Březen 2015

ČÍSLO 3

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
při konání 3. Zastupitelstva obce Mořkov jsme schválili Plán rozvoje obce Mořkov na rok 2015 –
2020. Tento dokument je zveřejněn v plném znění na webových stránkách obce www.obecmorkov.cz. V listinné podobě je k dispozici na OÚ Mořkov u starostky obce a referentky paní
Hořelkové.
DOTACE
V měsíci únoru jsme podali žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na výstavbu dětského hřiště
v areálu TJ. S realizací počítáme v červenci a srpnu.
Vypracovali jsme žádost na výstavbu workoutového hřiště a tuto jsme zaslali do nadace ČEZ, která obdobné projekty
podporuje. Streed workout - jedná se o cvičení výhradně ve venkovním prostředí pomocí různých cviků - kalisteniky,
v překladu cvičení s vlastní tělesnou vahou. S žádostí vystavět tento typ hřiště přišli mladí lidé z Mořkova, kteří tento
typ sportu provozují. Vhodné místo, pro toto hřiště je prostor za Orlovnou u základní školy. Pokud bude projekt
podpořen, jeho realizace by byla také v letošním roce.

Ukázka
dvou typů
workoutových
hřišť

Pro období od 2. února do 19. března vypsal Státní fond Životního
prostředí (SFŽP) rychlovýzvu na podporu Zavedení separace
a svozu bioodpadů. Žádost určitě podáme a v případě, že bude
akceptována, můžeme získat dotaci na novou Multikáru a to 90%
z pořizovacích nákladů od SFŽP a 10% bychom dofinancovali
z vlastních rozpočtových příjmů. Multikára by byla cenným
pomocníkem při svážení bioodpadu z obecního prostranství, příkop
a k dalším pracím realizovaných převážně na úseku odpadového
hospodářství. Na Multikáru se dají za velmi přijatelné ceny
dokoupit nástavce např. kartáče pro čištění komunikací, sypačka,
přední pluh a další.
Budeme se ucházet o získání dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko (ROP) na výstavbu ocelové
haly, jejíž výstavba bude zahájena v březnu v areálu sběrného dvora. Jak budeme znát podrobné podmínky dotace,
ihned zpracujeme žádost a podáme ji na příslušný úřad.

Také v letošním roce chceme pomoct nezaměstnaným lidem, kteří nemohou najít práci. Podáme žádost na Úřad práce
na přidělení dotace na mzdové náklady pro cca 10 evidovaných uchazečů o zaměstnání. Jedná se o tzv. práci na VPP –
veřejně prospěšné práce. Díky těmto pracovníkům se nám daří úspěšně zvelebovat obec a udržovat ji v čistotě.
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
V současné době běží lhůta pro vydání stavebního povolení na rekonstrukci střechy budovy základní školy.
Následně vypíšeme výběrové řízení na zhotovitele, který rekonstrukci provede v roce 2016.
Máme již zpracován výkaz výměr na rekonstrukci dámského WC ve společenském domě (SD). Rada obce v březnu
vypíše výběrové řízení na zhotovitele.
Další projekt, který připravujeme je rekonstrukce elektrorozvodů na Obecním úřadě Mořkov. Realizace bude
probíhat od 27. července a potrvá do poloviny měsíce září. V tuto dobu bude provoz celého Obecního úřadu přemístěn
do horního salonku v 1. patře. Veškeré záležitosti si v průběhu rekonstrukce OÚ budete moci vyřídit bez většího
omezení.
Současně v tuto dobu bude provedena rekonstrukce rozvodů vody pro obecní úřad a pro restauraci ve SD, včetně
provedení nových odpadů.
Stará budova ZŠ
Připravujeme rozpočet na výměnu oken v budově základní školy (stará budova). V březnu vypíšeme výběrové řízení
na zhotovitele a realizaci výměny oken provedeme v průběhu letošních letních prázdnin.
Ve fázi intenzivních příprav je také projekt na rekonstrukci sociálního zařízení (WC chlapců a dívek) ve staré budově
školy. Dle rozpočtu zvážíme, zda rekonstrukce proběhne letos, či příští rok.
Zároveň probíhají práce na přípravě projektové dokumentace
(PD) rekonstrukce budovy staré školy. Ve školním roce
2016/2017 budou otevřeny dvě 1. třídy. Musíme proto připravit
nové učebny, protože nebudeme mít v základní škole dostatek
místa. Proto je velmi žádoucí, abychom již v současné době
pracovali na přípravě projektu, který zrealizujeme v roce 2015 2016 tak, aby děti s pedagogy měly připravené veškeré zázemí
pro výuku. Ve staré budově školy by byly v přízemí učebny 1A
a 1B třídy a 2 učebny pro družinu. V 1. patře by byly učebny HV,
VV a školní knihovna spojená s knihovnou obecní. Za tímto
účelem musí být provedena výměna oken (termín: 07-08/2015),
ZŠ Mořkov, stará budova
rekonstrukce sociálek v obou podlažích (termín: v přízemí
pravděpodobně 07-08/2015), podřezání vlhkého zdiva, izolace a oprava podlah, rekonstrukce elektrorozvodů, nové
osvětlení učeben, rekonstrukce odpadů, výměna radiátorů a trubek (kotel je již připraven – pořízen v rámci dotace
v roce 2011), veškeré zednické, natěračské a malířské práce (termín:převážně 2016 – 2017).
Čeká nás spousta práce, věřím, že budeme moci využít některý dotační titul.
PLATEBNÍ TERMINÁL NA OÚ MOŘKOV
Od dubna bude k dispozici nejen našim občanům na pokladně OÚ Mořkov
platební terminál pro příjem platebních karet. Občané tak budou mít možnost
zaplatit veškeré poplatky bezhotovostně, svou platební kartou. Bankomat
bohužel v obci nebude, banky nerozšiřují jejich počty, proto jsme vyjednali
alespoň tuto službu, kterou mnozí z nás jistě ocení. Za podmínek daných
bankou, budou občané moci ze svého účtu vybrat prostřednictvím platebního
terminálu částku do výše max. 1500,- Kč. Podmínky výběru vám sdělí
pracovnice OÚ na pokladně.
Ivana Váňová, starostka

USNESENÍ
z 4. schůze Rady obce Mořkov konané dne 27. 1. 2015
1.
1.1
1.2
1.3

1.4

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 3. schůze RO.
Žádost Domova Sluníčko Ostrava - Vítkovice.
Účetní převod majetku pořízeného z investičních a ostatních souvisejících nákladů projektu „Odkanalizování vybraných
obcí regionu Novojičínska“ účtovaného na účtu 042 Svazku obcí regionu Novojičínska v celkové částce 1.837.485,16 Kč
do majetku obce, realizovaný v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy o financování projektu „Odkanalizovaní
vybraných obcí regionu Novojičínska“ ve znění pozdějších dodatků.
Informace k ZO, které se bude konat 11. 2. 2015.
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2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

Schvaluje:
Program jednání 4. Rady obce Mořkov.
Finanční příspěvek ve výši 8.000,- Kč Junáku – svazu skautů a skautek ČR oddílu Mořkov.
Příspěvek ve výši 15.000,- Kč Českému svazu včelařů, základní organizaci Mořkov.
Příspěvek ve výši 10.000,- Kč Slezské diakonii, středisku EDEN Nový Jičín.
Příspěvek 10.000,- Kč Klubu šikovných žen.
Smlouva o zřízení VB č. IP-12-8016328, Mořkov-K.
Smlouva o zřízení VB č. IV-12-8010285, Mořkov-H.
Návštěvu jubilantů v měsíci únoru 2015.
Konání Dětských lyžařských a bobových závodů.

3.
3.1

Rozhodla:
Připojit se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

USNESENÍ
z 5. schůze Rady obce Mořkov konané dne 10. 2. 2015
1.
1.1
1.2

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 4. schůze RO.
Zprávu o výsledku Zápisu dětí do ZŠ Mořkov.

