mořkov v celkové výši 3,000.000,00 Kč, z toho na provoz ZŠ 2,254.000,00 Kč; na provoz MŠ
746.000,00 Kč.
Závazným ukazatelem čerpání výdajů pro PO ZŠ a MŠ je výše výdajů na plyn a energii, která je stanovena na 1,360.000,00 Kč.
ZO schvaluje finanční příspěvek ve výši 210.000,- Kč pro činnost Tělovýchovné jednoty Mořkov.
V souladu s § 102, odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů zastupitelstvo pověřuje radu
obce prováděním rozpočtových opatření v rozsahu do 250.000,00 Kč.
Rozpočtová opatření v částkách vyšších může rada obce samostatně provádět v případech:
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
b) jestliže to vyžaduje nutný výdaj k zajištění chodu obce, v případě havárií, nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod
c) úhrady pokut, penále, z rozhodnutí nadřízených orgánů a další nutné výdaje, které musí být ze zákona realizovány
ZO si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci rady obce na nejbližším zasedání
zastupitelstva obce.
Bod 3.4 usnesení ZO.
pro: 11 proti: 0 zdržel se: Petr Jorpalidis
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9. PŮJČKA ZAMĚSTNANCI OBCE
V 17,25 hodin se dostavil na zasedání ZO pan Mgr. Antonín Patka.
Paní V. H. podala písemnou žádost o poskytnutí bezúročné půjčky
ze sociálního fondu ve výši 30 000,- Kč na dostavbu a zařízení rodinného domu.
Finanční prostředky jsou v sociálním fondu v dostatečné výši a v letošním roce nežádal
o poskytnutí půjčky žádný zaměstnanec obce. Schválit poskytnutí půjčky doporučila i rada obce.
Hlasování o schválení poskytnutí bezúročné účelové půjčky ze sociálního fondu ve výši
30 000,- Kč paní V. H. bod 3.4 usnesení ZO.
pro: 12 proti: 0 zdržel se: Petr Jorpalidis
10. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI:
11. PRODEJ POZEMKU PARC. Č. 64 DÍL A) OSTATNÍ PLOCHA V K.Ú. MOŘKOV
Jedná se o dořešení prodeje pozemků z minulého zasedání ZO manželům Z. a M. L., kdy nedopatřením nebyla do prodeje zahrnuta
parcela v obci a k.ú. Mořkov v geometrickém plánu č. 1187-39/2013 označená jako pozemková parcela č. 64 díl a) ostatní plocha o
výměře 3 m2. Starostka obce paní Ivana Váňová navrhuje kupní cenu ve výši 100,- Kč za m2.
Hlasování o schválení prodeje pozemku parc. č. 64 díl a) ostatní plocha o výměře 3 m2, bod 3.5 usnesení ZO.
pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0
11.
ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU OBCÍ REGIONU NOVOJIČÍNSKA ZA ROK 2012
Jedná se o svazek obcí, který byl vytvořen za účelem výstavby kanalizace, zastupitelstva obcí, členů svazku mají povinnost vzít závěrečný účet na vědomí. Součástí závěrečného účtu je také zpráva o výsledku auditu, s výsledkem bez výhrad.
Hlasování o tom, že zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí závěrečný účet Svazku obcí regionu Novojičínska za rok
2012, bod 1.5 usnesení ZO.
pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0
12.
KANALIZACE
Podmínkou poskytnutí dotace bylo, že se musí napojit 80 % subjektů. K dnešnímu dni je tato podmínka splněna, v současné době je
na splaškovou kanalizaci v Mořkově napojeno 623 domácností, což představuje 91 %. Ostatní členové svazku tuto hranici rovněž
dodrželi s výjimkou Nového Jičína. V naší obci by se na kanalizaci, pokud jsou nemovitosti trvale obydleny, mělo ještě napojit přibližně 20 nemovitostí, nenapojeno zůstane přibližně 40 nemovitostí, které jsou prázdné nebo nemají zabudované odpady. Postupně
dochází k napojování obecních budov. Příští týden bude napojena hasičská zbrojnice, minulý týden byla napojena stoka v ulici Za
Sušárnou, včera byl napojen společenský dům. Pokud se týká základní školy, tam jsou umístěny lapoly, od příštího roku bude stačit
dohoda mezi obcí a SmVAK, schválení stále podléhá odlučovač rtuti v zubařské ordinaci ve zdravotním středisku. Od srpna se podnikají kroky za účelem získání schválení provozu odlučovače, již brzy by to mělo být vyřešeno. Základní škola bude řešena až v
jarních měsících, neboť zejména ve staré budově je ten problém, že se dosud nepodařilo zjistit trasu vedení odpadů. Je předpoklad,
že vedou pod spojovací chodbou, ale dosud se nepodařilo ani od pamětníků zjistit, kde odpady přesně vedou.
