Prosinec 2014

740 let obce

ČÍSLO 12

Slovo starostky obce
Vážení Mořkovjané,
v návaznosti na zahájení provozu kompostárny obdrží zájemci sběrovou nádobu (popelnici)
speciální konstrukce o objemu 240 litrů. Na každé číslo popisné můžete obdržet 1 ks hnědé
popelnice. Jejich vývoz bude zajištěn 1x za 14 dnů v době od března do konce října (popř.
listopadu). Hnědé kontejnery o objemu 1100 litrů, které jsou po obci rozmístěny na místech,
kde jsou další kontejnery na tříděný odpad, budou nadále zachovány a můžete je využívat,
popř. můžete neomezeně ukládat biologicky rozložitelný odpad do velkoobjemových
kontejnerů u sběrného dvora.
Co PATŘÍ do nádoby na bioodpad??
Listí, tráva, plevel, zbytky rostlin a zeleniny,
spadané ovoce, zbytky ovoce.
Co NEPATŘÍ do nádoby na bioodpad?!!
Zbytky jídel, jedlé oleje, kosti, maso,
uhynulá zvířata a jiné biologicky nerozložitelné odpady.
Od ledna 2015, kdy si budete vyzvedávat na obecním úřadě známku na popelnici, budeme s Vámi podepisovat
Smlouvu o nájmu movité věci. Smlouvu může podepsat plnoletá osoba, která je přihlášena v daném domě
k trvalému pobytu. Jedna smlouva se vztahuje na popelnici na komunální odpad a druhá smlouva se vztahuje
na popelnici na biologicky rozložitelný odpad. Vzor těchto smluv si můžete prostudovat v tomto čísle
zpravodaje, viz strana 2 a 3.
Tribuna na hřišti TJ
V současné době připravujeme projekty, na které bychom chtěli získat dotace. Jedním z nich je např. projekt
na rekonstrukci tribuny na fotbalovém hřišti. Přivolaný statik a projektant zhodnotili současný stav a na
základě této podrobné prohlídky jsme na radě obce rozhodli o zadání projektu. Budeme moci využít značnou
část stávající ocelové konstrukce, nicméně rekonstrukce bude rozsáhlá.
Naši předci si zaslouží uznání za to, že tuto tribunu s rozvahou postavili. Sloužila mnoho desetiletí zvláště
fotbalovým fanouškům. Z každého místa na tribuně je perfektní výhled na celou plochu fotbalového hřiště.
I přes záchovnou údržbu v průběhu minulých let (zalepení střechy, výměna sedadel, apod.) se v současné době
již musí tribuna opravit komplexně. Fotografie zachycují současný stav – celkový pohled na tribunu a detail
podhledu střechy.
Ivana Váňová, starostka

S M LO UVA
o užívání movité věci
1.

2.

Poskytovatel:
Obec Mořkov
sídlo:
Horní 10, 742 72 Mořkov
zastoupený:
starostkou Ivanou Váňovou
IČO:
00298191
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
1765767339/0800
Uživatel, vlastník nemovitosti:
adresa:
dat.nar.:
uzavírají tuto smlouvu

I.
Předmět smlouvy
V návaznosti na zahájení provozu kompostárny poskytuje Obec Mořkov k užívání nádobu na ukládání biologických rozložitelných
odpadů z domácností a zahrad, o objemu 240 litrů, platovou, se dvěma kolečky (dále jen odpadní nádoba)
II.
Doba užívání

1. Odpadní nádoba se poskytuje na dobu neurčitou.
Životnost odpadní nádoby je minimálně 5 let.
III.
Další ujednání
Odpadní nádoba se poskytuje k užívání bezúplatně v případě, že bude užívána déle, než je doba životnosti, tj. 5 let.
V případě požadavku na výměnu odpadní nádoby před uplynutím životnosti, bude za výměnu požadovaná úhrada ve výši
poměrné části hodnoty nádoby na jeden měsíc a doby chybějící do 5 let užívání. (hodnota nádoby:23,- Kč x počet
chybějících měsíců).
Cena odpadní nádoby k datu podepsání smlouvy je 1380 vč. DPH.
Tato cena může být dle údajů vlastníka nádoby (svozové firmy) aktualizována.
IV.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat stav předmětu nájmu.
2. Uživatel je povinen odpadní nádobu užívat k určenému účelu a udržovat ji v dobrém stavu.
3. Počet odpadních nádob na nemovitost je 1 ks.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle
jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem.
5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, počet stran 2. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
6. Smlouva nabývá účinnosti podpisem obou zúčastněných stran.
Schváleno na jednání 2. RO dne 2. 12. 2014, bod
V Mořkově dne
…………………………………………………

………………………………………….

Ivana Váňová
starostka obce

uživatel

Evidence odpadních nádob:
Datum vydání

Podpis uživatele

Datum výměny
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Náhrada

Podpis uživatele

S M LO UVA
o užívání movité věci
1.

Poskytovatel:
Obec Mořkov
sídlo:
Horní 10, 742 72 Mořkov
zastoupený:
starostkou Ivanou Váňovou
IČO:
00298191
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
1765767339/0800

2.