2.
2.1
2.2
2.3

Schvaluje:
Program jednání 5. Rady obce Mořkov.
Smlouvu o přijímání platebních karet při placení zboží a služeb a výpůjčce platebního terminálu s příslušenstvím.
Smlouvu o zabezpečení nákupu, zpracování a vedení knihovního fondu pořízeného z prostředků obce.

3.
3.1

Rozhodla:
Nejvýhodnější nabídku na „Opravu vybraných úseků místních komunikací podala firma ALPINE Bau CZ s.r.o., Jiráskova
613/13, 757 01 Valašské Meziříčí – Krásno nad Bečvou, IČ: 02604795, DIČ: CZ02604795.
Nejvýhodnější nabídku na „Dodávku a položení 600 ks silničních panelů nosnost 20 t včetně přípravy podkladu“ podala
firma Doprastav Perútka s.r.o., Beskydská 138, 741 01 Nový Jičín 1, IČO:28606370, DIČ:CZ28606370.

3.2

Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Mořkov
konaného dne 17. 12. 2014 od 17 hod. v SD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ZAHÁJENÍ
VOLBA KOMISÍ
KONTROLA USNESENÍ 2. ZASEDÁNÍ ZO
ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE Č. 3, 4
I. ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE NA ROK 2015
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2015, KTEROU SE ZRUŠUJE OZV Č. 5/2010 O MÍSTNÍM POPLATKU
ZA PROVOZOVANÝ VÝHERNÍ HRACÍ PŘÍSTROJ
ZÁPIS Z METODICKÉ NÁVŠTĚVY KNIHOVNY
STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE 2015 – 2020
ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU
JEDNACÍ ŘÁD KONTROLNÍHO VÝBORU A PLÁN ČINNOSTÍ
DELEGOVÁNÍ ZÁSTUPCE OBCE A NÁHRADNÍKA NA VALNOU HROMADU ASOMPO, A.S.
INTERPELACE
DISKUSE
PŘIJETÍ USNESENÍ
ZÁVĚR

1.
ZAHÁJENÍ
V 17:01 hodin zahájila starostka obce 3. 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: 0 Do doby zahájení se bez omluvy nedostavili: 0
Předpokládaný program jednání byl doplněn o bod č. 11 Delegování zástupce obce a náhradníka na valnou hromadu Asompo, a.s.
pro: 14
proti: 0 zdržel se: 0
Všichni přítomní zastupitelé odsouhlasili doplněný program jednání.
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2.
VOLBA KOMISÍ
V souladu s jednacím řádem zastupitelstva obce byla navržena návrhová komise ve složení pan Petr Lacina - předseda, pan Jiří
Navrátil a paní Ing. Jana Rýdlová, členové.
pro: 14
proti: 0 zdržel se: 0
Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce je vystaven u prezentace, a pokud k němu nebudou vzneseny v průběhu zasedání připomínky,
bude považován za schválený.
Ověřovatelé zápisu 2. ZO pan Jaromír Kašpárek a pan Tomáš Černoch potvrdili jeho správnost.
Zápis z dnešního jednání provede paní Ing. Mgr. Miluše Goldová, a spolu se starostkou jej podepíší oba ověřovatelé. Za ověřovatele
zápisu byli jmenováni pan Miroslav Sokol a paní Romana Kladivová.
3.
KONTROLA USNESENÍ 2. ZASEDÁNÍ ZO
Starostka obce se dotázala zastupitelů, zda jsou k usnesení dotazy. Nebyly vzneseny připomínky ani dotazy.
Návrhová komise vzala na vědomí kontrolu usnesení 2. ZO.
4.
ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE Č. 3 a 4
Usnesení měli všichni k dispozici na webu obce, popř. ve Zpravodaji. Dotazy k činnosti rady nebyly vzneseny.
Miluše Goldová: Smlouva o zřízení VB.
Starostka: Jedná se o věcné břemeno.
Návrhová komise vzala ve svém usnesení na vědomí zprávu o činnosti RO č. 3 a 4.
5.
I. ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE NA ROK 2015
Úpravu rozpočtu měli zastupitelé k dispozici, jsou v ní zahrnuty příjmy a výdaje tak, jak se od začátku roku začínají vyvíjet. Jsou
v ní zohledněny výsledky dvou výběrových řízení, o kterých se předchozího dne na radě rozhodlo. Jedná se o položení 600 ks panelu
pro potřeby kompostárny a opravy komunikací, které nebyly dotčeny kanalizací. Tyto předpokládané náklady jsou v této úpravě již
zohledněny. Do paragrafu 4357 jsme umístili domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem tak, aby
bylo správně účtováno, a proto došlo k přesunu mezi paragrafy.
K úpravě byly vzneseny dotazy:
Pan Jaromír Stecula: Nespecifikovaná rezerva na činnost místní správy?
Starostka: To jsou finance, které nechceme a nepotřebujeme zařadit jinam než do nespecifikované rezervy, která představuje volné
prostředky použitelné po úpravě rozpočtu na nově se vyskytnuté nutné výdaje.
Pan Jaromír Kašpárek: Kapitola 4142?
Starostka: Jedná se o vyúčtování dotace na volby ze státního rozpočtu, tentokrát z MSK.
I. úpravu rozpočtu obce:
příjmů
výdajů
třídy 8 financování

44,00 Kč
2,496.040,71 Kč
2,496.084,71 Kč

příjmy celkem
výdaje celkem
financování celkem

28,302.930,00 Kč
33,416.014,71 Kč
5,113.084,71Kč

Plné znění I. První úpravy rozpočtu obce je nedílnou součástí ZO.
pro: 14
proti: 0 zdržel se: 0
Tato I. úprava rozpočtu obce byla schválena všemi zastupiteli.
Měli bychom schválit finanční příspěvek ve výši 240 000,- Kč Charitě Kopřivnice na výkon pečovatelské služby v Mořkově
v souladu s uzavřenou smlouvou o poskytování sociálních služeb.
Tato částka, která se každoročně vyčleňuje Charitě Kopřivnice, je dána smlouvou. Je to závazek z doby, kdy se žádalo o dotaci na
výstavbu DPS v Mořkově. Jedná se o příspěvek na plat jedné pečovatelky.
6.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015, KTEROU SE ZRUŠUJE OZV č. 5/2010 O MÍSTNÍM POPLATKU
ZA PROVOZOVANÝ VÝHERNÍ HRACÍ PŘÍSTROJ
Obec nesmí vybírat místní poplatek za tento výherní hrací přístroj, ale vybírá se tzv. správní poplatek dle zákona o správních
poplatcích. Proto je potřeba vyhlášku o místním poplatku zrušit.
Bude vyvěšena na úřední desce od 12. 2. 2015 a bude zde viset v zákonné lhůtě.
Proběhlo hlasování o schválení OZV č. 1/2015, kterou se zrušuje OZV č. 5/2010 o místním poplatku za provozovaný VHP.
pro: 14

proti: 0 zdržel se: 0

7.
ZÁPIS Z METODICKÉ NÁVŠTĚVY KNIHOVNY
Zápis z metodické návštěvy knihovny obdrželi všichni zastupitelé.
Zápis bereme na vědomí.
pro: 14
8.

proti: 0 zdržel se: 0
STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE 2015 – 2020

Jednou z podmínek k podání žádostí o dotace je zastupitelstvem schválený Strategický plán rozvoje obce 2015-2020.
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Zastupitelé obdrželi podklady vypracované panem Ing. Pavlem Jančálkem a panem Ing. Janem Čáněm. Pro tvorbu strategického
plánu předala starostka zmíněným pánům podklady, které požadovali. Společně nad přípravou několikrát diskutovali a doplňovali
podstatné informace. Zastupitelům byla zaslána finální verze, která bude vždy jednou ročně aktualizována. Lze si ji vypůjčit i
v tištěné podobě na OÚ.
Hlasování o schválení strategického rozvoje obce 2015 -2020:
pro: 14
proti: 0 zdržel se: 0
Strategický plán rozvoje bude zveřejněn na webových stránkách obce, aby občané měli možnost do něho nahlížet.
V souvislosti s tím, že již máme schválen SPRO měli bychom schválit
podání žádosti o dotaci na MMR ČR na výstavbu dětského hřiště v areálu TJ Mořkov.
pro: 14
proti: 0 zdržel se: 0
Všichni zastupitelé schválili podání žádosti o dotaci na výstavbu dětského hřiště.
9.

