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Ohlednutí za prosincem 2014
Rozsvícení vánočního stromu s posíláním přáníček Ježíškovi

Tradiční Výstava betlémů v Orlovně

Vánoční koncert
2014

Živý Betlém

Dobrovolné vstupné
z Adventního koncertu
v celkové výši 9.104,- Kč
bude zaslán na konto
nadačního fondu
DOBRÉHO ANDĚLA,
který hodně pomohl rodině
Adámka Mičky z Mořkova.
Všem dárcům děkujeme.

Vážení spoluobčané,
přejeme vám všem do nového roku 2015 hodně štěstí, spokojenosti a úspěchy.
Ať se vám splní všechny vaše sny, tužby a přání.
Ivana Váňová, starostka
Jiří Navrátil, místostarosta
Vážení Mořkovjané,
tak jako tomu bylo v letech minulých, musíme i v roce 2015 velmi intenzivně připravovat
další projekty, které jsou pro obec žádoucí a jejichž následná realizace zkvalitní či zlepší
prostředí v naší obci.
V roce 2015 plánujeme výstavbu nové ocelové haly v prostorách části sběrného dvora, která
bude sloužit k parkování, skladování, opravám apod. naší technické pracovní četě. Halu
postaví firma Femont Opava s.r.o., která podala ve výběrovém řízení nejvýhodnější nabídku.
Investice obce v tomto případě představuje částku 4.660 500,- Kč vč. DPH. Stavební práce
zahájíme v dubnu. Ocelová hala bude vyrobena v únoru – březnu v dílnách v Opavě. Pojedu přímo do výroby
2x – 3x se specialistou na ocelové konstrukce Ing. Dostalem z Přerova, kontrolovat, zda je dodržen
technologický proces kvality výroby, tryskání a lakování.
Při jednání 2. rady obce jsme schválili „Podmínky pro poskytnutí příspěvku fyzickým osobám vypravujícím
pohřeb“ a to s účinností od 1. 1. 2015. Podmínky i vzor žádosti jsou k dispozici na webu obce a zveřejněny
v tomto zpravodaji. Tímto plníme na začátku volebního období jeden z dalších volebních slibů KDU-ČSL.
Ivana Váňová, starostka

PODMÍNKY
poskytnutí příspěvku pohřebného fyzickým osobám vypravujícím pohřeb
I.
Obecná charakteristika
Pohřebné není sociální dávkou poskytovanou podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění
pozdějších předpisů. Jedná se o příspěvek Obce Mořkov ke krytí nákladů spojených s vypravením pohřbu.
Žadatel je fyzická osoba, která na své náklady zajistí vypravení pohřbu zemřelé osoby. Žadatelem nemůže být
právnická osoba.
Zemřelá osoba je pouze ta osoba, která měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území obce Mořkov.
II.
Podmínky nároku
Nárok na pohřebné vzniká dnem vypravení pohřbu, přičemž nezáleží na tom, kdy byly náklady na pohřeb uhrazeny.
Žadatel musí podat žádost do 2 měsíců od úmrtí osoby, které vypravil pohřeb. V případě, že tak neučiní, zaniká mu
nárok na vyplacení pohřebného.
Žádost bude předložena osobně žadatelem (vypravitelem pohřbu) na předepsaném tiskopise společně s těmito
přílohami:
 originál a kopie úmrtního listu
 originál a kopie dokladu o zaplacení pohřbu – faktura či pokladní stvrzenka vystavená pohřební službou
originál a kopie dokladu o zpopelnění nebo doklad o pohřbení do hrobu.
Originály žadatel po ověření obdrží zpět. Kopie je povinen žadatel pořídit na své náklady. Jméno zemřelé osoby
a žadatele musí být shodné s údaji uvedenými na faktuře či pokladní stvrzence. Žadatel svou totožnost prokáže
občanským průkazem popř. cestovním dokladem. Pokud by žadatel vypravil současně více pohřbů nebo pohřeb
společný, náleží mu pohřebné za pohřbení každé osoby, která ke dni úmrtí měla trvalý pobyt na území obce Mořkov.
Jestliže splňuje podmínky nároku na pohřebné více osob, náleží tento příspěvek pouze jedné z nich, a to té osobě, která
uplatnila nárok jako první.
Nárok na pohřebné nemá žadatel, který vypravil pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo rodiči nezaopatřeného dítěte
(v tomto případě se jedná o sociální dávku státní sociální podpory).
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Nesplní-li žadatel stanovené podmínky pro výplatu (např. žádost podána za dobu delší jak 2 měsíce apod.), zaniká mu
nárok na vyplacení pohřebného. V tomto případě obdrží žadatel písemné vyrozumění, kde budou důvody neposkytnutí
pohřebného uvedeny.
III.
Výše pohřebného a způsob výplaty
Výše pohřebného činí 5 000 Kč a to bez ohledu na výši uhrazených nákladů spojených s vypravením pohřbu zemřelé
osoby.
Pohřebné se vyplácí jako jednorázový příspěvek v termínu do 15 pracovních dnů od podání žádosti, která splňuje
veškeré náležitosti.
Způsob výplaty pohřebného je možný těmito způsoby:
1. hotově v pokladně obecního úřadu v termínu, který bude stanoven při předání žádosti
převodem na účet žadatele.
Způsob výplaty určí žadatel ve své žádosti.
IV.
Závěrečné ustanovení
Tyto podmínky nabývají účinnosti 1. 1. 2015.
Schváleno Radou obce Mořkov dne 2. 12. 2014 bod 2.17.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

Žádost o poskytnutí příspěvku pohřebného
fyzickým osobám vypravujícím pohřeb
Žádám o poskytnutí příspěvku pohřebného
Žadatel (vypravitel pohřbu):
jméno a příjmení:

…………………………………………………………………………...

datum narození:

…………………………………………………………………………...

bydliště:

…………………………………………………………………………...

totožnost ověřena:

OP………………………………………………………………………..
na vypravení pohřbu pro

Zemřelá osoba:
jméno a příjmení:

…………………………………………………………………………...

datum narození:

…………………………………………………………………………...

datum úmrtí:

…………………………………………………………………………...

adresa trvalého pobytu:

…………………………………………………………………...

Ke své žádosti přikládám:
originál a kopii úmrtního listu
originál a kopii dokladu o zaplacení pohřbu
originál a kopii dokladu o zpopelnění, nebo doklad o pohřbení do hrobu
Pohřebné prosím vyplaťte:
hotově
na účet číslo: …………………………………………………………………………...
V Mořkově dne
Podpis žadatele: ……………………...
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USNESENÍ
z 2. schůze Rady obce Mořkov konané dne 2. 12. 2014
1.
1.1
1.2

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 1. schůze RO.
Přípravu rozpočtu obce na rok 2015.