Uživatel, vlastník nemovitosti:
adresa:
dat.nar.:
uzavírají tuto smlouvu
I.
Předmět smlouvy
V souladu s obecně závaznou vyhláškou o nakládání s komunálním odpadem poskytuje obec Mořkov k užívání nádobu na
ukládání směsného komunálního odpadu, objem 120 litrů, plastovou, se dvěma kolečky (dále odpadní nádoba)
II.
Doba užívání
Odpadní nádoba se poskytuje na dobu neurčitou.
Životnost odpadní nádoby je minimálně 5 let.
III.
Další ujednání
Odpadní nádoba se poskytuje k užívání bezúplatně v případě, že bude užívána déle, než je doba životnosti, tj. 5 let.
V případě požadavku na výměnu odpadní nádoby před uplynutím životnosti, bude za výměnu požadovaná úhrada ve výši
poměrné části hodnoty nádoby na jeden měsíc a doby chybějící do 5 let užívání. (hodnota nádoby:15,- Kč x počet
chybějících měsíců).
Cena odpadní nádoby k datu podepsání smlouvy je 900,- Kč vč. DPH.
Tato cena může být dle údajů vlastníka nádoby (svozové firmy) aktualizována.
IV.
Práva a povinnosti smluvních stran
Poskytovatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat stav předmětu nájmu.
Uživatel je povinen odpadní nádobu užívat k určenému účelu a udržovat ji v dobrém stavu.
Počet odpadních nádob na nemovitost je určen nařízením obce.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle
jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, počet stran 2. Každá smluvní strana obdrží jedno
vyhotovení.
Smlouva nabývá účinnosti podpisem obou zúčastněných stran.
Schváleno na jednání 1. RO dne 17. 11. 2014, bod 2.8.

V Mořkově dne
…………………………………………………

………………………………………….

Ivana Váňová
starostka obce

uživatel

Evidence odpadních nádob:
Datum vydání

Podpis uživatele

Datum výměny
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Náhrada

Podpis uživatele

Vážení spoluobčané,
v rámci zlepšení produktivity práce a efektivního využití obecní techniky dochází
od 1. 1. 2015 k celoročnímu přechodu na dvousměnný provoz všech pracovníků pracovní čety
obce. Ranní směna bude od 6:30 hod. do 14:30 hod. a odpolední směna bude od 12:00 hod.
do 20:00 hod. Vedoucím pracovní čety zůstává pan Jaromír Jaksch a pracovní četa se dále dělí
na 2 skupiny. Vedoucím skupiny č. 1 je pan Jaromír Jaksch a vedoucím skupiny č. 2 je pan
Petr Geryk. Každý ze zaměstnanců, včetně pracovníků přijatých z úřadu práce na veřejně
prospěšné práce je zodpovědný za konkrétní úsek v obci. Např. za vyčištěné dešťové vpusti,
za čistotu v okolí míst tříděného odpadu a hlášení o nutnosti vývozu, za kompostárnu,
za vývoz drobných elektrospotřebičů z kontejnérů, čistotu centra, údržbu obou hřbitovů, údržbu okrasné
zelěně, údržbu cyklostezky apod.. Věříme, že toto opatření bude přínosem, abychom měli obec krásně
upravenou a čistou.
Pracovníci kromě každodenní činnosti dostali na starosti:
Jaksch Jaromír - zajišťuje bezproblémový chod pracovních čet, zajišťuje nákup a dovoz materiálu pro práci …
Géryk Petr - kontrola dešťových kanálových vpustí
Černoch Marek - elektroboxy
Kučera Luděk - cyklostezka
Bařtoň Richard - vedoucí kompostárny
Géryk Michal - úklid okolí nádob tříděného odpadu
Pítrová Marie - údržba okrasné zeleně, odpadkové koše
Navrátilová Lenka - hřbitovy
Goldová Marcela - čistosta centra
Další pracovníci dostanou přidělený svůj úsek za který budou zodpovídat v průběhu měsíce ledna 2015.
Jiří Navrátil, místostarosta

Seznam členů Zastupitelstva obce Mořkov
ve volebním období 2014 – 2018
Příjmení, jméno

Černoch Tomáš
Goldová Miluše, Ing. Mgr.
Hegarová Eva, Mgr.
Jurášová Lenka
Kašpárek Jaromír
Kladivová Romana
Kučera Adam, Bc.
Kyselý Zdeněk
Lacina Petr
Navrátil Jiří
Rýdlová Jana, Ing.
Sokol Miroslav
Stecula Jaromír, Mgr. Bc.
Váňová Ivana
Vereš Vojtěch

Bydliště

Zahradní 388

telefon

email

777 232 979

tomas.cernoch@tomspedit.cz

Obchodní 222

miluse.goldova@quick.cz

Nové domky 320

731 489 868

eva.hegarova@seznam.cz

Na Bochetě 408

604 807 041

lenicka.jurasova@seznam.cz

Krátka 590

736 720 118

vila.kas@seznam.cz

Dílky 371

603 795 651

r.kladivova@tiscali.cz

Nová 617

721 073 972

smajlisimo@seznam.cz

Dolina 213

725 007 497

zdena.kysely@centrum.cz

Polní 711

773 747 261

horseman78@seznam.cz

Nádražní 459

739 623 891

mistostarosta@obec-morkov.cz

Příčná 323

739 281 055

rydlova.janicka@seznam.cz

Osvobození 579

776 701 850

mirafalcon76@seznam.cz

U kaple 427

604 506 138

j.steci@seznam.cz

Dolní 225

739 623 882

starosta@obec-morkov.cz

Huštýnská 412

732 725 073

v.veres@seznam.cz
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Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Mořkov
konaného dne 3. 11. 2014
ZÁPIS
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Mořkov, konaného dne 3.11.2014
v 18.00 hod. v sále Společenského domu v Mořkově
PROGRAM:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Zahájení
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Složení slibu členů zastupitelstva
Volba komisí
Určení uvolněných funkcí
Volba starosty obce
Volba místostarosty obce
Volba členů rady obce
Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů FV a KV
b) volba předsedy FV
c) volba předsedy KV
d) volba členů FV
e) volba členů KV
Přijetí usnesení
Závěr