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU

Zastupitelé obdrželi důvodovou zprávu a veškeré dokumenty obdržené od obce Veřovice a paní Ing. Juřičkové z ÚP Městského
úřadu Nový Jičín.
Změna, která se bude realizovat, se týká umístění ČOV Veřovice na území obce Mořkov (za pálenicí ve směru na Mořkov).
paní Lenka Jurášová: Kdo zaplatí změnu územního plánu? Vlastník (my) nebo se zavazuje obec Veřovice?
Starostka: Podmínkou bylo, že platbu za pořízení změny v územním plánu ponese obec Veřovice. Jedná se o velmi drahou záležitost
v řádu desetitisíců korun.
pan Jaromír Kašpárek: Původně měla stát čistička na opačné straně na území Veřovic, ale po povodních v roce 2009 došlo
k narušení této lokality a obci Veřovice bylo doporučeno, aby umístili čističku na straně druhé na území obce Mořkov.
Návrh usnesení zaslala paní Ing. Juřičková v tomto znění:
Podaný návrh na pořízení změny Územního plánu Mořkov. Navrhovatelem předmětné změny je Obec Veřovice, Veřovice 70, 742
73, IČ: 00298531 v zastoupení starosty – Ing. Břetislav Piterák, Veřovice 546, 742 73. Předmětem změny má být vymezení
zastavitelné plochy pro čistírnu odpadních vod pro obec Veřovice na části pozemku parc. č. KN 562/2 (ZE 619) k. ú. Mořkov a
pozemku parc. č. KN 562/4 k. ú. Mořkov.
Bereme na vědomí tento návrh.
ZO Mořkov rozhodlo a souhlasí s pořízením Změny č. 1 Územního plánu Mořkov.
pro: 14
proti: 0 zdržel se: 0
A dále musíme schválit určeného zastupitele ve věcech pořízení Změny č. 1 ÚP Mořkov.
Bylo navrženo, aby tímto určeným zastupitelem ve věcech pořízení Změny č. 1 Územního plánu Mořkov byla paní Ivana Váňová,
starostka.
pro: 14
proti: 0 zdržel se: 0
10.

JEDNACÍ ŘÁD KONTROLNÍHO VÝBORU A PLÁN ČINNOSTÍ

Předseda KV pan Mgr. Bc. Jaromír Stecula vytvořil po dohodě s členy KV Jednací řád KV a Plán činnosti KV na rok 2015. Oba
dokumenty byly zastupitelům zaslány. Starostka navrhuje dle Zákona o obcích doplnit předložený návrh Jednacího řádu KV
o odstavec 3 bod 3. V odstavci 4 bod 5 bylo navrženo odstranit větu Přizváni členové ZO mají poradní hlas.
Schvalujeme Jednací řád KV.
pro: 14

proti: 0 zdržel se: 0

V Plánu činnosti bylo navrženo oproti původnímu návrhu změnit větu Tento plán činnosti KV na rok 2015 byl dán na vědomí ZO na
Pověřujeme členy kontrolního výboru plněním úkoly vyplývající z Plánu činnosti na r. 2015 dle přílohy č. 2, která bude součástí
usnesení.
Schvalujeme Plán činnosti KV na rok 2015.
pro: 14
11.

proti: 0 zdržel se: 0
DELEGOVÁNÍ ZÁSTUPCE OBCE A NÁHRADNÍKA NA VALNOU

HROMADU ASOMPO, A.S.

Valná hromada společnosti ASOMPO, a.s. se bude konat dne 29. 5. 2015. Protože jsme akcionáři této společnosti, zástupce obce je
každým rokem delegován na valnou hromadu. Jako delegátka byla navržena paní Ivana Váňová a jejím zástupcem pan Jiří Navrátil.
Schvalujeme tuto delegaci.
pro: 14
proti: 0 zdržel se: 0
12.