2.
2.1
2.2
2.3

2.17
2.18
2.19
2.20

Schvaluje:
Program jednání 2. Rady obce Mořkov.
Finanční příspěvek Mysliveckému sdružení Beskyd Mořkov na rok 2015 ve výši 15.000,- Kč.
Proplacení jízdného žákům 8. třídy společně s pedagogickým doprovodem na Přehlídku profesí s názvem
„Řemeslo má zlaté dno“ ve dnech 15. 4. 2015 a 16. 4. 2015 v Kopřivnici.
Dar ve výši 12.000,- Kč manželům M. a M. R. na podporu sportovní činnosti syna P. R.
Finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč Záchranné stanici živočichů a návštěvnického střediska Domu přírody
Poodří v Bartošovicích.
Odměnu ředitelce ZŠ a MŠ Mořkov pí. Mgr. Yvonu Šindlerové za rok 2014.
Přijetí daru ve výši 10.000,- Kč od E+E+E B.
Nákup Tabletu pro JSDH – navigačního a informačního servisu aktuálního stavu události povolané jednotce
operačním střediskem.
Odpisový plán ZŠ Mořkov na rok 2015.
Smlouvu o dílo – výměna vchodových dveří v prodejně Hrušky a Zeleniny v budově č. p. 489
Rada obce Mořkov projednala a schválila v souladu s ust. § 63 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Nový Jičín dle předloženého
návrhu. Předmětem smlouvy je výkon přenesené působnosti pro správní obvod obce Mořkov podle zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozd. předpisů.
Smlouvu o užívání movité věci (popelnice na biologicky rozložitelný odpad).
Smlouvu o dílo - Zimní údržba chodníků na mostech.
Smlouva o zřízení věcného břemene (služebnosti) k zemní přípojce NN v k. ú. Mořkov – zaslání podkladů
a žádost o sepsání smlouvy.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – vodovodní přípojka T. Skalka.
Poskytnutí příspěvku ve výši 5 tis. Kč osobě, která zajistila a vypravila pohřební obřad zemřelému občanovi
z Mořkova.
Podmínky poskytnutí příspěvku pohřebného fyzickým osobám vypravujícím pohřeb.
Odměny pracovníkům při občanských obřadech.
Návštěvu jubilantů v měsíci prosinci 2014.
Dar členům výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů.

3.
3.1

Souhlasí:
S uzavřením MŠ v době vánočních prázdnin od pondělí 22. 12. 2014 do pátku 2. 1. 2015.

4.
4.1

Jmenuje:
Členy obecní havarijní komise (ObHK) v souladu s ustanovením zákona 128/2000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů.
Členy povodňové komise.

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

2.12
2.13
2.14
2.15
2.16

4.2

Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

Informace občanům
Ve stolním kalendáři Mořkov 2015 je chybně uvedeno telefonní číslo na Mgr. Hlouška rehabilitace ve zdravotním středisku. Správný telefonní kontakt je 737 340 695.
KONTEJNÉRY NA BIO ODPAD – ZELENÉ VELKOOBJEMOVÉ VANY
Oznamujeme občanům, že zelené kontejnery na bio odpad umístěné před sběrným dvorem
jsou nyní uloženy a očištěny ve sběrném dvoře.
Občanům budou opět k dispozici od března 2015 na původním místě.
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Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Mořkov
konaného dne 17. 12. 2014 od 17 hod. v SD
Program jednání:
1. ZAHÁJENÍ
2. OBJEV A ZÁCHRANA PŘÍRODY
3. JEDNACÍ ŘÁD ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MOŘKOV
4. VOLBA KOMISÍ
5. KONTROLA USNESENÍ 1. ZASEDÁNÍ ZO
6. ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE Č. 1 - 2
7. ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NA ČINNOST A ÚDRŽBU TJ MOŘKOV NA ROK 2015
8. ZÁMĚR VÝSTAVBY TENISOVÉHO KURTU
9. VIII. ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE NA ROK 2014
10. NÁVRH ROZPOČTU OBCE MOŘKOV NA ROK 2015
11. ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2015 – 2018
12. ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU OBCÍ CYKLOSTEZKA NOVÝ JIČÍN - HOSTAŠOVICE ZA ROK 2013
13. NÁVRH ODMĚN NEUVOLNĚNÝM ČLENŮM ZO
14. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI:
- KUPNÍ SMLOVA POZEMEK PARC. Č. 1080/1 V K. Ú. MOŘKOV
- KUPNÍ SMLOUVA POZEMEK PARC. Č. 1294/3 V K. Ú. MOŘKOV
- KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ MEZI SŽDC S. O. A SVAZKEM OBCÍ CYKLOSTEZKA
NOVÝ JIČÍN - HOSTAŠOVICE (MAJETEK SŽDC S. O. POD CYKLOSTEZKOU)
15. ANALÝZA CEN POZEMKŮ NA ÚZEMÍ OBCE MOŘKOV
16. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2014 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU
SHROMAŽĎOVÁNÍ,
SBĚRU,
PŘEPRAVY,
TŘÍDĚNÍ,
VYUŽÍVÁNÍ
A
ODSTRAŇOVÁNÍ
KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
17. INTERPELACE
18. DISKUSE
19. PŘIJETÍ USNESENÍ
20. ZÁVĚR
Průběh jednání
ad 1 Zahájení
V 17:02 hodin zahájila starostka obce 2. zasedání zastupitelstva obce.
Konstatovala, že jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno pozvánkou a byli na něj pozváni všichni řádně zvolení členové
zastupitelstva.
Z dnešního jednání se omluvili: Bc. Jan Kučera pro plnění povinností ve škole
Do doby zahájení se bez omluvy nedostavili: 0
Předpokládaný program jednání byl doplněn o bod č. 2 Objev a záchrana přírody
pro: 14
proti: 0 zdržel se: 0
Všichni přítomní zastupitelé odsouhlasili doplněný program jednání.
ad 2 Objev a záchrana přírody
p. uč. Lenka Kociánová: Už třetím rokem běží projekt Extra třída pro žáky 7. - 9. třídy. Projekt se týká záchrany přírody a může
napomoci občanům obce. Porota projekt posoudila, objevily se malé výhrady, které se opravily, projekt bude pravděpodobně
úspěšný a škola získá 30 000 Kč. Pokud bude v lednu podepsána smlouva, čeká žáky 4 měsíce práce, odměnou bude adrenalinový
výlet sponzorovaný firmou Tesco v ceně 5 000 Kč.
Žáci: Cílem je pomoci přírodě a vystavění naučné stezky z Mořkova od nádraží podél místní lesní komunikace do Hodslavic
k nádraží. Lidé si možná uvědomí, že je potřeba přírodu chránit. Bude to formou šesti informačních tabulí, kde budou i hravé prvky
a hmyzí domeček, krmítko, recyklace.
p. uč. Kociánová: Děti vytvoří grafický návrh tabulí, potiskne firma KON-KYS. Později jednou měsíčně stezku děti projdou,
zkontrolují tabule, vyčistí stezku a 4x ročně připraví akci pro děti a občany. Projekt připravili žáci 7. třídy, kteří chodí s pejsky, na
koně a mají k přírodě velmi blízko.
Poté jsme zhlédli krátké video k projektu, které připravili žáci školy.
Paní starostka projekt podpořila a navrhla žákům, aby podali žádost do Rady obce o finanční podporu.
ad 3 Jednací řád zasedání ZO Mořkov
Starostka obce navrhla změnu předloženého jednacího řádu v článku 2 bod čl. 2. Návrh změny vychází z auditu jednacího řádu obce
Mořkov, kde bylo sděleno, že obec naší velikosti by měla mít vyšší částku k provádění finančních operací v rámci schváleného
rozpočtu.
Nový návrh: Zastupitelstvo obce zplnomocňuje radu obce k provádění finančních operací v rámci schváleného rozpočtu do hodnoty
750 tisíc Kč. V původním návrhu byla částka 250 tisíc Kč.
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Dále bylo navrženo, aby pozvánka pro občany (plakát) na zastupitelstvo obce byla vyvěšena 7 dnů před dnem jednání. V původním
návrhu bylo do 5 dnů.
Dále byla upravena věta tak, aby byla čitelná, a to v tomto znění. Souhrnnou zprávu o vyřízení připomínek a dotazů předkládá rada
obce jednání zastupitelstva obce na jeho následujícím zasedání. Pokud tazatel vyjádří v této souvislosti nespokojenost s vyřízením
jeho dotazu, zaujímá k tomu konečné stanovisko zastupitelstvo obce.
pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