1. Zahájení
Zasedání ZO Mořkov (dále ZO) bylo zahájeno v 18.00 hod. hymnou ČR a poté nejstarším členem ZO panem
Jaromírem Kašpárkem.
Před zahájením zasedání bylo členům ZO předáno osvědčení o zvolení členem ZO podle § 53 zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
Předsedající konstatoval, že lhůta pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb uplynula a žádný návrh nebyl podán,
zasedání ZO bylo řádně svoláno, informace o konání byla zveřejněna na úřední desce OÚ Mořkov, současně na
elektronické úřední desce a dalšími obvyklými způsoby.
Dále předsedající dle presenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno je 15 členů
zastupitelstva z celkového počtu 15 všech členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
2. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli určeni paní Romana Kladivová a pan Zdeněk Kyselý. Zapisovatelkou byla určena paní Jana
Jakschová.
3. Složení slibu členů ZO a schválení programu
Předsedající přednesl slib:
,,Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu
obce a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky. Tak slibuji“
a vyzval jednotlivě dle abecedy členy ZO ke složení slibu pronesením slova „SLIBUJI“ a k podpisu na zvláštní
listinu, která v záhlaví obsahuje text slibu a bude přílohou zápisu z ustavujícího zasedaní ZO.
Zastupitel pan Jiří Navrátil upozornil, že k složení slibu nebyl vyzván pan Zdeněk Kyselý. Předsedající proto listinu
překontroloval a vyzval pana Kyselého k složení slibu.
Předsedající na závěr konstatoval, že všichni členové složili slib člena ZO a mohou hlasovat o programu ustavující
schůze ZO.
Předsedající přečetl program ustavující schůze, ke kterému nebyly vzneseny připomínky a doplnění. Program
ustavujícího zasedání ZO byl schválen 15 hlasy.
Program pokračuje:
4.
Volba komisí
5.
Určení uvolněných funkcí
6.
Volba starosty obce
7.
Volba místostarosty obce
8.
Volba členů rady obce
9.
Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů FV a KV
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10.
11.

b) volba předsedy FV
c) volba předsedy KV
d) volba členů FV
e) volba členů KV
Přijetí usnesení
Závěr

4. Volba komisí
Předsedající přistoupil dle jednacího řádu ZO k volbě komisí. Jako předsedu návrhové komise navrhl paní Miluši
Goldovou, a za členy návrhové komise pana Vojtěcha Vereše a pana Tomáše Černocha. Další návrhy od členů
ZO nebyly vzneseny. Dále proběhlo hlasování.
Návrhová komise ve složení předseda paní Miluše Goldová, členové pan Vojtěch Vereš a pan Zdeněk Kyselý byla
zvolena počtem 15 hlasů. Proti hlasovalo 0, zdrželo se hlasování 0 zastupitelů.
Za předsedu volební komise předsedající navrhl pana Jaromíra Kašpárka, za členy pracovnice Obecního úřadu paní
Libuši Hegarovou a paní Vladanu Hořelkovou. Další návrhy od členů ZO nebyly vzneseny. Dále proběhlo
hlasování.
Volební komise ve složení předseda pan Jaromír Kašpárek, členové paní Libuše Hegarová a paní Vladana
Hořelková byla zvolena počtem 15 hlasů. Proti hlasovalo 0, zdrželo se hlasování 0 zastupitelů.
Předsedající vyzval členy návrhové a volební komise, aby se ujali funkce.
5. Určení způsobu hlasování a uvolněných funkcí
Předsedající v souladu s volebním řádem ustavujícího zasedání ZO pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů
rady vyzval členy ZO ke schválení způsobu volby tzv. „Veřejným hlasováním.“, nebo ke schválení změny
způsobu hlasování. Pro volbu veřejným hlasováním bylo 15 zastupitelů. Proti hlasovalo 0, zdrželo se hlasování
0 zastupitelů.
ZO Mořkov schvaluje způsob volby veřejným hlasováním.
Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty a místostarosty obce byly vykonávány jako dlouhodobě uvolněné.
Hlasovalo
pro
15,
proti
0,
zdrželi
se
hlasování
0
zastupitelů.
Funkce starosty a místostarosty budou vykonávány jako dlouhodobě uvolněné.
Volba starosty a místostarosty probíhá v abecedním pořadí, po zvolení starosty se o dalších kandidátech nebude
hlasovat.
6. Volba starosty obce
Předsedající vyzval členy ZO k podání návrhů na funkci starosty.
Paní Romana Kladivová navrhla paní Ivanu Váňovou, předseda VK se navrženého kandidáta zeptal, zda souhlasí s
kandidaturou, navržený kandidát nemá námitky.
Další návrhy nebyly podány.
ZO volí starostkou paní Ivanu Váňovou:
14 PRO
0 PROTI
1 ZDRŽEL
Výsledek hlasování: paní Ivana Váňová byla zvolena starostkou obce Mořkov.
Předsedající popřál starostce obce ke zvolení do funkce, předal jí insignie starosty a další řízení ustavujícího zasedání
ZO.
7. Volba místostarosty obce
Předseda volební komise vyzval členy ZO k podání návrhů na funkci místostarosty.
Paní Romana Kladivová navrhla pana Jiřího Navrátila, předseda VK se navrženého kandidáta zeptal, zda souhlasí s
kandidaturou, kandidát nemá námitek.
Další návrhy nebyly podány.
ZO volí místostarostou pana Jiřího Navrátila:
14 PRO
0 PROTI