INTERPELACE

Starostka se dotázala, zda má někdo z členů zastupitelstva obce dotaz, připomínku či jiný podnět na členy rady, nebo orgánů a
organizací působící na úseku státní správy nebo samosprávy.
paní Miluše Goldová: Jak to nyní vypadá se záměrem vybudovat dětské hřiště v areálu TJ?
Starostka: Je zpracován celkový projekt. Můžeme získat 400 000 Kč tj. 80%, zbytek se musí uhradit z rozpočtu obce.
Je zpracován projekt, jak hřiště může vypadat. Ale ještě se bude dopracovávat a veřejnost se již k projektu vyjádřila – žádostí,
výkresy, fota od dětí a rodičů. Máme vyčleněný pozemek, je vytvořen rozpočet, návrh, zpracovaná žádost o dotaci.
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Časový harmonogram výstavby: červenec-srpen 2015.
Hřiště bude kombinace dřevo a plast, ale úplně jiné než na dětské hřiště na koupališti nebo u MŠ.
pan Adam Kučera: Projekt revitalizace budovy staré školy. Jak je tato budova současně využita a jaké bude využití v budoucnosti?
Starostka: Letos přišlo k zápisu 35 dětí, 7 má odklad, ve hře je 28 dětí. Příští rok se očekává 40 dětí a děti odročené, takže budou
otevřeny dvě první třídy, které ovšem nemáme kam umístit. V současné době vrcholí inženýrské práce nad projektem rekonstrukce
střechy staré školy, která se plánuje na příští rok. Budeme potřebovat dvě nové třídy pro přespříští školní rok. Z dřívějška máme
zpracovnou studii využití této budovy, kde se počítalo s přesunem MŠ a obecní knihovny, vznikem ateliéru, podkrovního bytu,
klubovny pro setkávání různých věkových skupin. Dnes už neplánujeme přesun MŠ do staré budovy školy. Tato budova vyžaduje
celkovou rekonstrukci: elektroinstalace, zastaralé sociální zařízení, odpady. Ještě letos plánujeme výměnu oken. V příštím roce snad
budeme schopni opravit elektřinu, sociálky, výměny podlah ve třídách. Ing. Krátký uzpůsobí stávající projekt novým potřebám.
Budeme hledat dotační tituly na rozšíření základní školy. My se ovšem můžeme o dotaci až v momentě, kdy máme projekt včetně
stavebního povolení a územního souhlasu. V případě vyhlášení dotačního titulu je potřeba tak asi rok na přípravu projektu a
stavebního povolení, které je potřeba doložit k žádosti o dotaci.
pan Jaromír Stecula: Je potřeba udělat demografický vývoj v obci na minimálně šest let dopředu. Vybudovat nové třídy na jeden,
dva roky nebude dobré. Mohl by se uzpůsobit jinak chod školy, např. sloučit učebny. Pokud tento demografický trend bude
pokračovat, pak můžeme budovat nové kapacity.
Místostarosta: Letos končí ROPy, budou IROPY bude celostátní dotace a nevíme, co v nich bude vyhlášeno. Budeme dál hledat
vhodné dotace.
Starostka: Letos začneme s výstavbou ocelové haly ve sběrném dvoře a budeme se ucházet o dotace z ROPu Moravskoslezsko a
věřím, že budeme úspěšní. Pokud bychom získali nějaké finance na halu, ušetřené peníze z rozpočtu můžeme investovat na rozvoj
školy.
pan Jaromír Stecula: Dotaz se týká projektového inkubátoru. V lednu mělo proběhnout výběrové zřízení na rekonstrukci dámských
toalet v objektu Kulturního domu.
Starostka: Výběrové řízení ještě neproběhlo, ale pravděpodobně v březnu zadáme výběrové řízení.
Ještě informaci k dotaci na výstavbu ocelové haly. Do projektu se mohou hlásit i s projekty, které už začaly, ale musí být
proinvestovány v tomto roce, což je i náš případ.
13.
DISKUSE
pan Mikunda: Vybudování mobilní kompostárny. Překvapilo mě, že se zde bude vytvářet obrovská betonová plocha z 600 panelů.
Počítá se, že při navážení betonu a podloží dojde k narušení místní příjezdové komunikace a bude poté náležitě opravena? Proč není
kompostárna na zpevněné ploše na nádraží?
Starostka: Projekt kompostárny byl vždy plánován na parcelách na ulici Zuberské. Bude se vytvářet plocha z panelů tak, aby byla
lehce odstranitelná a nebyla to plocha trvalá. Plocha při kompostování musí být zpevněná, aby se stroje nepropadaly do bahna.
V průběhu března se bude vytvářet zpevněná plocha kompostárny a v dubnu proběhne oprava komunikace do asfaltu.
pan Mikunda: Příjezdová komunikace by měla být při tomto provozu širší. Je problém, aby se zde vyhnula dvě auta.
Starostka: Stačí 3 m. Doprava při navážce panelů bude řízená tak, aby byla bezpečná a nedošlo k neštěstí. Panely budou uskladněny
za Orlovnou a postupně se budou převážet na kompostárnu. Pokud dojde k poničení komunikace v budoucnosti, naplánuje se její
oprava. Tak se to děje i teď.
pan Mikunda: Nikde v projektu nebylo řečeno, že se bude jednat o tak velkou plochu.
Paní Vladana Hořelková: Tato plocha 6 000 m2 zde byla plánována od začátku projektu.
Místostarosta: Proběhlo jednání s MSK ohledně oprav silnic 2. třídy. Bylo sděleno, že dle Bílé knihy platné pro období 5 let, nejsou
komunikace v Mořkově v tak špatném stavu, aby bylo nutné je nyní opravit. Opravovat se bude komunikace v Žilině a v Životicích,
kde se bude budovat v následujících měsících vodovod, poté na podzim dojde k asfaltování této komunikace v obou směrech.
Pan Adam Kučera: Dešťová kanalizace na ulici za Sušárnou je obrovským problémem. Kdysi na sousedících polích byly meze.
Nemohl by nějaký odborník z vysoké školy navrhnout řešení tohoto problému? Popřípadě, aby obec odkoupila nějaké pásy
k vybudování mezí.
Starostka: Odborníci se tím budou zabývat. Je to dobrý nápad zapojit do této problematiky se studenty na technické VŠ, kteří by
mohli zpracovat návrh řešení v rámci studentských prací, bakalářské či diplomové práce.
Místostarosta: Musíme začít problém řešit od nové výstavby na ulici Na Bochetě, pak Za sušárnou, Obchodní, Sportovní a vše vyústí
až na víceúčelovém hřišti.
Starostka: Tento velký problém se bude řešit dlouhodobě a řešení bude i finančně nákladné. Situaci musí posoudit odborníci nikoliv
laici.
pan Jaromír Stecula: Semafor v Nových domcích je nefunkční a bude v dohledně době vypnut do doby, než dojde k jeho vyladění
tak, aby fungoval správně. Nyní ve 40 km rychlosti auta zastavuje a v 70 km rychlosti pouští.
pan Mikunda: Proč nefunguje tak jako v Kuníně, kde stále svítí zelená, a když někdo přijíždí rychle, rozsvítí se červená.
pan Jaromír Stecula: V Mořkově byl povolen semafor v systému na červenou. Červená je bezpečnější a nenutí řidiče zrychlovat.
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Starostka: U semaforu v Nových domcích byla zjištěna vadná řídící jednotka, která bude vyměněna, pak musí ještě dojít
k bezpečnému odzkoušení. Vozovka nesmí být namrzlá.
pan Petr Lacina: Není to problém technologie? Je tam čidlo rychlosti nebo jenom senzor pohybu?
paní Eva Hegarová: Ve směru od Hodslavic funguje semafor lépe, od Mořkova vůbec.
pan Jaromír Stecula: Dle kolaudačního souhlasu tam musí tam být jak měřič rychlosti, tak řídící jednotka i čidlo pohybu, jinak by
zařízení nebylo zkolaudováno. Nyní asi opět nefunguje řídící jednotka.
Místostarosta: Na posledním jednání Rady svazku Cyklostezka bylo rozhodnuto připravit podklady o předání nádražního domku
obci Mořkov. Domek přejde na obec Mořkov a bude na nás, co s ním obec podnikne. Projednává se možnost, že budeme moci
domek i pronajat.
Starostka: Svazek obcí regionu Novojičínska – paní Ivana Váňova byla místopředsedkyní a nyní se stala předsedkyní tohoto svazku.
14.
USNESENÍ
Předseda návrhové komise pan Petra Lacina přečetl usnesení 3. ZO. Zastupitelé nevznesli žádné připomínky k tomuto usnesení.
15.
ZÁVĚR
Starostka poděkovala zastupitelům za účast a prohlásila jednání 3. ZO v 18:24 h za ukončené.
zapsala:

paní Miluše Goldová

ověřovatelé zápisu:

pan Miroslav Sokol
paní Romana Kladivová
paní Ivana Váňová, starostka

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva obce Mořkov
konaného dne 11. 2. 2015
Zastupitelstvo obce po projednání:
1.
Bere na vědomí:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Zprávu ověřovatelů zápisu 2. ZO pana Jaromíra Kašpárka a pana Tomáše Černocha.
Kontrolu usnesení 2. zasedání zastupitelstva obce.
Zprávu o činnosti rady obce za období od 2. zasedání zastupitelstva obce (č. 3 a 4).
Zápis z metodické návštěvy knihovny.
Podaný návrh na pořízení změny Územního plánu Mořkov. Navrhovatelem předmětné změny je Obec Veřovice, Veřovice
70, 742 73, IČ: 00298531 v zastoupení starosty – Ing. Břetislav Piterák, Veřovice 546, 742 73. Předmětem změny má být
vymezení zastavitelné plochy pro čistírnu odpadních vod pro Obec Veřovice na části pozemku parc. č. KN 562/2 (ZE 619)
k. ú. Mořkov a pozemku parc. č. KN 562/4 k. ú. Mořkov.

2.

Volí:

2.1

Návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení 3. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 11. 2. 2015 ve složení: Petr
Lacina – předseda, Jiří Navrátil a Ing. Jana Rýdlová – členové.

3.

Schvaluje:

3.1
3.2

Program jednání 3. ZO.
I. úpravu rozpočtu obce ve výši:

příjmů
výdajů
třídy 8 financování
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4.
4.1

44,00 Kč příjmy celkem
2,496.040,71 Kč výdaje celkem
2,496.084,71 Kč financování celkem

28,302.930,00 Kč
33,416.014,71 Kč
5,113.084,71Kč

Plné znění I. úpravy rozpočtu na rok 2015 v členění jednotlivých paragrafů (odvětví) tabulka č. 2 je nedílnou součástí
usnesení ZO.
Finanční příspěvek ve výši 240 000,- Kč Charitě Kopřivnice na výkon pečovatelské služby v Mořkově v souladu
s uzavřenou smlouvou o poskytování sociálních služeb.
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, kterou se zrušuje OZV č. 5/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj.
Strategický plán rozvoje obce 2015 – 2020.
Podání žádosti o dotaci na MMR ČR na výstavbu dětského hřiště v areálu TJ Mořkov.
Paní Ivanu Váňovou určeným zastupitelem ve věcech pořízení Změny č. 1 Územního plánu Mořkov.
Jednací řád kontrolního výboru ZO Mořkov.
Rozhodlo a souhlasí:
Ve smyslu § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a také v návaznosti na § 44 písm. d) stavebního zákona s pořízením
Změny č. 1 Územního plánu Mořkov.
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5.