Všichni přítomní zastupitelé schválili Jednací řád obce Mořkov v takto navržené podobě.
ad 4 Volba komisí
V souladu s jednacím řádem zastupitelstva byla navržena návrhová komise ve složení pan Mgr. Bc. Jaromír Stecula - předseda,
paní Lenka Jurášová a pan Petr Lacina, členové.
pro: 14
proti: 0
zdržel se: 0
Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva obce je vystaven u prezentace, a pokud k němu nebudou vzneseny v průběhu
zasedání připomínky, bude považován za schválený.
Starostka obce požádala ověřovatelé 1. zápisu o podání zprávy o jeho správnosti. Byli jimi paní Kladivová a pan Kyselý.
Zápis je v pořádku dle vyjádření obou ověřovatelů.
Zápis z dnešního jednání provede paní Ing. Mgr. Miluše Goldová, a spolu se starostkou obce jej podepíši oba ověřovatele. Za
ověřovatele zápisu byli jmenováni pan Jaromír Kašpárek a pan Tomáš Černoch.
ad 5 Kontrola usnesení 1. ustavujícího ZO
Starostka se dotázala zastupitelů, zda jsou k usnesení dotazy? Nebyly vzneseny dotazy.
Návrhová komise vzala na vědomí usnesení 1. ustavujícího ZO.
ad 6 Zpráva o činnosti RO č. 1 a 2
Usnesení měli všichni k dispozici na webu obce, popř. ve Zpravodaji. Dotazy k činnosti Rady obce nebyly vzneseny.
Návrhová komise vzala ve svém usnesení na vědomí zprávu o činnosti RO č. 1 a 2.
ad 7 Žádost o poskytnutí dotace na činnost a údržbu TJ Mořkov na rok 2015 zaslanou předsedou TJ panem Patrikem
Kuncem
Touto žádostí se zabývali v RO a zejména v návrhu rozpočtu na rok 2015. Pro TJ je navržena na rok 2015 částka 210 000,- Kč a
účelovým začleněním pro jednotlivé oddíly.
V loňském roce byla schválena TJ stejná částka, navíc jsme s rozpočtu poskytli částku cca 150 tis. Kč. (40 800 Kč plat pro správce a
uklízečku, 69 tisíc za nový traktorek na sečení trávy a zajišťujeme sponzorský dar výhradně oddílu fotbalu od firmy Asompo.)
Celkem 360
tisíc od obce Mořkov pro TJ Mořkov. Pan Kunc byl jednání zastupitelstva obce přítomen, aby zodpověděl případné dotazy.
Patrik Kunc poděkoval zastupitelům, jak se starají o chod organizace TJ i za finanční příspěvky.
Upřesnil, že na chod TJ šlo 190 000 Kč. Ostatní jsou účelové vázané prostředky. Letos se objevily problémy, a to je doprava
sportovců na turnaje. Dorostenci oddílu kopané se posunuli do krajské soutěže, krajskou soutěž hrají i stolní tenisté a vznikají
vícenáklady na dopravu. V tomto roce byly požádány všechny oddíly, aby přepustily část financí oddílu kopané. Snaží se zajistit i
sponzorské dary.
Jaromír Stecula: Kolik korun získává TJ od dalších sponzorů?
Patrik Kunc: Sponzorské částky získané TJ by se mohly blížit ke 100 000 Kč.
Jaromír Stecula: Kolik činí navýšení finančních potřeb přestupem z okresu na kraj?
Patrik Kunc: Odhadem více než dvojnásobek, trojnásobek.
Zdeněk Kyselý: Kdo zajišťuje dopravu? Jezdí se velkým autobusem?
Patrik Kunc: Firma Pavel velkým autobusem.
Vojtěch Vereš: Přestupem z okresu na kraj vzniknou vícenáklady na dopravu. Je potřeba i zjistit ceny u konkurence dopravy.
V areálu TJ se počítá s dalšími úpravami, které budou finančně náročné. Jedná se o rekonstrukci tribuny.
Patrik Kunc: V posledních dvou letech se do areálu hodně investovalo. Atletická dráha, přístupová cesta, úklid. Většina práce v TJ je
dobrovolná. Bude dobré, jestli se navýšení o 30 000 - 40 000 Kč na dopravu najde.
Starostka: Vy žádáte o 260 000 Kč, v rozpočtu na příští rok je částka 300 800 Kč, rozčleněna v rozpočtových položkách. Patrik
Kunc upřesňuje: Je potřeba navýšit finance na dopravu.
Jaromír Kašpárek: Firma Pavel je nejlevnější v okolí a doprava na jeden zápas je podle mého ocenění maximálně 4 000 Kč.
Patrik Kunc: Firma Pavel je levná, dělají nám dobrou cenu. Peníze v TJ jdou dobrým směrem. Většina jde do práce s mládeží.
V poslední době se zvedla aktivita oddílů. Už vás nechci zatěžovat požadavky na obnovu vybavení sportovních potřeb, které
v posledních letech nebylo provedeno.
Jaromír Stecula: Fanoušci se nějakým způsobem spolupodílejí na dopravě?
Patrik Kunc: Ano.
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Petr Lacina: Kolik je zápasů za sezonu venku?
Patrik Kunc:13 fotbalových zápasů po 4 družstva. Těch oddílů je ovšem více.
Místostarosta: Navrhujeme vzít dnes tento požadavek na vědomí. Poprosíme od důkladnou zprávu financování v celém rozsahu
v oblasti příjmů i výdajů, abychom mohli rozhodnout např. i v průběhu roku.
Patrik Kunc: Pokusím se zajistit od p. Jorpalidisové a předložit do konce února 2015.
Romana Kladivová: Zprávu prostudujeme ve finančním výboru. Specifikujeme a kontrolujeme účelovost využití přidělených
finančních prostředků jednotlivých oddílů.
Starostka: Zkušenost z minulých let. Šachisté postoupili do vyšší soutěže, rada schválila finanční částku na nákup hodin. Rada je
schopna zareagovat na momentální potřeby a i v průběhu roku přidělit finanční prostředky. Musíme ale vidět vyúčtování.
Zastupitelé berou na vědomí žádost o poskytnutí dotace na činnost a údržbu TJ Mořkov na rok 2015.
ad 8 Představení záměru výstavby tenisového kurtu v areálu TJ
Starostka dala slovo panu Kuncovi.
Patrik Kunc: S panem Kyselým jsme se domluvili na tom, že v areálu TJ by mohl vzniknout tenisový kurt s umělým povrchem.
Rozpočet by se mohl pohybovat 500 000-600 000 Kč. Uvažovali jsme tím způsobem, že zhruba 250 000– 300 000, teď to nevím
přesně, bychom zafinancovali s panem Kyselým jako sponzorský dar. A zhruba druhou polovinu by byl ochoten p. Kyselý obci
bezúročně zapůjčit na dobu zhruba 3 – 4 let. V areálu TJ by vzniklo zcela nové sportoviště. Dotace z EU jsou na dlouhé lokty.
Prioritou je zvelebit areál TJ a podpořit práci s mládeží.
Starostka: Je velmi lákavá nabídka bezúročné finanční pomoci od soukromé osoby. Bohužel tato pomoc není pro naši obec schůdná.
My máme smlouvu s ČS spořitelnou, kde potvrzujeme, že si nevezmeme žádnou půjčku bez vědomí ČS.
Patrik Kunc: Zda to je tak, že si obec nemůže vzít žádnou půjčku?
Starostka: Možná, že po jednání s bankou by to jednání bylo úspěšné a třeba banka by řekla ano, my vám to povolujeme.
P. Kunc: Já se ptám proto, že pro obec s rozpočtem 21 mil. je ta částka 50 000 – 60 000 Kč ročně na splátky tak bezvýznamná, že si
myslím, že by banka na to mohla přistoupit. Ptám se, zda klauzule je postavena takto.
Starostka: Je postavena tak, že bychom museli začít jednat.
Miluše Goldová: Jaký bude potom provoz?
Patrik Kunc: Provoz bude stejný jako nyní víceúčelové hřiště. Zavolají správci, zaplatí si poplatek a jdou hrát. Peníze, které by
z toho plynuly, by šly do rozpočtu TJ popř. obce. My s panem Kyselým z toho nechceme nic. Je to nabídnuta ruka pomoci obci.
Lenka Jurášová: Chtěli byste tam asi hrát?
Patrik Kunc: Asi tak jako ty, Lenko. Jarda ten tenis občas hraje, já ho taky občas hraju. Hraju ho na trošku jiné úrovni. Já si jezdím
hrát do Valašského Meziříčí. To není ten důvod. Ten důvod jednoduchý, aby tady vzniklo další sportoviště. Pokud to jde o mně, to
se řešit nemusí. Může tady vzniknout další oddíl pro mladé.
Miluše Goldová: Není dostačující víceúčelové hřiště pro tyto potřeby?
Patrik Kunc. Není, jedním slovem není.
Místostarosta: Kolik stojí např. ve Val. Meziříčí?
Patrik Kunc: Na antuce 150 - 200 Kč, v hale kolem 300 Kč na hodinu.
Místostarosta: To víme, že by tam nikdo nechodil. Kolik se teď platí na víceúčelovém hřišti?
Starostka: Pro členy TJ zdarma.
Jana Rýdlová: Jaká je životnost?
Patrik Kunc: Myslím, že 15 – 20 let.
Petr Lacina: Jakým způsobem se bude řešit, když částka na výstavbu překročí předpokládanou částku?
Patrik Kunc: To bychom se s p. Kyselým nějakým způsobem domluvili.
Zdeněk Kyselý: Jaký je zájem obce na vybudování dětského hřiště v areálu TJ?
Romana Kladivová: Tento záměr vychází z našeho volebního programu. Má sloužit pro ty, kteří přicházejí do areálu s dětmi a dále
pro předškolní oddělení MŠ, které je umístěno v ZŠ.
Místostarosta: Dnešní zastupitelstvo by mělo rozhodnout o záměrech v tomto prostoru, abychom mohli oslovit firmy např. OKD,
ČEZ, které by mohly podpořit vybudování dětského hřiště.
Patrik Kunc: Myslím si, že toho prostoru v areálu je dost, areál je dostatečně velký.
Jaromír Stecula: Finanční částka na vybudování kurtů se mi zdá nízká. Je potřeba vytvořit projekt s finančním vyčíslením.
Patrik Kunc: Projekt zaplatit a pak nerealizovat, tak jsou to vyhozené peníze.
Místostarosta: Dnes nic neexistuje nic bez toho, že by nebyly připravené v šuplíku. Tak byla připraven projekt kanalizace, aniž se
vědělo, že do něho půjdeme. My do toho rizika musíme jít.
Starostka: Dva tenisové kurty v Životicích také s umělým povrchem včetně oplocení stály 2 800 000 Kč. Musíme mít konkrétní
případ, konkrétní projekt, abychom věděli, kolik by ten kurt stál.
Patrik Kunc: U hotelů máme kurty a finančně to nebylo tak náročné.
Vojtěch Vereš: Nejsem pro zavrhnutí projektu kurtu. Až budeme znát reálné náklady na vybudování, pak můžeme řešit. Moje
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priority s malými dětmi je vybudování dětského hřiště, které máme ve volebním programu.
Jaromír Stecula: Nemám jistotu ceny. Nezavrhuji to, ale nemám jistoty ceny.
Patrik Kunc: Já bych tu nabídku teď dočasně stáhl. Možná v budoucnu se spojí podnikatelské subjekty v obci, které ji předloží
v budoucnosti ZO.
Starostka: Bereme na vědomí. Poohlédnu se po projektantech, kteří zhlédnou areál TJ, navrhnou umístění kurtu a třeba za půl, tři
čtvrtě roku předložím zastupitelstvu předběžnou cenu na výstavbu tenisového kurtu.
Petr Lacina: Jaký je název povrchu?
Patrik Kunc: Dokumentaci jsem zaslal p. starostce.
pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