1 ZDRŽEL

Výsledek hlasování: pan Jiří Navrátil byl zvolen místostarostou obce.
Starostka obce popřála místostarostovi ke zvolení do funkce.
8. Volba členů rady obce
Předseda VK vyzval členy ZO k podání návrhů na funkci třetího člena rady obce.
Pan Jiří Navrátil navrhl paní Romanu Kladivovou, předseda VK se navrženého kandidáta zeptal, zda souhlasí s
kandidaturou, kandidát nemá námitek.
Další návrhy nebyly podány.
ZO volí třetím členem rady obce paní Romanu Kladivovou:
14 PRO
0 PROTI
6

1 ZDRŽEL

Výsledek hlasování: paní Romana Kladivová byla zvolena třetím členem rady obce.
Předseda VK vyzval členy ZO k podání návrhů na funkci čtvrtého člena rady obce.
Paní Ivana Váňová navrhla pana Vojtěcha Vereše, předseda VK se navrženého kandidáta zeptal, zda souhlasí s
kandidaturou, kandidát nemá námitky.
Další návrhy nebyly podány.
ZO volí čtvrtého člena rady obce pana Vojtěcha Vereše.
14 PRO
0 PROTI

1 ZDRŽEL

Výsledek hlasování: pan Vojtěch Vereš byl zvolen čtvrtým členem rady obce.
Předseda VK vyzval členy ZO k podání návrhů na funkci pátého člena rady obce.
Pan Zdeněk Kyselý navrhl pana Jaromíra Steculu, předseda VK se navrženého kandidáta zeptal, zda souhlasí s
kandidaturou, kandidát nemá námitky.
Další návrhy nebyly podány.
ZO volí pátého člena rady obce pana Jaromíra Steculu:
14 PRO
0 PROTI
1 ZDRŽEL
Výsledek hlasování: pan Jaromír Stecula byl zvolen pátým členem rady obce.
9. Zřízení finančního a kontrolního výboru
Starosta konstatuje, že dle §117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích je povinností ZO zřídit finanční (FV) a
kontrolní výbor (KV).
Starosta obce navrhl počet členů FV 5 a počet členů KV 3. Jiný návrh nebyl podán.
Hlasovalo pro 15, proti 0, zdrželi se hlasování 0 zastupitelé. ZO schválilo, že FV bude pracovat jako 5 členný, KV
jako 3 členný.
Dále předseda VK přistoupil k volbě předsedy FV
Pan Jiří Navrátil navrhl paní Romanu Kladivovou, předseda VK se navrženého kandidáta zeptal, zda souhlasí s
kandidaturou, kandidát nemá námitek.
Další návrhy nebyly podány
ZO volí předsedou FV paní Kladivovou Romanu:
14 PRO
0 PROTI
1 ZDRŽEL
Výsledek hlasování: paní Romana Kladivová byla zvolena předsedkyní FV.
Dále předseda VK přistoupil k volbě předsedy KV.
Paní Jana Rýdlová navrhla pana Jaromíra Steculu , předseda KV se navrženého kandidáta zeptal, zda souhlasí s
kandidaturou, kandidát nemá námitek.
ZO volí předsedou KV pana Jaromíra Steculu:
14 PRO
0 PROTI