Pověřuje:

5.1

Členy Kontrolního výboru plnit úkoly vyplývající z plánu činnosti na rok 2015 dle přílohy č. 2.

6.

Deleguje:

6.1

Zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258 72 826,
deleguje jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře pana/paní Ivanu Váňovou, nar. 12. 4. 1969, bytem 742 72
Mořkov, Dolní 225.
Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech práv akcionáře jménem akcionáře na valné
hromadě konané dne 29. 5. 2015, a to k výkonu všech práv akcionáře na této řádné valné hromadě, nebo náhradní valné
hromadě společnosti ASOMPO, a.s. konané za tuto řádnou valnou hromadu.
Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to
konkrétně a výhradně panu Jiřímu Navrátilovi, nar. 13. 6. 1977, bytem 742 72 Mořkov, Nádražní 459.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

Oznamujeme občanům,
že SBĚRNÝ DVŮR bude v sobotu 14. 3. 2015
uzavřen z důvodu konání běžeckého závodu MOŘKOVSKÝ ZAJÍC.
Děkujeme za pochopení.
Jaro už je na dohled…
Pomalu nás začínají oblažovat první parsky jarního sluníčka a mnozí z nás se již nemohou dočkat dne, kdy vyjdou
na své zahrádky, políčka a louky a po dlouhém zimním odpočinku začnou s tradičními jarními pracemi. Současně s tím,
ale také začíná pro hasiče období zvýšeného počtu zásahů u požárů, které způsobí neopatrní lidé při úklidu na zahrádce
nebo při odstraňování staré trávy na loukách a zatravněných plochách v okolí rodinných domů.
Přestože se hasiči snaží každoročně upozorňovat na skutečnost, že plošné vypalování trávy je zakázáno, lidé neberou
toto upozornění vážně. Přitom si neuvědomují, že tím nejen porušují zákon, ale především ohrožují své okolí. Plošné
vypalování trávy je zakázáno nejen na zahrádkách, ale i jinde. Při nedodržení tohoto zákazu hrozí občanovi za tento
přestupek pokuta až 25 000,-- Kč.
Pokud pálení dřevního odpadu, listí apod. nezakazuje místní vyhláška, měli by lidé věnovat velkou pozornost zakládání
ohňů při úklidových pracích na zahrádkách. Pálení je možno provádět pouze na ohništi, které je bezpečně ohraničeno
např. kameny, aby byly plameny dostatečně pod kontrolou. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny
prostředky k hašení např. konev s vodou nebo nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný požár již v zárodku
uhasit a v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí provádět v době, kdy
fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí. A to ani v případě, že ohniště bude pod neustálým dohledem.
Při pálení odpadu musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony, například zákonem o ovzduší, zákonem
o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí. Pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném prostranství je
nutno v předstihu nahlásit buď telefonicky Integrovanému bezpečnostnímu centru v Ostravě na čísla 950 739 844
nebo150, případně elektronickým formulářem, který občané, právnické osoby a podnikající fyzické osoby najdou na
webových stránkách Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz pod názvem „Pálení
klestí“. Na základě těchto včasných informací tak hasiči ušetří finanční prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou
voláni k požáru a na místě samém zjistí, že jde o bezpečné pálení. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo
podnikající fyzická osoba správního deliktu, za který jim může být uložena pokuta až do výše 500 000,- Kč. Rovněž
po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště.
Každý, kdo se pohybuje v přírodě by měl dbát na bezpečnost a chovat se obezřetně. Nerozdělávat ohně mimo
vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky cigaret apod.. Rodiče by měli věnovat pozornost tomu, jak a s čím si děti
venku hrají, aby nedocházelo ke zbytečným požárům a následným úrazům nebo v krajním případě ztrátám na životech.
V případě vzniku požáru zapříčiněného dětmi zákon postihuje odpovědné osoby pokutou až do výše 25 000,-- Kč.
nprap. Dagmar Benešová,vrchní inspektorka – výchova obyvatelstva
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín
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Zprávičky z Mateřské školy Mořkov
Zprávičky z mateřské školy
Počasí letošním sněhovánkám přálo o trochu víc a tak jsme 12. února vyrazili na kopec vedle mateřské školy a společně
si zasportovali. Na sněhu si děti vyzkoušely slalom, při kterém pomocí lopatky přenášely sníh do bobů. Další disciplínou
bylo tažení kamaráda na bobech. Po celou dobu sněhovánek panovala bojovná a veselá nálada. Každého účastníka
čekala odměna v podobě diplomu a malé sladkosti. Budeme se těšit, že i příští rok nám zima naděli spoustu sněhu a my
si sněhovánky zase zopakujeme.

Za kolektiv MŠ, Bc. Ivana Váňová

Zprávy z Základní školy Mořkov
Vážení občané,
i v letošním školním roce se uskuteční dějepisná exkurze pro žáky
Základní školy v Mořkově. V tomto roce si připomínáme 70. výročí od
konce 2. světové války, a proto se pojedeme podívat do koncentračního
tábora v Osvětimi a také do Krakova, sídla polských králů. Exkurze se
uskuteční dne 21. dubna 2015. Vyjíždíme v 6.00 od základní školy
a vracíme se okolo 21.00. Cena zájezdu činí 729 Kč a zahrnuje dopravu,
průvodce, vstup do Osvětimi a pojištění. V autobuse nám zbývá několik
volných míst, a tak bychom je rádi nabídli dalším zájemcům.
V případě zájmu kontaktuje paní učitelku Ingrid Raabovou na telefonním
čísle 776 31 77 61. Těšíme se na Vaši účast.
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Zimní škola v přírodě a lyžařský kurz 2.2.-6.2.
V pondělí ráno jsme se všichni sešli u obchodního střediska v Mořkově. Naložili jsme kufry a lyže do
autobusu a vyrazili do Velkých Karlovic. Ubytování bylo super. Rozdělili jsme se do tří družstev. Nejlepší
lyžaři využívali sjezdovku na Machůzkách, začátečníci a nelyžaři jezdili na Bambuchu a Horalu. Večerní
program jsme si připravovali vzájemně - židličková soutěž, tenisový turnaj v párech, mrkaná a další. Unavení
jsme usínali a nechali si zdát o dalších dnech.. Ve čtvrtek a pátek nás čekaly závody ve slalomu.
Výsledky závodů:

1. místo: Marek Mach, Eliška Macháčová, Nikola Novobilská
2. místo: Adéla Šmídová, Vít Geryk, Katka Kyselá
3. místo: Tobiáš Géryk, Filip Koutný, Aneta Hromádková

Celý pobyt byl skvělý, moc jsme si ho užili. Mnozí z nás si našli nové kamarády. Během týdne se z nelyžařů
stali lyžaři. Děkujeme panu vedoucímu, paní kuchařce a provozní a všem učitelům za báječný týden.
Žáci 4. a 7. třídy
Fotografie si můžete prohlédnout na stránkách www.zsmorkov.cz.
Ve čtvrtek 19.února 2015 se ve školní knihovně konala
„Recitační soutěž“ chlapců a děvčat z 1. - 5.třídy. Celkem
se do soutěže zapojilo 19 žáků.
V kategorii mladších žáků /1. a 2. třída/ se umístili tito
žáci :
1. místo Nelly Géryková ze 2.třídy
2. místo Roman Volek z 1.třídy
3. místo Anna Šmondrková ze 2.třídy
V kategorii starších žáků /3. - 5. třída/ se umístili žáci:
1. místo Šimon Jakubu z 5.třídy
2. místo Tereza Mičková ze 3.třídy a Klára Kramolišová
z 5.třídy
3. místo Ondřej Volek ze 4. třídy
Všem soutěžícím děkujeme za pěkná vystoupení.