Bereme na vědomí záměr výstavby tenisového kurtu. ZO nesouhlasí v současné době s výstavbou tenisového kurtu.
ad 9 VIII. Úprava rozpočtu obce Mořkov na rok 2015
Úpravu měli zastupitelé k dispozici, jsou v ní zpřesněny příjmy a výdaje, jak se v průběhu roku vyvíjejí.
Současně byla předložena VII. Úprava rozpočtu, kterou provedla RO dle svých kompetencí.
Dotazy k úpravě rozpočtu nebyly vznešeny.
pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

ad 10 Návrh rozpočtu obce Mořkov na rok 2015
Návrh rozpočtu visel v zákonné lhůtě na úřední desce, všichni ho měli k dispozici dostatečně dlouhou dobu. Dotazy nejsou. Návrh
rozpočtu obsahuje závazné ukazatele rozpočtu a tyto ukazatele můžeme při kontrolách účetnictví TJ i ZŠ kontrolovat. Kontrola
probíhá jednou až dvakrát ročně.
pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

ad 11 Rozpočtový výhled na rok 2015 – 2018
Rozpočtový výhled je dokument, který musí mít každá obec pracovaný a který je předmětem kontroly. Pravidelně se aktualizuje
podle plánovaných investičních a neinvestičních akcí.
Jsou k návrhu dotazy? Nejsou.
pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

ad 12 Závěrečný účet svazku cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice za rok 2013. V zákonné lhůtě byl zveřejněn na ÚD, veškeré
materiály, kterých nebylo málo, jste obdrželi přílohou emailu a ty jsou předloženy jednotlivým členům Svazku, zastupitelstvům obcí
na vědomí.
Jsou dotazy. Nejsou.
pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