1 ZDRŽEL

Výsledek hlasování: pan Jaromír Stecula byl zvolen předsedou KV.
Dále probíhá volba členů FV
Paní Romana Kladivová navrhla pana Petra Lacinu, předseda VK se navrženého kandidáta zeptal, zda souhlasí s
kandidaturou, kandidát nemá námitek.
Další návrhy nebyly podány
ZO volí druhým členem FV pana Petra Lacinu:
14 PRO
0 PROTI
1 ZDRŽEL
Výsledek hlasování:pan Petr Lacina byl zvolen druhým členem FV.
Paní Romana Kladivová navrhla pana Adama Kučeru, předseda VK se navrženého kandidáta zeptal, zda souhlasí s
kandidaturou, kandidát souhlasí.
Další návrhy nebyly podány.
ZO volí třetím členem FV pana Adama Kučeru.
14 PRO
0 PROTI
1 ZDRŽEL
Výsledek hlasování: pan Adam Kučera byl zvolen třetím členem FV.
Pan Jaromír Stecula navrhl paní Janu Rýdlovou, předseda VK se navrženého kandidáta zeptal, zda souhlasí s
kandidaturou, kandidát nemá námitek. Další návrhy nebyly podány.
ZO volí čtvrtým členem FV paní Janu Rýdlovou:
14 PRO
0 PROTI
1 ZDRŽEL
Výsledek hlasování: paní Jana Rýdlová byla zvolena čtvrtou členkou FV.
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Pan Jaromír Stecula navrhl Miroslava Sokola, předseda VK se navrženého kandidáta zeptal, zda souhlasí s
kandidaturou, kandidát nemá námitek. Další návrhy nebyly podány.
ZO volí pátého člena FV pana Miroslava Sokola:
14 PRO
0 PROTI
1 ZDRŽEL
Výsledek hlasování: pan Miroslav Sokol byl zvolen pátým členem FV.
Dále probíhá volba členů KV
Pan Jiří Navrátil navrhl paní Miluši Goldovou, jako druhého člena KV, předseda VK se navrženého kandidáta zeptal,
zda souhlasí s kandidaturou, kandidát nemá námitek.
Další návrhy nebyly podány.
ZO volí druhým členem KV paní Miluši Goldovou:
14 PRO
0 PROTI
1 ZDRŽEL
Výsledek hlasování: paní Miluše Goldová byla zvolena druhou členkou KV.
Paní Ivana Váňová navrhla jako třetího člena KV pana Jaromíra Kašpárka, který souhlasí s kandidaturou.
Další návrhy nebyly podány.
ZO volí třetím členem KV pana Kašpárka Jaromíra:
14 PRO
0 PROTI
1 ZDRŽEL
Výsledek hlasování: pan Jaromír Kašpárek byl zvolen třetím členem KV.
10. Přijetí usnesení
Návrh usnesení přednesla předsedkyně návrhové komise Miluše Goldová.
ZO nemá námitek.
11. Závěr
Starostka obce popřála členům zastupitelstva mnoho úspěchů při práci a ukončila zasedání ustavujícího zastupitelstva
obce Mořkov v 18.45 hod.
V Mořkově 3. listopadu 2014
Zapsala: Jakschová Jana
..................................................
ověřovatel zápisu
Romana Kladivová

..................................................
ověřovatel zápisu
Zdeněk Kyselý

................................................
starostka obce
Ivana Váňová

Usnesení ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Mořkov
konaného dne 3. 11. 2014
USNESENÍ
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Mořkov,
konaného dne 3. listopadu 2014 v 18 : 00 hod. v sále Společenského domu v Mořkově.
Ustavující Zastupitelstvo obce Mořkov v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
ve znění pozdějších předpisů:
1.
BERE NA VĚDOMÍ:
A)
REZIGNACI NA MANDÁT ZASTUPITELE – volební strana č. 2 Nestraníci
1.1
pana Pítra Zbyška
1.2
pana Hrušky Jana
B)

REZIGNACI NA POSTAVENÍ NÁHRADNÍKA – volební strana č. 2 Nestraníci
1.3
pana Zubíka Vlastimila
1.4
pana Strnadela Miroslava
1.5
pana Feyrera Petra

C)

VZNIK MANDÁTŮ:
podle § 69, odst. 1 zákona o obcích platnost volby členů zastupitelstva obce

Volební strana č. 1 – KDU – ČSL
1. Navrátil Jiří
2. Váňová Ivana
3. Kladivová Romana
4. Kašpárek Jaromír
5. Hegarová Eva Mgr.
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6. Vereš Vojtěch
7. Goldová Miluše Ing. Mgr.
8. Lacina Petr
9. Jurášová Lenka
10. Kučera Adam Bc.
Volební strana č. 2 – Nestraníci
1. Stecula Jaromír Mgr.
2. Sokol Miroslav
3. Kyselý Zdeněk
4. Rýdlová Jana Ing.
5. Černoch Tomáš
2.
2.1
2.2
2.3
2.4

SCHVALUJE:
Program ustavujícího zastupitelstva.
Složení návrhové komise - Miluše Goldová,Vojtěch Vereš, Tomáš Černoch.
Složení volební komise – Jaromír Kašpárek, Libuše Hegarová, Vladana Hořelková.
Způsob hlasování – veřejné.

3.
3.1

URČUJE:
Podle § 84, odst. 2, písm. m) jako dlouhodobé uvolnění ze zaměstnání pro výkon starosty a
místostarosty s účinností od 3. 11. 2014.

4.
4.1
4.2
4.3

STANOVÍ:
Podle § 84, odst. 2, písm. m) počet členů rady obce na pět.
Počet členů finančního výboru na 5.
Počet členů kontrolního výboru na 3.

5.

VOLÍ:
Podle § 84, odst. 2, písm. m)
- do funkce starosty obce
- do funkce místostarosty obce
- do funkce člena rady
- do funkce člena rady
- do funkce člena rady
- do funkce předsedy finančního výboru
- do funkce předsedy kontrolního výboru
- do funkce člena FV
- do funkce člena FV
- do funkce člena FV
- do funkce člena FV
- do funkce člena KV
- do funkce člena KV

p. Váňová Ivana
p. Navrátil Jiří
p. Kladivová Romana
p. Vereš Vojtěch
p. Stecula Jaromír Mgr.
p. Kladivová Romana
p. Stecula Jaromír Mgr.
p. Lacina Petr
p. Kučera Adam Bc.
p. Rýdlová Jana Ing.
p. Sokol Miroslav
p. Kašpárek Jaromír
p. Goldová Miluše Ing. Mgr.

Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

Zveme občany
na 2. zasedání Zastupitelstva obce Mořkov,
které se koná ve středu dne 17. prosince 2014 v 17 hodin
v salonku Společenského domu.
Pozvánka s programem bude zveřejněna obvyklým způsobem
(Úřední deska, web, plakátovací plochy).
9

USNESENÍ
z 1. schůze Rady obce Mořkov konané dne 17. 11. 2014
1.
1.1
1.2

Bere na vědomí:
Žádost o.p.s. Solus o finanční podporu na rok 2015.
Změnu provozu a rozdělení kompetencí v rámci pracovní čety obce Mořkov.

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

2.13
2.14
2.15

Schvaluje:
Program jednání 1. Rady obce Mořkov.
Jednací řád zasedání Rady obce Mořkov.
Termíny obřadních dnů na rok 2015.
Předsedu Kulturní komise Rady obce Mořkov pana Vojtěcha Vereše.
Členy kulturní komise: Navrátil Jiří, Hegarová Libuše, Goldová Miluše, Jurášová Lenka, Hegarová Eva,
Lacinová Marta, Kocián Jiří, Kyselý Jiří, Kyselá Renáta, Geryk Petr, Nováková Eliška, Jaksch Jaromír, Kučera
Luděk, Feyrer Petr, Pítr Zbyšek, Doubravská Milena, Steculová Kamila.
Předsedu Sociální komise Rady obce Mořkov paní Géryková Jana.
Členy sociální komise: Tesař Jaroslav, Geryková Anna.
Smlouvu o užívání movité věci (popelnice na komunální odpad).
Smlouvu o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému EKOLAMP.
Provozní a návštěvní řád sportoviště TJ Mořkov.
Výměnu 2 vstupních dveří v budově č.p. 489 dle cenové nabídky.
Cenovou nabídku na vypracování projektových prací a souvisejících činností – Objekt tribuny fotbalového hřiště
TJ Mořkov.
Zveřejnění pronájmu NP dětského oddělení ZS Mořkov.
Návštěvu jubilantů v měsíci listopadu 2014.
Místo a uspořádání stánků na mořkovské pouti 2015.

3.
3.1

Určuje:
Třetím oddávajícím paní Romanu Kladivovou.

4.
4.1
4.2

Zřizuje:
Kulturní komisi.
Sociální komisi.

5.
5.1

Doporučuje:
ZO vzít na vědomí Závěrečný účet Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice za rok 2013 a dále
Zprávu revizní komise o hospodaření Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice v roce 2012.

2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12

Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

POZOR ZMĚNA!!! NEPŘEHLÉDNĚTE!!!
Oznámení o změně MIMOŘÁDNÉHO VÝVOZU
komunálního odpadu
Plánovaný vývoz komunálního odpadu neproběhne dne 1. ledna 2015,
náhradní termín vývozu bude v sobotu 3. ledna 2015.
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Oznámení Obecního úřadu Mořkov
Oznamujeme občanům, že obecní úřad bude v roce 2014 otevřen pro veřejnost naposledy 22.
prosince do 17 hodin.
Pokladna bude uzavřena 22. prosince v 16 hodin.
Po 16 hodině již nebude možné na pokladně OÚ Mořkov přijímat ani vyplácet hotovost.
Děkujeme za pochopení.
Obecní úřad bude v novém roce otevřen 5. ledna 2015 v 8 hodin.

Stolní kalendář Podhorská obec Mořkov
na rok 2015 do každé domácnosti

Od 21. 11. 2014 roznášejí pracovnice obce stolní kalendáře, které předávají osobně do každé rodiny v daném
domě. Nepodaří se však zastihnout všechny rodiny v době od cca 8 do 14 hodin doma, proto informujeme ty
občany, kteří kalendář neobdrželi do 5. 12. 2014, aby si jej přišli vyzvednout na obecní úřad. Kalendář bude
pro vás připraven na podatelně u paní Kamily Steculové.
Pokud budete mít zájem si kalendář zakoupit pro své příbuzné a známé, je nabízen k prodeji za 50,- Kč.
Připomínáme, že si můžete zakoupit také další předměty s logem obce Mořkov, jako jsou propisky,
pohlednice, odznaky, tašky, apod.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Dobrý den chtěla bych všechny pozvat k pomoci zorganizovat Tříkrálovou sbírku.
Čím déle ji organizuji, tím jsem více přesvědčena, že v prvé řadě jde o setkání
s druhým člověkem
a popřání si všeho dobrého do nového roku. Výtěžek
Tříkrálové sbírky je určen na podporu práce České katolické charity. Bez této
sbírky by charita nemohla poskytovat služby v takovém rozsahu a pestrosti, kterou
dnes nabízí v rámci celé ČR. Letos se v naší obci uskuteční Tříkrálová sbírka
v sobotu 10.1.2015. Prosím všechny, kdo mají odvahu se zapojit - vedoucí i malé
koledníky, aby se přihlásili do 28.12.2014 Janě Pítrové na mailovou adresu:
jpitrova@seznam.cz, adresu Osvobození 605, Mořkov nebo telefonní kontakt
732634553. Bližší informace podám na výše uvedených kontaktech.
Sbírka bude probíhat 10.1.2015 v dopoledních a poledních hodinách. Předpokládané ukončení bude v 14,00hodin
(vše záleží na počtu dobrovolníků a počasí). Jménem České katolické charity již nyní děkuji za spolupráci.
Jana Pítrová
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Zprávičky z Mateřské školy Mořkov
Ve čtvrtek 13. listopadu připravily
paní
učitelky
z MŠ
pro
děti ,,Broučkovou noc.“ Nejstarší
děti měly možnost dokázat, že jsou
opravdu statečné a že vydrží spát
v noci ve školce bez rodičů. Aby si
nocování usnadnily, mohly si přinést
svého oblíbeného plyšáčka. Pro děti
byl připraven po celý den zajímavý
a zábavný program. Dopoledne děti
soutěžily v tělocvičně a odpoledne
jsme
šli
na
procházku
na
kynologické cvičiště. Po návratu z
vycházky čekala na děti svačina.
Pochutnaly si na bábovkách či
jiných
dobrotách,
které
jim
připravily maminky.