Sebeobrana pro děti i dospělé

Švadlena Žaneta Krůpová oznamuje,

Od března nabízíme dětem i dospělým kurz
sebeobrany. Pro cvičení stačí sportovní
oblečení a obuv. Absolvováním získáte
fyzickou i psychickou schopnost bránit se
proti útoku na vlastní osobu při domácím
i veřejném násilí. Trénink bude probíhat
v úterý od 17 do 18 hodin v učebně hudební
výchovy na Základní škole v Mořkově.
Začínáme 3.3.2015.
Děti mají kurz zdarma,
dospělí 50Kč za lekci.

že z časových důvodů nebude provádět
opravy a úpravy oděvu až do odvolání.
Nově ale nabízí šití výrobků
z pohankových slupek, polštáře, podložky
do klasické postele,
do dětských postýlek, kočárků, relaxační
pásy,
válce, podkovy a jiné výrobky dle domluvy.
Děkuji za pochopení.
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MOŘKOVSKÝ ZAJÍC
8. ročník silničního běhu
Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice ve spolupráci
s místní firmou Machač Malokapacitní jatka,
Obcí Mořkov, Klubem českých turistů Mořkov,
pořádají běžecký závod na 10 km, kondiční běh na 3 km.
Závod se koná pod záštitou místního rodáka a bývalého reprezentanta ČR v maratonu
Saši Neuwirtha.
Sponzor:
Machač Malokapacitní jatka Mořkov
Datum:
sobota 14. března 2015 v 10, 30 hod.
Místo:
parkoviště u hlavní vlakové zastávky Mořkov, hlavní trať, okres Nový Jičín
Trať:
obrátková po cyklostezce s mírně zvlněným profilem
Prezentace: 9, 00 hod – 10,20 hod. na parkovišti u hlavního vlakového nádraží Mořkov
Kategorie:

A muži do 39 let
B muži 40 – 49 let
C muži 50 – 59 let
D muži 60 – 69 let
E muži nad 70 let

F ženy do 34 let
G ženy nad 35 let

Startovné: 100 kč
Občerstvení: čaj, párek
Ceny:
věcné ceny pro první tři běžce v každé kategorii. Nejmladší a nejstarší účastník závodu obdrží odměnu.
Upozornění: závodu se mohou zúčastnit řádně přihlášeni, kteří podepsali přihlášku a mají startovní číslo. Všichni
závodníci se zúčastní na vlastní nebezpečí.
Trať. rekord: muži: Václav Bitala
33:21 min. ( 2014 )
ženy: Petra Pastorová
39:07 min. ( 2013 )
Šatny:
provizorní
Sprchy:
ne
Informace: Jiří Harašta, e- mail: jiri.harasta@ktknet.cz
Organizátoři této akce Vás srdečně zvou na běžecký závod v příjemném prostředí podhůří Beskyd.

Mořkovský zajíček - Veřejný závod pro všechny děti
Datum: sobota 14. března 2015 od 9,30 hod.
Místo: parkoviště u hlavní vlakové zastávky Mořkov, hlavní trať, okres Nový Jičín
Prezentace: 8, 45 hod – 9,20 hod. na parkovišti u hlavního vlakového nádraží Mořkov

Časový rozvrh:
9:30 hod. dívky a chlapci 2000-2001 – 720 m
9:35 hod. dívky a chlapci 2002-2003 – 720 m
9:40 hod. dívky a chlapci 2004-2005 – 720 m
9:45 hod. dívky a chlapci 2006-2007 – 360 m
9:50 hod. dívky a chlapci 2008-2009 – 180 m
9:55 hod. dívky a chlapci 2010 a mladší – 80 m
10:00 hod. maminky s kočárky – 50 m
Ceny: Všechny děti které poběží, obdrží sladkou odměnu
Vyhlášení výsledků: od 10:35 hod.
Informace: Jiří Harašta, e- mail: jiri.harasta@ktknet.cz
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Finanční okénko Občanské poradny
Dluhy se samy od sebe nevyřeší. Lze je efektivně vyřešit jen tehdy, pokud se jim postavíme čelem a hlavně včas.
Obecně platí, že čím později začneme naše potíže se splácením řešit, tím více nás to bude stát. Níže podáváme základní
informace o možném postupu při řešení problémů spojených se zadlužením.

Seznam závazků
V prvé řadě je nutné zjistit, komu a kolik splátek je třeba uhradit a jaké jsou sankce za opožděné nebo neuhrazené
splátky. Jednotlivé věřitele (to jsou ti, kterým dlužíme) si pak poznačíme na papír, kde si k nim, ke každému zvlášť,
přiřadíme zbývající aktuální dlužnou částku, výši řádné splátky (dle smlouvy), datum a výši poslední splátky.

Sestavte si rodinný rozpočet
Než budeme kontaktovat věřitele a domlouvat se sním na možnostech řešení situace spojené s problémy se splácením, je
nutné si zjistit přesnou strukturu našich příjmů a výdajů. K tomuto účelu můžeme využít například tabulku v MS Excel,
dobře nám však poslouží i obyčejná tužka a papír. V prvním sloupci si sepíšeme veškeré čisté příjmy (z pracovního
poměru, ze systému sociálního zabezpečení, výživné, apod.). Do druhého sloupce zaneseme veškeré naše výdaje (za
nájem a služby, jídlo, léky, telefon, školu nebo školku, spoření, výše splátek za jednotlivé půjčky, apod.). V případě, že
je náš rozpočet deficitní (tj. výdaje převyšují příjmy), je nutné se zamyslet například nad těmito otázkami: Není možné si
zvýšit příjem (např. formou brigády, rozšířením úvazku)? Neprovolám zbytečně moc peněz? Nebudu místo autem raději
jezdit do práce hromadnými prostředky? Potřebuji mít doma připojení na internet? Nevyplatí se mi prodat auto s velkou
spotřebou benzínu a koupit za peníze z prodeje nějaké úspornější? Potřebuji vůbec automobil?
Při tvorbě rozpočtu je nutné si rovněž určit, jakou částku mohu reálně rozdělit mezi jednotlivé věřitele. Rozhodně není
vhodné nabízet všechny prostředky jen jednomu věřiteli, hlavní prioritou musí být co nejrychlejší úhrada všech svých
závazků.

Dohoda s věřitelem
Teprve v této fázi je vhodné kontaktovat věřitele (nejlépe písemně) a dohodnout se s ním na způsobu řešení celé situace.
V zásadě máme dvě možnosti. Buďto se dohodneme na snížení splátek a nebo na odložení splátek na určitou dobu.
V obou případech je nutné svou platební neschopnost řádně zdůvodnit, doložit příslušná potvrzení (o evidenci na úřadu
práce, o dávkách ze systému sociálního zabezpečení, o příslibu zaměstnání, apod.).
V případě, že je celá záležitost řešena již v rámci exekučního řízení, doporučujeme kontaktovat přímo příslušného
exekutora s žádostí o povolení splátek. Některé exekutorské úřady mají na svých webových stránkách speciální
formuláře pro žádosti o povolení splátek. Pak je dobré postupovat podle pokynů konkrétního exekutora.
Je třeba rovněž říci, že věřitel není povinen se s námi dohodnout na snížení nebo odložení splátek a může trvat na plnění
dle uzavřené smlouvy. V takovém případě doporučujeme vycházet ze své finanční situace (rozpočtu) a dávat každému
věřiteli alespoň takovou částku, která je v našich silách.