Místostarosta obce pan Jiří Navrátil sdělil, že na výzvu se napojily i podnikatelské subjekty – KON-KYS, APS, Česká pošta. Pouze
Jednota se bude v důsledku změny vlastníka budovy napojovat až v příštím roce. Starostka obce paní Ivana Váňová doplnila, že v
příštím roce má budovu získat Jednota Hodonín, která vyčlení finanční prostředky na připojení se
na kanalizaci i na opravu atiky na budově.
Pan Jiří Kocián se dotazuje, co jsou to ty lapoly. Lapače tuků z kuchyní.
Starostka obce paní Ivana Váňová informuje, že v současné době probíhá zpracování celkového vyúčtování dotace. Na Státním fondu životního prostředí jsou schváleny všechny změnové listy. Pokud některý změnový list nebyl schválen, pak se jednalo o případ,
u kterého se předpokládalo, že se na něho nebude poskytnutí dotace vztahovat – přípojky zřízené k nezastavěným pozemkům, ty si
však platili vlastníci pozemků, celoplošná úprava komunikací, kdy dotace se vztahovala pouze na úpravu rýhy, mimo rýhu byla
úprava financována z vlastních zdrojů obce. Změnový list připraven a předložen být musel, i když bylo jasné, že nebude proplacen,
že se nejedná o uznatelný náklad. Je potěšující, že obci Mořkov byla uznána změna skladby zásypových vrstev, což například
Kopřivnici
a Životicím u Nového Jičína z neznámých důvodů uznáno nebylo, kdy v Životicích se
v některých místech kopalo ve skále a to státním fondem uznáno nebylo. Je to zásluha našeho stavebního dozoru, který změnové
listy precizně připravil. Mořkovská část dopadla nejlépe z celého svazku. Jedná se o milionové částky. Nyní doktor Vykydal zpracovává celkovou finanční analýzu, aby tento projekt byl uzavřen finančně.
Zastupitelé nemají připomínky a berou na vědomí informace o projektu Kanalizace, bod 1.6 usnesení ZO, jakož i splnění podmínky
poskytnuté dotace na výstavbu splaškové kanalizace, kterou je napojení nemovitostí v obci Mořkov ve výši překračující 80 %, bod
1.8 usnesení ZO.
13.
CYKLOSTEZKA
Místostarosta obce pan Jiří Navrátil seznámil zastupitele, že tento projekt byl komisí Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko vybrán k finacování z evropských peněz. Předpokládané náklady na výstavbu cyklostezky jsou 32,5 milionů korun, z toho
bude evropská dotace činit 25,9 milionů korun, o zbývající náklady se podělí obce podle již schváleného procentuálního podílu. V
současné době se uzavírá mandátní smlouva se společností, která zpracuje podklady pro dotaci a bude pořádat výběrové řízení
na zhotovitele stavby. Stavět by se mělo začít v březnu příštího roku. V zimním období bude cyklostezka využívána jako běžecká
trasa. Přáním je, aby cyklostezka byla již
v příštím roce v provozu.
Zastupitelé nemají připomínky a berou na vědomí informace o projektu Cyklostezka, bod 1.7 usnesení ZO.
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14. INTERPELACE
Nikdo ze zastupitelů nevznesl dotaz, připomínku či jiný podnět na členy rady.
15. DISKUSE
Pan Petr Jorpalidis vznáší dotaz, jak bude řešena situace se zaplavováním pozemků a sklepů v době tání na ulici Sportovní v důsledku toho, že se údržba silnic řádně nestará o své pozemky, nečistí propustky, které jsou poddimenzované. Řešením by bylo mezi sousedními pozemky udělat žlábky a vyvýšení patníky. Místostarosta obce pan Jiří Navrátil odpovídá, že pokud se neuspěje u údržby
silnic, kritický úsek dá do pořádku pracovní četa obce.
Pan Mgr. Antonín Patka upozorňuje, že asi před měsícem byl v době provozních hodin sběrný dvůr uzavřený. Nebylo to v období
uzavření železničního přejezdu.
Pan Mgr. Antonín Patka uvádí, že před evangelickou modlitebnou pravidelně parkuje neosvětlený osobní automobil, má za to, že
porušuje dopravní předpisy, když je to v místě plné čáry a vozidlo je neosvětlené. Na to odpovídá přítomný host pan Jaromír Stecula,
že se nejedná o porušení dopravních předpisů, vzniká pouze ten problém, že řidiči při pohledu
do zrcadla mají dojem, že od Hodslavic přijíždí auto.
Starostka obce paní Ivana Váňová seznamuje podrobně členy zastupitelstva se zápisem z metodické návštěvy obecní knihovny.
Knihovna v Mořkově je neprofesionální knihovna
a z hlediska regionálních funkcí je knihovnou obsluhovanou. S obecní knihovnou
v Mořkově spolupracuje a formou služeb jí zprostředkovává jednotlivé regionální činnosti Městská knihovna Nový Jičín. Provozní