Poté následovalo předání mokrého
vysvědčení. Všechny děti na
předplaveckém výcviku dokázaly,
že jsou odvážné a že se vody nebojí.
Jakmile se venku setmělo, děti byly
zvědavé, co se bude dít dále. Na
zahradě mateřské školy se náhle
objevila
spousta
světélkujících
lucerniček a děti měly za úkol
překonat strach a projít stezkou
odvahy. Na konci stezky každý
zazvonil na zvoneček a to bylo

znamení, že všichni broučci se už
chystají do postýlek. Po krásné
pohádce na dobrou noc se předškoláci
uložili ke spánku.
Druhý den ráno, když se děti
probudily, obdržely od paní učitelky
diplomy za statečnost.
Děkujeme maminkám za přinesené
dobroty a firmě Řeznictví pana Jana
Kučery za sponzorský dar.
Za kolektiv MŠ Bc. Ivana Váňová
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MO KDU-ČSL Mořkov
společně s Orlem Mořkov
pořádají tradiční

M I K U LÁ ŠS K Á
NAD Í LKA

Výstavu betlémů

s pohádkou
„Švec a čert“

čtvrtek 11. 12. 2014 až neděle 14. 12. 2014

vždy od 9,00 hod. – 18,00 hod.
v sále Orlovny
Prosíme vlastníky betlémů
a jiných vánočních dekorací
o jejich zapůjčení k obohacení výstavy.

v neděli 7. 12. 2014 ve 14:00 hod.
v sále ORLOVNY MOŘKOV
Děti i rodiče
srdečně zvou pořadatelé MO KDU-ČSL Mořkov

Přejímka betlémů a dekorací
v úterý 9. 12. 2014 od 14:00 do 19:00 hod.
v sále ORLOVNY

Obec Mořkov společně s kulturní komisí
pořádá v neděli 21. prosince 2014 od 14:30 hod.
v sále Společenského domu v Mořkově

MO KDU-ČSL Mořkov
společně s dětmi z MŠ a ZŠ Mořkov
Vás srdečně zvou na

Příjem dárků od 13:00 hod. v kuchyňce v Orlovně

ADVENTNÍ KONCERT

ŽIVÝ BETLÉM
atmosféra narození
doplněná zpěvy se odehraje
před Společenským domem



Program:
Vystoupení dětí z Mateřské školy Mořkov
Vystoupení dětí ze Základní školy Mořkov
 Dechová hudba Valaška
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v pátek 26. 12. 2014 od 16:00 hod.
Na setkání s Vámi se těší pořadatelé
Přichystáno bude i občerstvení na zahřátí pro děti i dospělé.

Za celý Obecní úřad Mořkov
Vám všem přejeme krásné a klidné prožití vánočních svátků
v kruhu vašich nejbližších a nejmilejších.
Ať rok 2015 je pro Vás všechny rokem pokoje a společného porozumění
Ivana Váňová, vaše starostka
Jiří Navrátil, váš místostarosta
Výměna vstupních dveří do bytů v bytových domech z pohledu požární prevence
Vážení občané,
v současné době dochází, ať už ze strany jednotlivců, bytových družstev, či společenství vlastníků, čím dál častěji
k výměnám vstupních dveří do jednotlivých bytů v rámci bytových domů. V souvislosti s touto problematikou bychom
Vás rádi upozornili, že podle ČSN 73 0834 „požární bezpečnost – změny staveb“ se v článku A.2.8 uvádí, že „pokud se
z jakýchkoliv důvodů mění vstupní dveře obytných buněk nebo jiných úseků, musí být požárním uzávěrem odpovídajícího
typu podle A.2.6“. V článku A.2.6 se uvádí, že „pro vstupní dveře do jednotlivých obytných buněk se mohou použít
požární uzávěry EI-30 DP3 (popř. EW-30 DP3) i v případech, kde byly podle ČSN 73 0802 vyšší požadavky“. Obytnou
buňkou se rozumí každý byt v bytovém domě.
Chápeme, že snahou majitelů či uživatelů bytů je především zabezpečit svůj majetek před vloupáním do bytu, na základě
čehož přistupují k instalaci bezpečnostních dveří. Nicméně je potřeba také pamatovat na požární bezpečnost a nutnost
respektovat požární předpisy, což lze zajistit použitím certifikovaných protipožárních dveří. K těmto dveřím musí být
doložen atest o dosažené požární odolnosti a identifikační štítek osazený přímo na konkrétní dveře. Protipožární dveře
mohou být zároveň také bezpečnostními, jedno hledisko nevylučuje druhé!
V případě výměny vstupních bytových dveří Vám doporučujeme, abyste po firmě, která bude výměnu realizovat,
požadovali doložení skutečnosti, že dveře jsou protipožární s požární odolností minimálně 30 minut! Především
jde o preventivní opatření mající za cíl ochranu Vás, Vašeho majetku a také dalších obyvatel domu a jejich majetku
v případě požáru. Také předejdete zbytečným komplikacím nejen při kontrolách dodržování povinností stanovených
předpisy o požární ochraně, ale také po případném požáru.
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VÁNOČNÍ DÁREK
Přemýšlíte co koupit svým blízkým jako dárek na Vánoce či narozeniny?
Máte jedinečnou šanci potěšit je vstupenkou na divadelní představení.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
na podatelně Obecního úřadu Mořkov.