Exekuční řízení
Pakliže dohoda s věřitelem není možná nebo ze strany dlužníka není dodržována, věřitel zpravidla řeší celou záležitost
před soudem a následně v rámci exekučního řízení. K exekučnímu řízení může dojít v případě, že disponuje tzv.
exekučním titulem (např. rozsudkem, platebním rozkazem, rozhodčím nálezem, notářským zápisem). Exekuci může vést
exekutor různými formami, přičemž tyto formy může také kombinovat.
Mezi nejčastější formy exekuce patří: srážky ze mzdy (z jiných příjmů), přikázáním pohledávky z účtu, prodej movitých
věcí, prodej nemovitosti.

Mám exekuci na účet a nemohu se dostat ke svým penězům
Dlužník ztrácí při exekuci na účet právo vybrat peněžní prostředky až do výše vymáhané pohledávky. Peněžní ústav
nesmí doručením rozhodnutí od exekutora vyplácet peněžité prostředky dlužníkovi. Jednorázově však má právo vybrat
si dvojnásobek životního minima jednotlivce (nyní 6820,- Kč) a to na základě písemné žádosti podané příslušnému
peněžnímu ústavu. Dále doporučujeme, aby došlo neprodleně ke změně formy výplaty příjmu (např. poštovní
poukázkou, hotově).

Exekutor zabavil movité věci v rozporu se zákonem
Exekutor může vstoupit všude tam, kde má důvodné podezření, že se nacházejí movité věci dlužníka. Provádění exekuce
rovněž není vázáno na trvalý pobyt, jak se někdy veřejnost mylně domnívá. Dle zákona však nepodléhají exekuci
(výkonu rozhodnutí) věci, které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování potřeb svých a své rodiny nebo k plnění
svých pracovních úkolů, jakož i věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly. Konkrétně se pak jedná např.
o běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti, snubní prsten, zdravotnické potřeby a obdobné věci potřebné
s ohledem na tělesnou vadu nebo nemoc, hotové peníze do výše dvojnásobku životního minima jednotlivce (nyní 6820,Kč), zvířata sloužící člověku jako společník (bez hospodářského efektu). Zabaví-li exekutor některou z těchto věcí, je
nutné k němu neprodleně podat písemně návrh na zastavení exekuce co do těchto movitých věcí.
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Exekutor zabavil movité věci nepatřící do mého majetku
Exekutor může zabavit jen ty věci, které jsou ve vlastnictví dlužníka (povinného). V takovémto případě je tedy nutné,
aby ten, jemuž svědčí právo k věci, podal do 30 dnů od sepsání movitých věcí návrh na vyškrtnutí ze soupisu. Návrh se
podává u exekutora, který movitou věci pojal do soupisu. K návrhu je nutné doložit doklady prokazující vlastnictví
k věcem (např. paragony, smlouvy, faktury). Nevyhoví-li exekutor návrhu nebo vyhoví pouze částečně, lze podat
následně žalobu na vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí (exekuce). Lhůta pro podání návrhu je 30 dnů od doručení
rozhodnutí exekutora, kterým nevyhověl, byť jen z části, jeho včas podanému návrhu na vyškrtnutí ze soupisu.

Oddlužení (laicky tzv. osobní bankrot)
Řešení svých závazků oddlužením je v určitých případech jedinou možnou efektivní cestou, na jejímž konci je
osvobození od zbytku svých dluhů. V oddlužení je obecně nutné uhradit minimálně 30% z celkových svých závazků
(maximálně 100%). Je možné jej realizovat dvěmi způsoby. Prvním je splátkový kalendář, kdy je dlužníkovi po dobu
pěti let srážena určitá částka podobně jako v exekučním řízení a tato částka je rozdělena každý měsíc mezi přihlášené
věřitele. Další formou je zpeněžení majetkové podstaty (nejčastěji prodej nemovitosti), kdy se majetek zpeněží
a z výtěžku jsou pak rovněž uspokojeni jednotliví přihlášení věřitelé. O oddlužení rozhodují místě příslušné krajské
soudy.

Nebojte se zeptat o radu
V případě, že si nevíte s něčím rady nebo sháníte podrobnější informace, nebojte se vyhledat včasnou pomoc. Jedním
z takových míst je i občanská poradna.

Mgr. Richard Pešat
Občanská poradna Nový Jičín

NESKUTEČNÝ ZÁŽITEK ČTYŘ MUŽŮ
NA MONT BLANCU VE FRANCII

Rozhovor s Martinem Fabíkem z Mořkova
Martine, co Tě přivedlo k vysokohorské turistice?
Od dětství jsem chodil s rodiči a kamarády po horách, samozřejmě jsem začínal okolí Mořkova. Také s oddílem
místních turistů jsem se pak několikrát dostal do Tater na Slovensko a zde se zrodila moje touha zdolávat čím dál vyšší
vrcholy kouzelných hor.
V dospělosti následovaly Alpy – nejdříve rakouské, pak švýcarské. Tady vznikl můj dost odvážný sen – pokořit
i nejvyšší horu Evropy Mont Blanc ve výšce 4810 metrů.
Co jsi pro realizaci tak odvážné myšlenky udělal?
Je jasné, že jsem se především musel udržovat v dobré fyzické kondici.Hledal jsem také kamarády se stejně bláznivým
nápadem. Společně jsme pak sháněli potřebnou literaturu s mapami, užitečnými radami, hledali pro nás přijatelnou trasu
na internetu a také si pořizovali pořádnou výzbroj a výstroj, chystali auto, potraviny a peníze…
Kdo se k Tobě přidal a měl odvahu strávit týden dovolené ve Francii a z toho 4 dny na svazích ledovcového
masívu Mont Blancu?
Z Mořkova to byl Jaromír Pítr a Filip Lázna a z Hodslavic Petr Čuberka.
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Vybrali jsme si severozápadní stěnu s trasou C, která odpovídala našim možnostem, a v červnu 2014 jsme se rozjeli
za svým snem…
Přálo vám počasí?
Celé tři dny před výstupem pršelo, ale my se těšili, že přestane. Skutečně – na náš čtyřdenní výstup a sestup bylo
nádherně! Samozřejmě, že od tří tisíců metrů nás pronásledoval silný vítr, který vytvářel sněhové jazyky a zametal
vyšlapané stezky.Často jsme museli hledat cestu, značky tu žádné nejsou.
Jak proběhlo zdolání vrcholu Mont Blancu?
Dojeli jsme z Mořkova během jednoho dne do campu
v Chamomix a další den po obědě jsme se lanovkou
dostali do výchozího bodu pro výstup – stanice Nid d´
Aigle. Odtud jsme po 5 hodinovém výstupu vystoupali
k boudě Rognes, kde byl náš první bivakový nocleh ve
výšce 2 800 metrů.
Další den jsme se kolem ledovce Griaz a přes vrchol
s chatou Tete Rousse dostali k chatě Gouter, kde jsme
chtěli strávit druhou noc našeho výstupu. Rezervaci jsme
tu ale nedostali, takže jsme bivakovali v plechové boudě
na Vallot ve výšce 4 362 m, kam jsme došlapali v půl
desáté večer! Právě odtud musel vrtulník odvézt
neznámého turistu, který zde zkolaboval…
Ráno v 7 hodin byla obloha bez mráčku, foukal ale silný
vítr. A tak třetí den za menší vichřice, která s námi
pořádně cloumala, jsme mohli v půl desáté dopoledne
vytáhnout vlajku ČR a na vrcholu Mont Blancu se ve výšce 4 810 metrů vyfotografovat. Byl to neskutečný zážitek, na
který se nezapomíná!
Cesta dolů byla snazší?
Šli jsme stejnou trasou jako nahoru, ale nároky na nohy byly větší a nebezpečí uklouznutí na každém kroku… Jistili
jsme se na lanu, měli jsme skoby, karabiny, popruhy, přilby, sedací popruhy, mačky, cepíny. Třetí nocleh jsme měli opět
v boudě Rognes, odkud jsme další den došli k lanovce a od ní k autu v campu Chamomix.
Má Tvoje láska k vysokým horám pokračování?
Tak ta mě jen tak hned neopustí! Bílé svahy Mont Blancu mi tak učarovaly, že se tam musím vypravit ještě jednou!
Možná zvolím jinou trasu pro výstup. A pak – láká mě Kavkaz a možná někdy … Himaláje. Musím však být stále
zdravý a v dobré sportovní kondici.
S přáním „ hodně štěstí a odvahy“ rozhovor s Martinem připravila M. Hromádková

! UPOZORNĚNÍ !