Bereme na vědomí závěrečný účet svazku cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice za rok 2013.
ad 13 Návrh odměn neuvolněným členům ZO
Návrh obdrželi všichni, starostka doporučuje, aby odměny byly vyplaceny od 1. 1. 2015.
Dotazy. Nejsou.
ZO schvaluje návrh odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce dle přílohy. Odměny budou vyplaceny od 1. 1. 2015.
V případě, že zastupitel zahájí výkon funkce v průběhu volebního období, bude mu odměna vyplacena od následujícího měsíce po
složení slibu člena zastupitelstva obce.
pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

ad 14 Majetkoprávní záležitosti:
a) KS pozemek parc. č. 1080/1 v k. ú. Mořkov – od roku 2011, kdy jsme koupili od FL, a.s. budovu 498 usilujeme o zajištění
přístupu k ní a k dalším našim pozemkům, jako je i přístup do sběrného dvora. FL měla pozemky zapsán na KN, ovšem
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neměla k tomuto dnes projednávanému pozemku nabývací protokoly. Po 3 letech se situace vyjasněna a dnes máme možnost
pozemek 1080/1 v k.ú. Mořkov koupit. V roce 2013 jsme odkoupili všechny pozemky okolo a tento pozemek pro nás velmi
důležitý dnes, pokud odsouhlasíme jeho odkup, budeme mít komplex pro technickou četu ucelený. Byl vypracován znalecký
posudek, abychom měli jistotu o ceně pozemku.
Dotazy nejsou.
Hlasování---- Uzavření kupní smlouvy mezi Frenštátskou lesní a.s. se sídlem Místecká 97, Frenštát pod Radhoštěm, PSČ 744 01,
IČ: 45193142, zastoupená Ivo Tvardekem, členem předsedy představenstva jako strana prodávající a Obcí Mořkov, se sídlem Horní
10, Mořkov, PSČ 742 72, IČ: 00298191, zastoupená Ivanou Váňovou, starostkou obce jako strana kupující pozemek parcela číslo
1080/1 o výměře 1249 m2 (pozemek ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr PK) za dohodnutou kupní cenu
ve výši 420 000,- Kč.
pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

b) KS pozemek parc. č. 1294/3 v k. ú. Mořkov – již v roce 2009 jsme žádali o možný odkup pozemku pro přístup k zahradám,
které jsou za Zubíky na ulici Pastelník. Dle platného ÚP je naší povinností zajišťovat vstupy na pozemky, na kterých je možno
stavět. V tomto případě se jedná o zahrady a na nich je možno postavit např. zahradní chatku.
Hlasování: Uzavření kupní smlouvy mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1 - Nové Město,
Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234, zastoupená Ing. Pavlem Surým, generálním ředitelem, jako strana
prodávající a Obcí Mořkov, se sídlem Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ:00298191, zastoupená Ivanou Váňovou, starostkou obce, jako
strana kupující pozemek parcelní číslo 1294/3 o výměre 136 m2 v k. ú. Mořkov, vzniklý oddělením z původního pozemku parcelní
číslo 1294 na základě geometrického plánu č. 902-100/2008 za dohodnutou kupní cenu ve výši 6 200,- Kč.
pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

c) KS o prodeji nemovitostí mezi SŽDC s. o. a Svazkem obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice (majetek SŽDC s. o. pod
cyklostezkou)
Na základě dříve uzavřené nájemní smlouvy mezi Svazkem obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice a Správou železniční
dopravní cesty, státní organizace, jejíž součástí byla dohoda o budoucím uzavření kupní smlouvy, je připravena kupní smlouva na
prodej parcel a ostatního majetku do majetku Svazku obcí.
Domek na cyklostezce v obci Mořkov by měl v budoucnosti připadnout obci Mořkov. Záměrem obce je vybudovat infocentrum, je
to předmětem pro diskusi v budoucnosti. Momentálně proběhla oprava střechy tak, aby do budovy nezatékalo.
Kupní cena stanovená v nájemní smlouvě ve výši 1,341.035,- Kč byla již částečně splacena formou úhrady nájemného, zbývá
uhradit částku 722.105,- Kč vč. DPH.
Hlasování: Uzavření kupní smlouvy o prodeji nemovitostí z vlastnictví České republiky, s právem hospodaření Správy železniční a
dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha-Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČO 70994234, do vlastnictví Svazku obcí
Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice, se sídlem Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, PSČ 741 01, IČO : 72545691, dle
předloženého návrhu.
pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

Hlasování: V souladu s uzavřenou Smlouvou o spolufinancování projektu Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice ze dne 10. 6. 2014
zaplacení podílu obce na kupní ceně nemovitostí ve výši 57 768,40 Kč na účet svazku.
pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

Hlasování: Místostarostu obce pana Jiřího Navrátila zastupováním obce Mořkov v radě Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín –
Hostašovice.
pro: 13

proti: 0

zdržel se: 1 Jiří Navrátil

Hlasování: Pana Mgr. Bc. Jaromíra Steculu jako kandidáta do revizní komise Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice.
pro: 13

proti: 0

zdržel se: 1 Mgr. Bc. Jaromír Stecula

ad 15 Analýza cen pozemků na území obce Mořkov
Starostka požádala soudního znalce o vypracování takové analýzy, která podrobně vypovídá o cenách pozemků na území obce
Mořkov. Jsou v ní zahrnuty jen pozemky, které má obec k dispozici. Tento dokument bude sloužit jako podklad, o který se můžeme
opřít, pokud bude obec prodávat či kupovat nemovitosti, popř. můžeme občanům dle tohoto dokumentu poradit. Vzhledem k tomu,
že je to odborný posudek, tak jej neschvalujeme, ale bereme na vědomí.
Jaromír Stecula: Obec zadala jen určité typy pozemku k ocenění?
Starostka: Ano jen na pozemky, které obec vlastní, jinak bychom zbytečně platili za něco, co pro obec nemá význam.
ad 16 OZV č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
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odstraňování komunálního odpadu
Tuto vyhlášku musíme každoročně schvalovat podle aktualizované ceny předešlého roku, přesto, že poplatek nezvyšujeme a zůstává
pro občany stejný, včetně úlev.
Vyhláška bude po našem schválení zveřejněna na ÚD a zalána na MV ke kontrole. MV nás vyzvalo k této aktualizaci. MV se již
vyjádřilo, že vyhláška je v souladu se zákonem.
Jaromír Stecula: Dotaz k článku 6 odstavec 1 písmeno a: Proč je občan v bodě a zvýhodňován proti bodu b, c?
Jana Jakschová: Je osvobozen po celou dobu, ale až pokud je v zahraničí déle než 6 měsíců.
pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

ad 17 Interpelace
Členové zastupitelstva obce nemají dotaz, připomínku či jiný podnět na členy rady, nebo orgánů a organizací působící na úseku
státní správy nebo samosprávy.
ad 18 Diskuse
Jaromír Stecula poděkoval starostce, místostarostovi a pracovníkům úřadu za vstřícnost. Všechny potřebné informace k jednání
máme k dispozici.
ad 19 Přijetí usnesení
Pan Mgr. Bc. Jaromíra Stecula přečetl usnesen. Nebyly vzneseny žádné připomínky ze strany zastupitelů.
ad 20 Závěr
Starostka obce všem popřála klidné prožití vánočních svátků a v novém roce 2015 hodně štěstí, zdraví a úspěchy.
Poděkovala za účast a jednání ZO prohlásila v 19:08 hod. za ukončené.
Přílohy: usnesení 1. ZO. listiny přítomných, hlasovací listiny
Zapsala:

p. Miluše Goldová

Ověřovatelé zápisu:

p. Jaromír Kašpárek, Tomáš Černoch
p. Ivana Váňová, starostka

ŽÁDÁME ŘIDIČE, ABY NEPARKOVALI V PROSTORU VJEZDU
MEZI ZDRAVOTNÍM STŘEDISKEM A RESTAURACÍ U OGARŮ.
Často bývá omezen výjezd parkujících vozidel personálu a lékařů
zdravotního střediska, kteří mají za střediskem parkování povoleno.
Komunikace slouží jako příjezdová cesta k nemovitosti č. p. 339.
U příležitosti 740 let obce jsme vydali pro naše nejmenší omalovánky
s budovami obce Mořkov. Autorkou návrhů je paní kronikářka Marie
Hromádková. Touto cestou jí moc děkujeme za spolupráci.
V měsíci prosinci jsme omalovánky věnovali všem dětem v naší Mateřské
škole Mořkov a také žákům nižších ročníků Základní školy Mořkov.
Dětem se omalovánky moc líbily.
Omalovánky jsou také k prodeji za 20,- Kč na OÚ Mořkov - podatelna.
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Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva obce Mořkov
konaného dne 17. 12. 2014
Zastupitelstvo obce po projednání:
1.
Bere na vědomí:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Zprávu ověřovatelů zápisu 1. ZO paní Romany Kladivové a pana Zdeňka Kyselého.
Prezentaci žáků Základní školy Mořkov – Objev a záchrana přírody.
Kontrolu usnesení 1. zasedání zastupitelstva obce – ustavujícího ZO.
Zprávu o činnosti rady obce za období od 1. zasedání zastupitelstva obce (č. 1 a 2).
Žádost o poskytnutí dotace na činnost a údržbu TJ Mořkov na rok 2015.
Informaci předsedy TJ pana Patrika Kunce o záměru výstavby tenisového kurtu v areálu TJ.
Úpravu rozpočtu č. VII. schválenou na zasedání RO 15. 10. 2014 – usnesení č. 2.2 ve výši příjmů 46.920,- Kč,
výdajů 46.920,- Kč a financování 0,- Kč.
Závěrečný účet Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice za rok 2013.
Analýzu cen pozemků na území obce Mořkov.

2.

Volí:

2.1

Návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17. 12. 2014 ve
složení: Mgr. Bc. Jaromír Stecula – předseda, Lenka Jurášová a Petr Lacina – členové.

3.

Schvaluje:

3.1
3.2
3.3

Program jednání 2. ZO.
Jednací řád zasedání Zastupitelstva obce Mořkov.
VIII. úpravu rozpočtu obce ve výši:

příjmů
výdajů
třídy 8 financování

650.000,00 Kč příjmy celkem
650.000,00 Kč výdaje celkem
0,00 Kč financování celkem

34,809.103,00 Kč
38,810.482,55 Kč
4,001.379,55 Kč

Plné znění VIII. úpravy rozpočtu r. 2014 (tabulka č. 2) je nedílnou součástí usnesení ZO.
3.4

Návrh rozpočtu obce na rok 2015 ve výši:

příjmů
výdajů
financování

28,302.974,00 Kč
30,919.974,00 Kč
2,617.000,00 Kč

Plné znění Rozpočtu na rok 2015 v členění dle jednotlivých paragrafů (odvětví) je nedílnou součástí usnesení ZO.
Závazné ukazatele rozpočtu obce:
I.
ZO schvaluje finanční vztahy k příspěvkovým organizacím
Neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Mořkov v celkové výši 3,040.000,00 Kč, z toho na provoz ZŠ
2,290.000,00 Kč; na provoz MŠ 750.000,00 Kč.
II.
ZO schvaluje finanční příspěvek ve výši 210.000,- Kč pro činnost Tělovýchovné jednoty Mořkov.
T toho je určeno 95 000,- Kč na provoz celé TJ a dále pro jednotlivé oddíly:
stolní tenis 10 000,- Kč šachy 20 000,- Kč
fotbal 60 000,- Kč
Volejbal 5 000,- Kč
KČT 10 000,- Kč
ASPV 10 000,- Kč
III.
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 750.000,00 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
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3.5
3.6
3.7

3.8

3.9

3.10
3.11

Návrh rozpočtového výhledu na rok 2015 – 2018. Plné znění rozpočtového výhledu v členění podle jednotlivých
paragrafů (odvětví) je součástí usnesení ZO. Součástí rozpočtového výhledu je příloha obsahující dlouhodobé
závazky.
Návrh odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce dle předložené tabulky. Odměny budou vyplaceny od
01. 01. 2015. V případě, že zastupitel zahájí výkon funkce v průběhu volebního období, bude mu odměna
vyplacena od následujícího měsíce po složení slibu člena zastupitelstva obce.
Uzavření kupní smlouvy mezi Frenštátskou lesní a.s. se sídlem Místecká 97, Frenštát pod Radhoštěm, PSČ 744
01, IČ: 45193142, zastoupená Ivo Tvardekem, členem předsedy představenstva jako strana prodávající a Obcí
Mořkov, se sídlem Horní 10, Mořkov, PSČ 742 72, IČ: 00298191, zastoupená Ivanou Váňovou, starostkou obce
jako strana kupující pozemek parcela číslo 1080/1 o výměře 1249 m2 v k. ú. Mořkov (pozemek ve zjednodušené
evidenci – parcela původ Pozemkový katastr PK) za dohodnutou kupní cenu ve výši 420 000,- Kč.
Uzavření kupní smlouvy mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1 - Nové
Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234, zastoupená Ing. Pavlem Surým,
generálním ředitelem, jako strana prodávající a Obcí Mořkov, se sídlem Horní 10, 742 72 Mořkov,
IČ:00298191, zastoupená Ivanou Váňovou, starostkou obce, jako strana kupující pozemek parcelní číslo 1294/3
o výměře 136 m2 v k. ú. Mořkov, vzniklý oddělením z původního pozemku parcelní číslo 1294 na základě
geometrického plánu č. 902-100/2008 za dohodnutou kupní cenu ve výši 6 200,- Kč.
Uzavření kupní smlouvy o prodeji nemovitostí z vlastnictví České republiky, s právem hospodaření Správy
železniční a dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha-Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČO 70994234,
do vlastnictví Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice, se sídlem Nový Jičín, Masarykovo náměstí
1/1, PSČ 741 01, IČO : 72545691, dle předloženého návrhu.
V souladu s uzavřenou Smlouvou o spolufinancování projektu Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice ze dne
10. 6. 2014 zaplacení podílu obce na kupní ceně nemovitostí ve výši 57 768,40 Kč na účet svazku.
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

4.
4.1

Nesouhlasí:
V současné době s výstavbou tenisového kurtu v areálu TJ Mořkov.