doba knihovny je každý čtvrtek od 15,30 do 18,00 hodin. Standardy dostupnosti a kvality veřejných knihovnických a informačních
služeb jsou určovány parametry: provozní doba knihovny (doporučení 15 až 23 hodin, skutečnost v roce 2012 2,5 hodiny), tvorba
knihovního fondu (doporučení 30-45 Kč na občana, skutečnost
11,80 Kč, umístění knihovny v obci (doporučení centrum, splněno), plocha knihovny určena pro uživatele (doporučení 60 m2 na
1000 obyvatel, skutečnost 86 m2 na 2 497 obyvatel), studijní místa pro uživatele knihovny (doporučení 9 až 10, skutečnost 4), přístup k internetu a IT (doporučení 2 až 3, skutečnost 2), webová prezentace knihovny (doporučení vlastní/zřizovatel, skutečnost vlastní), elektronický katalog na netu (doporučení ano, skutečnost není). Obec Mořkov poskytla na nákup knih v roce 2013 29.465,- Kč,
k datu 21.11.2013 bylo nakoupeno celkem 156 knih v hodnotě 22 651,- Kč. Pro zvýšení kvality služeb je doporučeno zakoupení
modulu ON-LINE katalog.
Starostka obce paní Ivana Váňová uvádí, že je možno zvážit zakoupení tohoto modulu.
Pan Petr Jorpalidis se ptá, jaká je měsíční návštěvnost knihovny. Paní starostka odpovídá, že asi 25 osob během výpůjčního dne.
Knihovna má svou historii a význam. Pan Petr Jorpalidis odpovídá, že je otázkou, zda investovat do on-line modulu.
Zastupitelé berou na vědomí zápis z metodické návštěvy obecní knihovny, bod 1.9 usnesení ZO.
Místostarosta obce pan Jiří Navrátil informuje, že již bylo dokončeno natažení datového kabelu. Od ledna bude služba pro občany,
kdy předběžné náklady na pořízení internetového připojení domu budou asi 2.500,- Kč. V rozsahu 250 Mb bude internet zdarma. V
lednovém Zpravodaji bude podrobná informace. Pan Jaroslav Mikunda se ptá, zda bude nutno zřídit přípojky. Přípojky povedou
vzduchem
Pan Jiří Kocián má návrh na zřízení parkoviště pro návštěvníky pošty. Na to reagují pan místostarosta: jedná se o pozemek ve vlastnictví pošty. Paní starostka: na určitý počet parkovacích míst musí být zřízeno místo pro vozíčkáře, je otázka, zda by to bylo možno
v tomto případě dodržet. Pan Jaromír Stecula: podle auditu je situace potencionálně nebezpečná i pokud tam parkuje vozidlo pošty,
děti musí obcházet stojící vozidlo. Půjde návrh, aby se zrušila dodatková tabulka s výjimkou pro vozidla pošty.
Další diskusní příspěvky nejsou.
16.
PŘIJETÍ USNESENÍ
Usnesení z 19. zasedání zastupitelstva obce Mořkov přednesla předsedkyně návrhové komise paní Ing. Jana Slabá.
Pan Petr Jorpalidis navrhl, aby zastupitelstvo obce schválilo bod 4.1 usnesení ve znění: zastupitelstvo obce ukládá zařadit do plánu
oprav na rok 2014 rekonstrukci dešťové kanalizace na ulici Sportovní.
Hlasování o bodu 4.1 usnesení ZO.
pro: 13 proti: 0 zdržel se hlasování: 0
Předsedkyně návrhové komise paní Ing. Jana Slabá přednesla bod 4.1 usnesení ZO.
17.
ZÁVĚR
Starostka obce paní Ivana Váňová všem popřála příjemné prožití vánočních svátků
a úspěšný nový rok, poděkovala za účast a zasedání zastupitelstva v 18,15 hodin ukončila.
Přílohy: usnesení 19. ZO
listiny přítomných
hlasovací listiny
Zapsala:
Věra Skurková
Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Antonín Patka, Jaroslav Mikunda
Ivana Váňová, starostka
Zpravodaj obce Mořkov vydává Obecní úřad Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov,
morkov@obec-morkov.cz, www.obec-morkov.cz.
Uzávěrka tohoto čísla 27. 12. 2013. Neprošlo jazykovou úpravou.
Tisk Grafia Nova s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
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INFORMACE K VÝBĚRU MÍSTNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2014
Místní poplatky na území obce Mořkov se řídí těmito obecně závaznými vyhláškami (OZV)
1/2010 - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
2/2010 – Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
3/2010 - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného
4/2010 – Obecné závazná vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity
2/2012 – Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování odpadů
Plné znění všech vyhlášek je k dispozici na www.obec-morkov.cz , v písemné podobě na Obecním úřadě. Doporučujeme občanům i organizacím, aby se s jejich zněním seznámili.
Informace k poplatkům ze psa a za odpad