PLESY V OBCI MOŘKOV v roce 2015
Sobota
Sobota
Pátek
Neděle
Pátek
Sobota
Sobota

17. 1.
24. 1.
30. 1.
1. 2.
6. 2.
7. 2.
14. 2.

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

Narodili se
Clara Andrea Zweers

Viktor Blaha

Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Dětem do života přejeme hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v prosinci 2014
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
80 let
81 let
84 let
85 let
88 let
89 let
93 let

Milena Mičková
Miroslav Hoďák
Alena Bartoňová
Štěpán Bartoň
Drahomíra Kejvalová
Pavel Kyselý
Jindřich Kudělka
Alois Kučera
Berta Macháčová
Jaroslav Hoďák
Božena Rýcová
Bohdan Hromádka
Anastázie Černochová
Josef Kučera

Katarína Kučerová
Radomíra Kravčenková
Marie Jančálková
Eliška Nováková

Bohumil Kormaňák

Ladislav Kučera
Josef Geryk
Antonín Daňhel
Marie Rýcová

Marie Rýcová
Jiří Mička

Jaroslav Slabý

Anna Poláchová
Stanislav Macháč

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

Na květnovém zájezdu do Kroměříže uctili důchodci z Mořkova památku lokátora (zakladatele naší obce) z roku 1274
Bruna ze Schanenburku. Kromě mnoha osad (naše se jmenovala Murizt), založil i město Kroměříž a v něm kostel
sv. Mořice, kde má svou hrobku.
Marie Hromádková - kronikářka obce Mořkov

BOHOSLUŽBY během VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ v kostele sv. Jiří v Mořkově
Středa
Čtvrtek
Pátek
Středa
Čtvrtek

24. 12. 2014
25. 12. 2014
26. 12. 2014
31. 12. 2014
1. 1. 2015

24:00 hod.
8:30 hod.
8:30 hod.
17:00 hod.
8:30 hod.

Štědrý den
1. svátek vánoční - Slavnost narození Páně (Boží hod vánoční)
2. svátek vánoční - Svatého Štěpána
Silvestr - Poděkování za rok 2014
Slavnost Matky Boží Panny Marie

Přeji Vám požehnané vánoční svátky a dovoluji si Vás všechny pozvat k návštěvě bohoslužeb.
P. Paweł Dobija, duchovní správce farnosti Mořkov
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FLORBAL
Dne 22. 11. se v místní tělocvičně ZŠ sešli příznivci florbalu
z Mořkova a okolí, aby změřili své síly na turnaji pořádaném
místní organizací Orel. Celkem se sešlo 5 dospělých družstev
a 2 družstva dětí. Mladí florbalisté odehráli 3 utkání. Dva
zápasy svedli mezi sebou navzájem a ve třetím se utkali
s výběrem starších dívek. Je třeba ocenit především jejich
houževnatost a sportovní nadšení.
Boje mezi staršími florbalisty byly mnohdy velmi vyrovnané.
Ten nejvyrovnanější si vychutnali ti diváci, kteří zůstali až
do úplného konce. Ve finále totiž proti sobě nastoupily celky
Orla Mořkov a Suchdolu nad Odrou, které spolu svedly finále
již v minulém roce. Ačkoliv Suchdol tým výrazně posílil, Orel
Mořkov sebral své poslední síly a po velmi napínavém zápase
vítězství v turnaji obhájil. Jako třetí v pořadí se umístil tým z Liptálu, následoval mladší tým Orla Mořkov a poslední
příčka náležela hasičům z Hostašovic.
Poděkování patří všem zúčastněným týmům a taky fanouškům, kteří se přišli podívat.
Orel Mořkov
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INFORMACE K VÝBĚRU MÍSTNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2015
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. 2015 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 2014, 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 2014, nemusí se znovu ohlašovat.
Nálepku na rok 2015 obdržíte po úhradě poplatku za odpad. Nálepka roku 2014 platí do 31. 3. 2015.
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
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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 27. 11. 2014. Neprošlo jazykovou úpravou.
Tisk Grafia Nova s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
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