5.
5.1

Pověřuje:
Místostarostu obce pana Jiřího Navrátila zastupováním obce Mořkov v radě Svazku obcí Cyklostezska Nový
Jičín – Hostašovice.

6.
6.1

Navrhuje:
Pana Mgr. Bc. Jaromíra Steculu jako kandidáta do revizní komise Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín –
Hostašovice.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

POŘADATELÉ PLESŮ
VÁS SRDEČNĚ ZVOU
NA PLESOVOU SEZONU 2015
V OBCI MOŘKOV
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

Stolní kalendář Podhorská obec Mořkov na rok 2015
V současné době je již k dispozici minimální počet těchto kalendářů k volnému prodeji. Pokud máte 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, omalovánky, cyklomapa apod.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015
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. Sbírka bude probíhat 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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INFORMACE PRO PŘÍPADNÉ ZÁJEMCE NOVÉ STAVBY OPLOCENÍ NEBO REKONSTRUKCE:

Zřízení nového oplocení podléhá ze stavebního hlediska ve většině případů
vydání územního souhlasu, rovněž tak jeho výměna.
Tento územní souhlas vydává Městský úřad Nový Jičín, odbor územního
plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, jmenovitě pan Bc.
Radek Vítek (Tel. 556 768 363).
Upozorňujeme, že u nově zřizovaného oplocení je třeba dodržet podmínku
schváleného Územního plánu Mořkov, a to ponechávat mezi oplocením a
komunikací nezastavěný pás v šíři 1,5m pro vedení sítí technické
infrastruktury, případné vybudování chodníků a údržbu komunikací v zimním
období ( bod F5 textové části Územního plánu Mořkov).
Pro Vaši informaci uvádíme, které doklady je k žádosti o vydání územního souhlasu MěÚ Nový Jičín nutné
doložit:
Dokumentace k územnímu souhlasu – jednoduchý technický popis s příslušnými výkresy
Plná moc (pokud je stavebník zastoupen)
Kopie katastrální mapy dotčených pozemků, včetně PK parcel
Vyjádření z hlediska územního plánu a splnění podmínek regulativ – tzn. vyjádření
MěÚ, odboru ÚPSŘ. Úseku územního plánování, ke katastrálnímu území Mořkov se
vyjadřuje konkrétně Ing. Xenie Juřičková
Vyjádření obce (ke stavbě oplocení a z hlediska územního plánu)
Souhlasy vlastníků sousedních pozemků na koordinačním situačním výkrese
Závazné koordinované stanovisko – MěÚ Nový Jičín, odbor životního prostředí
Sdělení o existenci energetického zařízení - ČEZ Distribuce, a. s.
Vyjádření provozovatele distribuční soustavy k PD - ČEZ Distribuce, a. s.
Sdělení o existenci komunikačního zařízení - ČEZ ICT Services, a. s.
Stanovisko k existenci plynárenských zařízení – RWE Distribuční služby, s.r.o.
Vyjádření provozovatele plynových zařízení k PD – RWE Distribuční služby, s.r.o.
Vyjádření správců inženýrských sítí k existenci sítí – SmVak Ostrava a.s.
Vyjádření správců inženýrských sítí k existenci sítí – O2 Czech Republic, a.s.
Souhlas správců inženýrských sítí s předloženou dokumentací – O2 Czech Republic,a.s.
Vyjádření správců inženýrských sítí k existenci sítí – 4M Rožnov spol s.r.o.
Vladana Hořelková, referentka OÚ Mořkov
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Zprávičky z Mateřské školy Mořkov
Ani tentokrát na nás Mikuláš a čert s andělem nezapomněli. V každé třídě seznámil čert zlobivé děti s Knihou hříchů.
Připomněli nám, abychom nezapomínali uklízet hračky, pomáhat jeden druhému a poslouchat paní učitelky i rodiče. Po
slíbení nápravy však Mikuláš čertovi povel k nabrání do pytle nedal a tak se všichni dočkali sladké odměny. Děti jim za
přinesené dárky zazpívaly písničku.

Začátkem prosince nás ve školce navštívila paní starostka s panem místostarostou. Přinesli dětem Adventní kalendáře
a týden na to každému dítěti 2 omalovánky a perník.
Ve čtvrtek 11. prosince se konala společná akce s rodiči tvořivá dílnička, kde jsme společně vyráběli vánoční dekorace.
Vánoční atmosféra byla doplněna poslechem koled.

Při vycházce jsme zavítali na Výstavu betlémů, která se konala v Orlovně. Děti obdivovaly betlémy vyrobené ze dřeva,
papírů či upečené z perníku. Shlédli jsme různé vánoční dekorace z přírodnin.

Ve středu 17. prosince zazvonil ve školce zvoneček. Přišel Ježíšek a pod stromeček nadělil dětem dárky. Byly velmi
natěšené a zvědavé, jaképak hračky se ukrývají v zabalených balíčcích. Po svačině se děti konečné dočkaly a přišlo na
dlouho očekávané rozbalování. Našly pod stromečkem spoustu her a pěkných hraček na hraní. Na závěr jsme si
zazpívali koledy.
Za kolektiv MŠ
Bc. Ivana Váňová
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Zprávy ze Základní školy Mořkov
ŠKOLA NARUBY
Rodiny dětí z I. a II. třídy ZŠ se zúčastnily projektu ,,Škola naruby“.
Cílem projektu bylo prohloubit zájem žáků o četbu knih.
Po domluvě s žáky a rodiči jsme odstartovali projekt 1.11.2014.
Rodiče, prarodiče a další rodinní příslušníci četli nahlas dětem knihy
dle vlastního výběru. Rodiny zaznamenávaly do čtenářské tabulky
údaje o četbě (datum, kdo četl a kolik minut). 1. prosince děti
odevzdaly čtenářské tabulky k vyhodnocení. V hodinách čtení
představili žáci přečtené knihy v krátkých referátech.
Celkem věnovaly rodiny čtení 280 hodin, průměrně se v rodinách četlo
8 hodin. Nejvíce času při čtení prožila rodina Nelinky Gérykové ze 2. třídy.
Do čtení se dětem podařilo zapojit 131 osob. Markétka Jurášová z 1.třídy přiměla ke čtení 10 členů své rodiny.
Obě jmenovaná děvčata byla odměněna knihou. Pochvalu si zaslouží všechny děti, které se projektu aktivně
zúčastnily. Zadání projektu nedodrželo 14 žáků.
Je potěšitelné, že v dnešní uspěchané době jsou rodiny, ve kterých se čte dětem nahlas pravidelně. Věříme, že
se jejich počet díky projektu ještě zvýší.
Srdce s láskou darované
Je název výtvarné a literární soutěže, do které se zapojil kolektiv žáků 7. třídy. Cílem bylo kolektivně vyrobit
jedno srdce, doprovodit jej literárním textem, z něhož bude zřetelné, komu a proč srdce darují. A komu srdce
sedmáci věnovali? O tom si můžete přečíst na www.age-management.cz. Práce má název Steve Irwin.
Mikulášská noc
Žáci 7. třídy připravili pro své kamarády ze 3. a 4. třídy Mikuláškou noc. Nejdříve si děti společně zahrály
seznamovací hry, poté ve skupinkách malovaly, sportovaly a tančily. Večer přišel s nadílkou Mikuláš s čertem
a andělem. Závěrečná stezka odvahy podle svítících tyčinek byla plná překvapení i strachu.
Nocování se nám líbilo a těšíme se na další společnou akci.
Projekt Extra třída
V letošním roce se skupina žáků 7. třídy přihlásila do projektu Extra třída s tématem Objevování a záchrana
přírody. Cílem projektu je vybudování naučné stezky v Mořkovském lese. Na informačních tabulích se
návštěvníci dovědí informace o přírodě. Žáci budou realizovat společné procházky se soutěžemi, vánočně
zdobit stromy pro zvěř, umístí hmyzí domečky a ptačí krmítka. Projekt byl vybrán jako úspěšný. Bližší
informace a klip k projektu naleznete na www.extratrida.cz.