Poplatek ze psa

– ve výši 400,- Kč za jednoho psa, 500,- Kč za dalšího psa téhož občana. Za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského, sirotčího důchodu zůstává poplatek ve výši 200,- Kč, za jednoho psa, za dalšího psa téhož
občana 300,- Kč. Za část roku se platí poplatek v poměrné výši. Je povinností občana ohlásit vznik a zánik poplatkové povinnosti do
14 dnů. Poživatel uvedených důchodů musí před úhradou poplatku ohlásit a doložit oprávnění na uplatnění nižší sazby místního
poplatku. Poplatek se platí za psa po dovršení 3 měsíců věku.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů („ za odpad“) – ve výši 450,- Kč za občana, za část roku v poměrné výši.
Je povinností občana nahlásit vznik a zánik poplatkové povinnosti do 30 dnů. Automaticky jsou osvobozeni od poplatku občané,
kteří dovrší v daném roce 80 a více let, a děti do věku 5 let. Další osvobození uvedena v OZV nutno ohlásit a doložit.
ÚHRADA MÍSTNÍHO POPLATKU za psa a odpad
Úhrada poplatku do 31. 3. 2014 hotově na pokladně OÚ nebo převodem na účet 1765767339/0800 . Při převodu na účet je
nutno uvést variabilní symbol, který je stejný jako v roce 2013, nebo si jej zjistíte na OÚ. U poplatku za odpad je možnost provést
úhradu za více poplatníků. Formuláře na ohlášení platby za více poplatníků jsou na www.obec-morkov.cz , pokud nebyla změna
v počtu poplatníků oproti roku 2013, nemusí se znovu ohlašovat.
Pro prvních 100 domácností, které zaplatí poplatek na OÚ je připraveno k vyzvednutí společně s nálepkou také sada tašek na tříděný
odpad.

Nálepku na rok 2014 obdržíte po úhradě poplatku za odpad. Nálepka roku 2013 platí do 31. 3. 2014.
Evidence místních poplatků – variabilní symbol zjistíte : jakschova@obec-morkov.cz, tel. 556715674, ref. Jakschová Jana.
Evidence nádob na odpady, jejich výměna: horelkova@obec-morkov.cz, tel. 556719098, mob. 739623908, ref. Hořelková Vladana

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
oznamují změnu ceny vodného a stočného
od 1. 1. 2014

KALENDÁŘ OBCE MOŘKOV
NA ROK 2014

Na základě usnesení předsednictva a.s. byly v souladu
s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného
a stočného s účinností od 1. ledna 2014 takto:

Oznamujeme občanům,
že kalendáře na rok 2014
je možno zakoupit na obecním úřadě.

Voda pitní (vodné)
Voda odvedená (stočné)

33,08 Kč/m3 bez DPH
38,04Kč/m3 s DPH
30,48 Kč/m3 bez DPH
35,05 Kč/m3 s DPH

Cena 50,- Kč/ kus.
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GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ
Samostatný odbor komunikace a mezinárodních vztahů
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Tel.: 257 044 025

Změny u daně z nemovitostí - jak se nás dotknou?
Některé změny daň sníží, jiné zvýší.
Poplatníkovi, který vlastní kromě bytu/nebytového prostoru a podílu na společných částech domu i podíl na společném pozemku
přesahujícím zastavěnou plochu domu nebo na pozemcích užívaných společně s jednotkami, se daň může nepatrně zvýšit. Stane se
tak v důsledku vynásobení podlahové plochy bytu/nebytového prostoru novým koeficientem 1,22, zohledňujícím existenci tohoto
pozemku, který již nově nebude předmětem daně z pozemků. Vlastníkovi bytu/nebytového prostoru v domě, který zcela pokrývá
plochu vlastněného pozemku, se nic nemění. Základem pro výpočet jeho daně zůstává podlahová plocha vynásobená stávajícím
koeficientem 1,20. V prvním případě (zvýšení daně) majitel nemusí podávat nové daňové přiznání, původní daň mu přepočte a vyměří správce daně z moci úřední.
Ve všech ostatních případech při změně okolností rozhodných pro vyměření daně nebo osoby poplatníka, je potřeba daňové přiznání (případně dílčí daňové přiznání) podat správci daně do 31. ledna.
U vícepodlažních staveb pro podnikání dojde ke zvýšení základní sazby daně jen v případě, že každé další nadzemní podlaží přesahuje jednu třetinu zastavěné plochy stavby. Oproti současnému stavu, kdy podnikatel platí daň za každé další nadzemní podlaží bez
ohledu na velikost plochy, tak v řadě případů dojde fakticky ke snížení daně z těchto staveb.
Novinkou dále je, že do zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikání náleží i pozemky, jejichž povrch je zpevněn vlečkou,
přičemž vlečky již nebudou předmětem daně ze staveb. To reálně znamená snížení stávající výše daně z pozemků.
Pozemky určené k zastavění vybranými stavbami (vodárny, kanalizační zařízení, stavby rozvodných zařízení a stavby pro veřejnou
dopravu) budou nově do doby dokončení výstavby zdaňovány jako pozemky stavební.
Zákon též mění pojmy a názvosloví. Například stavbami podléhajícími dani ze staveb a jednotek se nyní rozumí budovy, inženýrské stavby a jednotky (jednotku tvoří byt/nebytový prostor, podíl na společných částech domu a podíl na pozemku).
Poplatníkem daně je nově také svěřenský fond (fond umožňující vyčlenění majetku a jeho oddělenou správu), podílový fond, stavebník oprávněný z práva stavby a pachtýř (za obdobných podmínek jako nájemce).
Uvedené změny bylo nutno provést v souvislosti s přijetím nového Občanského zákoníku. Senát Parlamentu ČR proto přijal dne 9.
října 2013 zákonné opatření, které mění zákon o dani z nemovitostí (nově zákon o dani z nemovitých věcí). Pokud Poslanecká sněmovna toto zákonné opatření schválí, nová právní úprava bude účinná od 1.ledna 2014.
V Praze dne 26. listopadu 2013
Ing. Petra Petlachová
Ředitelka Samostatného odboru
komunikace a mezinárodních vztahů, tisková mluvčí
Generální finanční ředitelství
GSM: 602 674 903

PROVÁDÍME NÁTĚRY
A OPRAVY PLOCHÝCH
STŘECH,VČETNĚ UMYTÍ
WAP,HYDROIZ.NÁTĚRY,
ZATEPLENÍ.
OSVĚDČENÉ TECHNOLOGIE.

KOUPÍME LES!!(příp. DŘEVO),
LOUKY, PASTVINY, ORNOU PŮDU,
VŠE NAD 1 ha! VALAŠSKO A MORAVA !
ODMĚNA I ZA TIP K PRODEJI!
PLATBA V HOTOVOSTI!
SERIÓZNÍ JEDNÁNÍ

TEL: 731 916 662

TEL: 732 210 288
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Narodili se
Adam Plešek, Damian Pítr, Gabriela Kučerová

Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Adamovi, Damianovi a Gabrieli přejeme hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v lednu 2014
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
80 let
82 let
83 let
86 let
88 let