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy v Mořkově
oznamuje, že

ZÁPIS dětí do 1.třídy
pro školní rok 2015/2016 se uskuteční v ZŠ
ve středu 28. ledna 2015 od 1230 do 1800 hodin.
Vezměte si s sebou: rodný list dítěte, OP.
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PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
na podatelně Obecního úřadu Mořkov.

ZNALECKÉ POSUDKY
znalecké posudky
pro finanční úřad
obvyklá cena nemovitých věcí
pro dědictví
převody nemovitých věcí
(domy, pozemky)
darovací i kupní smlouvy,

věcná břemena
Ing. Miroslav Matúš
soudní znalec
742 75 Lichnov 264
mobil: +420 608 731 468
email:
matusm@tkrlichnov.cz
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PODĚKOVÁNÍ ZA HLASY
V listopadu loňského roku jsem se zúčastnila dokumentaristické soutěže PAMĚTI NÁRODA - Hledáme osudy lidí, na které se
zapomnělo. Můj " Příběh statečné Jarky " se dostal v kategorii dospělých až do finále a skončil na pátém místě na základě
hlasování odborné poroty. Byla jsem pozvána do Prahy, kde ve Slavnostní síni Národního památníku na hoře Vítkov proběhla
prezentace příběhů a jejich oceňování. Všech 200 soutěžících mohla hodnotit také veřejnost, a to na info@pribehy20stol:cz . Zde
si mohli účastníci internetu přečíst příběhy, zhlédnout video a prohlédnout si digitální fotodokumentaci, která byla podmínkou
soutěže. Pokud čtenáře a diváky příběh zaujal, mohli mu věnovat svůj HLAS. Protože moje kolegyně - statečná Jarka - působila
také v Mořkově a učila např. ročník 1951, objevila se fotografie této třídy mezi její fotodokumentací. Poznal se tam i Jan Fabík,
náš vynikající šachista, a rozeslal adresu soutěže svým kamarádům. Jeho zásluhou, a také jednoho z učitelů Aloise Janka momentálně žijícího u syna v kanadském Torontu, jsem získala tolik hlasů, že hlasováním veřejnosti jsem skončila na čtvrtém
místě.
Poděkování proto patří všem bývalým žákům Jaroslavy Kravčenkové, o které jsem psala, ale i PhDr.Mgr.Vítězslavu Černochovi.
Natočil mi potřebné CD, kde je rozhovor s Jarkou a její vzpomínky na dost dramatický osud ve školství. Také syn Tomáš byl mou
potřebnou technickou oporou.
A nakonec výzva pro ty, kteří rádi píší: Ptejte se rodičů, prarodičů, známých, sousedů a nechte si vyprávět jejich vzpomínky na
20.století. Můžete se tak zúčastnit III.ročníku literární soutěže Paměti národa 2015 a vyhrát některou z hlavních cen. Kategorie
jsou tři - do 15 let, do 18 let a pro dospělé. Bližší informace ráda sdělím.
M.Hromádková

Sjezdovka s lyžařským vlekem
pro děti a začínající lyžaře
je za příznivých klimatických podmínek opět v provozu
na Sváčkovém kopci naproti firmě GOLDYS s.r.o., ulice Dolní.
Vstup je zajištěn přes soukromý pozemek pana Jana Sváčka.
Cena za využívání vleku je 20,- Kč / 2 hodiny. Dozor vleku zajištěn.
Lyžování je na vlastní nebezpečí.
O provozu budete informováni obecním rozhlasem.
Informace na tel.: 739 623 882.
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Narodili se
Erika Rýdlová a Ema Kuncová
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Dětem do života přejeme hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v lednu 2015
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
81 let
83 let
87 let
88 let
89 let

Tomáš Randula
Marie Navrátilová
Oldřich Klimiček
Zdeňka Zubíková
Jarmila Horáková
Josef Vahalík
Alois Jeřábek
Štefan Sabo
Václav Macíček
Jan Lacina
Drahomíra Rýcová
Marie Kučerová

Jana Mičková
Josef Černoch
Svatopluk Macháč

Jan Černoch
Zdeněk Šimeček
Lidmila Morócová

Zdeněk Toman
Jarmila Cabáková

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

Úmrtí
Stanislav Macháč

Jarmila Vránová

Anna Jančálková

Josef Rýc

Manželé Otakar a Vlasta
Doubravští oslavili s rodinou
Zlatou svatbu - 50 let
společného života.
Slavnostní obřad se konal
v Obřadní síni Obecního úřadu
v Mořkově 29. 11. 2014.
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AUKCE PRO DOMÁCNOSTI
Opět se můžete zapojit do aukce na nákup levnějšího plynu a elektřiny.
Pro všechny kdo se zapojili do prvních aukcí v roce 2013, ale i pro všechny ostatní je tu další možnost si nechat vysoutěžit cenu
energií pro svou domácnost v aukci.
Pro obyvatele Hostašovic, Hodslavic, Mořkova a Životic u NJ jsme připravili několik termínů sběru podkladů nutných pro
přihlášení do únorové aukce.
Pondělí 12.1.2015 od 14 – 17 hod OÚ Hostašovice
Středa 14.1.2015 od 14 – 17 hod OÚ Hodslavice
Pondělí 19.1.2015 od 14 – 17 hod OÚ Mořkov
Středa 21.1.2015 od 14 – 17 hod OÚ Mořkov
Nutné podklady pro přihlášení se do aukce:
Stávající smlouva s dodavatelem + dodatky
Poslední roční vyúčtování
Termín do kdy platí vaše stávající smlouva.
Pro identifikaci plateb - SIPO, číslo účtu.
Osobní údaje – telefon, e-mail.
Obyvatelé jednotlivých obcí se mohou dostavit na kterýkoli OÚ podle toho jak jim vyhovuje termín.
V ostatních případech se můžete přihlásit do aukce individuálně po domluvě s obchodním zástupcem aukční společnosti eCENTRE
a.s., která organizuje aukce pro domácnosti v ČR od samého počátku a naprosté většině domácnosti jsme ve všech aukcích roku
2013 i 2014 dokázali cenu energií snížit a ušetřit tak rodinám reálně na výdajích. Vše je zdarma. Poradíme Vám. Přijďte se třeba jen
zeptat.
Kontakt : Ing Karel Kozelský, +420 732 355 964, karel.kozelsky@partnerecentre.cz

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. 2014. Neprošlo jazykovou úpravou.
Tisk Grafia Nova s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
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