Miroslava Tomanová
Hana Pítrová
Petr Kyselý
Vlastimil Háza
Věra Pelikánová
Věra Baculová
Zdeněk Mička
Lubomír Hykl
Marie Macháčová
Jiřina Bartoňová
Zdeňka Jaroňová
Stanislav Janča
Marie Macíčková
Marie Geryková
Zweers Franciscus Johanne
Anna Tobolová
Jan Macháč
Štefan Sabo
Václav Macíček
Marie Jeřábková
Jan Lacina
Marie Kučerová

Pavla Čípová
Věra Šídlová
Břetislav Medek
Antonín Kyselý
Pavel Konvička

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

Úmrtí
Zdeňka Rýcová

Lukáš Macháč

Anna Macháčová

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy
v Mořkově oznamuje, že

Z Á P I S dětí do 1. třídy
pro školní rok 2014/2015 se uskuteční v ZŠ
ve středu 29. ledna 2014 od 1230 do 1800 hodin.
Vezměte si s sebou: rodný list dítěte, OP.
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Ludvík Toman

FLORBALOVÝ TURNAJ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV
V sobotu 30. listopadu 2013 uspořádala Jednota Orel Mořkov florbalový turnaj
smíšených družstev v tělocvičně základní školy. Turnaje se zúčastnilo celkem
7 týmů, které byly rozděleny do dvou věkových kategorií – do 15 let a nad 15
let. Kategorie do 15 let se zúčastnily 4 týmy a kategorie nad 15 let 3 týmy. Na
zúčastněné čekaly utkání, z nichž některá svými výsledky představovala jednoznačnou převahu jednoho ze soupeřů, ale byly i takové, které divákům nabídly
vyrovnanou sportovní bitvu od první do poslední minuty. V mladší kategorii
jsme zhlédli jednoznačnou
převahu týmu ze Životic
u Nového Jičína pod názvem Chachaři. Naopak
Tygříci, Bazinga a Hasiči
byly vyrovnané týmy.
V kategorii nad 15 let si se soupeři nejlépe poradil tým Orel Mořkov.
Na druhém místě se umístil tým ze Suchdola nad Odrou a třetí příčka připadla
týmu Zelení jeleni. Všechny tři týmy nabídly velmi pěkné utkání plné nasazení,
hezkých kombinací i ostrých střetů. Šlo především o to si zasportovat, porovnat
své dovednosti a výkonnost se sportovci z okolí a získat tak nový impuls do
dalšího florbalového a jiného sportovního tréninku. Děkuji všem účastníkům za
sportovní přístup k turnaji a předvedené výkony.
Orel Mořkov

Aktuality ze 7. dívčího skautského oddílu v Mořkově
Podzim utekl jako voda a po listopadové akci oddílu
s názvem „Půlnoční bál“ v Orlovně, který byl úvodem do celoroční oddílové hry Atlantida, jsme se připravovali na Vánoce.
Na začátku prosince jsme se s družinkou mladších děvčat vydali
na objednaný program o starých vánočních zvycích a tradicích na zámek v Lešné
u Valašského Meziříčí. Nacvičili jsme s členkami také besídku s názvem Vánoční příběh a dne 20. 12. 2013 ji předvedli seniorům v DPS v Mořkově, popřáli
požehnané Vánoce a rozdali také vyráběná přáníčka.
Vánoční přípravy
v yvrc ho l il y o d d ílo vo u
schůzkou 23. 12. 2013, kde
jsme si darovali navzájem
drobné dárečky a poté se
vydali s lucerničkami rozdávat Betlémské světlo před kostel Sv. Jiří, letos již po
páté a s největším počtem rozdaných světýlek. Jsme rádi, že je každým rokem o
plamínek z Betléma stále větší zájem.
Přejeme všem úspěšné vkročení do nového roku 2014.
http://oddilskautek.skauting.cz/

Vážení Mořkovjané,
Tělovýchovná jednota Mořkov si Vám dovoluje nabídnout k pronájmu svou klubovnu v budově TJ Mořkov. Místo je určeno
k různým druhům oslav či pracovních setkání.
Co můžeme zájemcům nabídnout :
* nájem 700,-Kč/ den
* kompletní vybavení pro 40 lidí (stoly, židle, příbory, sklenice, talíře, ubrusy apod.)
* kuchyň s el. sporákem, barovým pultem, dvěma lednicemi, mrazákem, výčepním zařízením a rychlovarnou konvicí
* plynové vytápění
* TV + satelit
* WC
kontakt Eva Popová
tel. 608760807
přejeme Vám spoustu příjemných zážitků v našem zařízení, kdy navíc svým zájmem podpoříte dobrou věc, neboť veškerý výtěžek
je dále směřován do rozvoje sportovních aktivit našich spoluobčanů a zejména mládeže. Děkujeme !!!
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Přebor ZŠ Mořkov v šachu
Ve čtvrtek 28. listopadu 2013 se uskutečnil přebor školy v Rapid šachu. V sedmi kolech se mezi sebou utkalo 23 žáků a žákyň
v kategorii mladší žáci/žačky a starší žáci/žačky. Rozhodčí Jaromír Hromádka na závěr všechny pochválil za předvedené výkony
a ocenil možný potenciál pro budoucnost šachu v Mořkově.
Přebor ZŠ Mořkov 2013 v Rapid Šachu
Hráno dne: 28. listopadu 2013
Pořadatel: ZŠ Mořkov
Rozhodčí : Jaromír Hromádka
Pořadí: Starší 6 - 8 tř.
Pořadí Příjmení:
Jméno:
Věk:
Body: Bucholz
1
Machorek
Tomáš
1999/tř.8
6
27,5
2
Kudělka
Jan
2001/tř.7
6
26,5
3
Křížek
Tomáš
2001/tř.6
5
30
4
Kokštejnová
Sára
1998/tř.9
5
27
5
Mach
Marek
2001/tř.6
4,5
29,5
6
Hromádková Aneta
2001/tř.6
4,5
19,5
7
Thinius
Dominik 1999/tř.8
4
21,5
8
Pítr
Patrik
2001/tř.6
3,5
25
9
Adámková
Iva
2001/tř.7
3
22
10
Obadal
Jakub
2001/tř.6
3
20
Pořadí : Mladší 1 - 5 tř.
1
Géryk
Tobiáš
2004/tř.3
4
29,5
2
Jašek
Jan
2003/tř.5
4
28
3
Kyselý
Štěpán 2004/tř.4
3,5
29,5
4
Géryk
Matyáš 2006/tř.2
3,5
26
5
Vojtíšek
Michal
2004/tř.4
3,5
24
6
Černoch
Jan
2002/tř.5
3,5
21,5
7
Kocián
Vojtěch 2004/tř.4
3
27,5
8
Hegar
Lukáš
2005/tř.2
3
26
9
Macháč
Jan
2006/tř.2
3
19
10
Geryk
Adam
2005/tř.2
2,5
23
10
Pítr
Oto
2005/tř.3
2,5
23
12 Pustějovský
Robin
2006/tř.1
2
19
13
Stecula
Adam
2006/tř.1
1
22

Přebor ZŠ Mořkov 2013 v Rapid
Hráno dne: 28. listopadu 2013
Pořadatel: ZŠ Mořkov
Rozhodčí : Jaromír
Hromádka
Celkové Pořadí:
Pořadí Příjmení:
Jméno:
Věk:
Body: Bucholz
1
Machorek
Tomáš
1999/tř.8
6
27,5
2
Kudělka
Jan
2001/tř.7
6
26,5
3
Křížek
Tomáš
2001/tř.6
5
30
4
Koksteinová
Sára
1998/tř.9
5
27
5
Mach
Marek
2001/tř.6
4,5
29,5
6
Hromádková Aneta
2001/tř.6
4,5
19,5
7
Géryk
Tobiáš
2004/tř.3
4
29,5
8
Jašek
Jan
2003/tř.5
4
28
9
Thinius
Dominik 1999/tř.8
4
21,5
10
Kyselý
Štěpán
2004/tř.4
3,5
29,5
11
Géryk
Matyáš
2006/tř.2
3,5
26
12
Pítr
Patrik
2001/tř.6
3,5
25
13
Vojtíšek
Michal
2004/tř.4
3,5
24
14
Černoch
Jan
2002/tř.5
3,5
21,5
15
Kocián
Vojtěch 2004/tř.4
3
27,5
16
Hegar
Lukáš
2005/tř.2
3
26
17
Adámková
Iva
2001/tř.7
3
22
18
Obadal
Jakub
2001/tř.6
3
20
19
Macháč
Jan
2006/tř.2
3
19
20
Geryk
Adam
2005/tř.2
2,5
23
20
Pítr
Oto
2005/tř.3
2,5
23
22
Pustějovský
Robin
2006/tř.1
2
19
23
Stecula
Adam
2006/tř.1
1
22
13

M A G I C K Á K Ř I Ž O V A T K A IV
Dnes začnu omluvou – když
jsem minule ve spěchu psala
jméno pod kreslený portrét,
uvedla jsem určitě občany Mořkova v omyl. Místo Josef Černoch z č.p. 2 jsem napsala Josef
Geryk – jeho přezdívka totiž
byla“Geryček“a další „Technik“.
Narodil se ale až druhému manželovi paní Gerykové, Josefu
Černochovi, dlouholetému kostelníkovi místního kostela. Od
pamětníků jsem se dozvěděla, že
v domě č.p. 2 vyrůstaly dokonce
čtvery děti, protože sňatky tu
uzavírali různí vdovci a vdovy.
K naší magické křižovatce patří
také dům č.p. 3, kde je známé
přezvisko „u Drážných“. Před rokem 1767 si tu postavil novou chalupu Pavel Mička a jméno Mičků se tu po několika jiných vyskytlo zase až v roce 1843. Od roku 1862 se však na tomto čísle trvale usazují Rýcové, převážně s rodným jménem Jan. Posledním
je ale Rýc Štěpán.
Velikým překvapením pro mne bylo zjištění, že právě z tohoto čísla pochází
současná literárně talentovaná básnířka a spisovatelka Naděžda Rýcová. Za
svou tvorbu obdržela dvakrát Cenu královny Alisy a získala dvě vysoká ocenění v mezinárodních literárních soutěžích.
Žije v Novém Jičíně s dcerou, která je jejím vymodleným dítětem a velkou
láskou a nadějí.
Celý život miluje knihy, neumí si bez nich představit snad ani jeden den. Ráda
píše v noci (to máme kupodivu společné), kdy má klid a dokáže zapomenout
na všední starosti.
V Alise se představila v almanaších Současná poezie 2009, Básníci třetího
tisíciletí 2 a Milostná a erotická poezie.
Pracuje v Muzeu Novojičínska (v Žerotínském zámku) jako průvodce a možná nás brzy překvapí svým dalším literárním dílem.
Ze Sportovní ulice se vrátíme k domu č.p. 4, který je ke křižovatce nejblíž.
Známý je pod přezviskem „Balonek“ a patří k nejstarším místům při osídlování Mořkova. Již před rokem 1688 tady bydlel Jančálek a toto příjmení se tu
vyskytovalo nejčastěji.Až na počátku 19.století je zde uváděna Jašková Magdaléna, od roku 1824 Jašek František a toto příjmení je zde zabydleno až do
zbourání v roce 1975 v rámci výstavby nákupního střediska, na
nějž přešlo toto popisné číslo. František a Jan si vystavěli
dvojdomek.
Po mém příchodu do Mořkova v roce 1961, kdy u křižovatky
ještě stával starý Jaškův dům, jsem tu téměř denně potkávala
vysokého štíhlého muže v hasičské uniformě. Měl sportovní
držení těla, ráznou chůzi a bystrým pohledem sledoval vše, co
se kolem magické mořkovské křižovatky dělo. Byl to zkrátka
muž č.1, který měl naši obec „pod palcem“.
Pan Vratislav Hanzelka ve své knize MOŘKOV – podhorská
vesnice uvádí pod heslem Balónek na str. 429 toto:
Starý „Balónek“ byl také jedna mořkovská figurka, co figurka,
to byla figura, vysoký ramenatý chlap. Patřil k zakladatelům
hasičů v Mořkově a dokonce je reprezentoval i v Praze.
Hlava svérázná, na všechno měl odpověď a vždy trefnou.
Ne vždy se tehdy objevil mužský s kočárkem na vesnici a ještě
v tom kočárku byla dvojčata – kudrnatí kluci. Strýc stojí mezi
vrátky se založenýma rukama a jen tak prohodí kolemjdoucímu
sousedovi: „Ten chlap ale musí měť vercajk!“
Na str.209 se také můžeme dočíst, že František Jašek z č.p.4 byl
skutečně od roku 1922 do roku 1926 velitelem Sboru dobrovolných hasičů a v roce 1923 se zúčastnil Hasičského sjezdu
v Praze. Po něm velitelskou funkci převzal Jan Pítr z č.p.112.
Připravila M.Hromádková
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