Koupaliště Mořkov

POCHOD OKOLO
MOŘKOVA

Na letní sezónu 2015 příjmem brigádníky na následující pozice:
- servírky, číšníky
- plavčíka
- recepční
- kuchaře
- uklízečky

se koná
v sobotu 9. 5. 2015 od 7 hod.

Podmínky a informace získáte na tel. čísle 732 252 953.

INFORMACE PRO OBČANY – ASFALTOVÁNÍ
Oznamujeme občanům, že v měsíci dubnu a květnu budeme v obci asfaltovat další úseky komunikací, které
nebyly dotčeny výstavbou kanalizace. Ve výběrovém řízení pro provedení asfaltování zvítězila firma Alpine.
Pokud budete mít zájem o soukromé asfaltování, můžete kontaktovat zástupce firmy Alpine pana
Ing. Michálka, tel. 733 164 471, email: petr.michalek@alpine.cz. Vaši objednávku si poznačí a následně
v termínu, kdy budou v naší obci zakázku provedou.
14

Narodili se
Maxmilián Hruška a Jan Pítr
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Maxmiliánovi a Honzíkovi
přejeme do života hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v březnu 2015
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
80 let
82 let
83 let
84 let
85 let
86 let
89 let

Yvona Šetková
Heda Kučerová
Miroslav Slabý
Jaroslav Tesař
Jan Macháč
Vlastimil Geryk
Josef Tvrdoň
Růžena Bolcková
Vladislav Kyselý
Božena Kučerová
Jan Macháč
Marie Pítrová
Marie Hoďáková
Anna Geryková
Vlasta Kopecká

Pavel Černoch
Tomáš Marek
Pavel Konopáč
Miroslav Kocián
Vladivoj Kyselý
Jiřina Kufová
Zdenka Cabáková
Marie Štěpančíková
Marie Merendová

Zdeněk Černoch

Hedvika Macháčová
Jan Mička

Jaroslav Kyselý

Miluše Kučerová
Marie Mičková
Jarmila Kramolišová
Marie Horáková

Anděla Kučerová

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

Úmrtí
Božena Macíčková Jan Horák

Jan Macíček

Marie Macíčková Marie Tkáčová

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY V KOSTELE SV. JIŘÍ
2. 4. 2015
3. 4. 2015
4. 4. 2015
5. 4. 2015
6. 4. 2015

ZELENÝ ČTVRTEK
VELKÝ PÁTEK
BÍLÁ SOBOTA
VELIKONOČNÍ NEDĚLE
VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

18:00 hod.
18:00 hod.
21:00 hod.
8:30 hod.
8:30 hod.

Upozorňujeme občany, že do 31. 3. 2015 musí být uhrazeny místní poplatky za odpady a psa.
Od měsíce dubna již nebudou vyvýženy popelnice, které nebudou označeny nálepkou pro rok 2015.
Upozorňujeme dále občany, že je třeba do konce měsíce března tj. úterý 31. 3. 2015
uzavřít smlouvu na BIO POPELNICI.
POPELNICI I SVOZ BIO ODPADU MAJÍ OBČANÉ OBCE MOŘKOV ZDARMA.
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Velikonoce
O HISTORICKÉM PŮVODU
Velikonoce jsou nejvýznamnější svátky křesťanské církve. Jsou spojené s památkou umučení a vzkříšení Krista, je to vzpomínka
na jeho zmrtvýchvstání. Silnou tradici měly Velikonoce již v době předkřesťanské. Prapůvodně tento svátek souvisel se svátkem
nomádských pastýřů a byl spojen s obětováním mladých zvířat, především beránka. Měl pravděpodobně návaznost na židovský
sedmidenní svátek Pesach, kterým si Židé připomínali vysvobození z egyptského zajetí. Velikonoce se slaví vždy po jarní
rovnodennosti, první neděli po jarním úplňku. Tímto způsobem stanovená neděle může být mezi 22. březnem a 22. dubnem.

ČASOVÉ ZAŘAZENÍ A PRŮBĚH SVÁTKŮ
Postní neděle
Čas předvelikonočního půstu, čas odříkání trvá 40 dní. Tento Velký půst začíná Popeleční středou a trvá do Božího hodu
velikonočního, tedy Velikonoční neděle. V tomto čase vládlo omezování se v jídle, ale také ve společenském životě (byly zakázané
svatby, zpěv a zábavy). Celé toto období je naplněno pestrou paletou pohanských zvyků a křesťanských tradic. Jarní probouzení
přírody provázely od nepaměti různé magické praktiky, jejichž smyslem bylo znovuvzkříšení zimní přírody.

První neděle postní - „Černá“
Název vznikl pravděpodobně proto, že v době půstu ženy odkládaly pestré součásti oděvu a namísto toho se oblékaly do tmavých
šatů a zástěr a na hlavu vázaly černé šátky.

Druhá neděle postní - „Pražná“
Takto se nazývala podle tradičního pokrmu „pražmy“, což byl staroslovanský pokrm z praženého nedozrálého obilí.

Třetí neděle postní - „Kýchavá“
Pověra, kolikrát člověk v tento den kýchne, tolik let bude ještě na živu, dála název této neděli. Ve východních Čechách se věřilo,
že zdraví po celý rok bude zajištěno tomu, kdo si v tento den kýchne třikrát.

Čtvrtá neděle postní - „Družebná“
V tuto neděli bylo možné mírně porušit jinak přísný půst. Uvolnila se postní kázeň a mládeži bylo povoleno sejít se a poveselit se na
návsi nebo v některém stavení ve vsi, kde měli svobodnou dívku nebo mládence. Pro tuto příležitost se pekly větší kulaté koláče
z několikerým plněním („družbance“).

Pátá neděle postní - „Smrtná“
Váže se k ní starý zvyk „vynášení Smrti (krajově též Moreny, Mařeny nebo Mořeny)“. Je to figura zhotovená ze slámy a hadrů,
s pomalovaným obličejem a na krku má korále z vyfouknutých vajíček. Někde jí zdobí stuhami nebo papírovými věnci. Je
připravená na dřevěné tyči a za zpěvu mládeže vynášena ze vsi a vhozena do vody nebo spálena.

Šestá neděle postní - „Květná“
Tímto dnem se připomíná vjezd Krista do Jeruzaléma. V tomto kraji rostou palmy, které bylo zvykem světit. V našich krajích palmy
zastoupily nejčastěji větvičky jívy - kočičky, ale světila se také košťata z břízových větví, jedlové chvojí, lýkovec, klokočí, jalovec,
krušpánek, narašené pruty vrby, lípy, hlohu, z nichž se vytvořil svazek a ovázal se červenou stuhou nebo povijanem. Svěceným
kočičkám se přisuzovala zázračná moc, měly pomáhat proti pohromám, kouzlu, nemocem.

PAŠIJOVÝ TÝDEN
Je to poslední týden před Velikonocemi.
Modré pondělí, žluté úterý
V tyto dny se ve všech chalupách gruntovalo (uklízelo).

Škaredá středa
Tento den se nesměl nikdo na nikoho mračit, aby se nemračil po celý rok.

Zelený čtvrtek
Název dostal podle zelené barvy Olivové hory, kde začalo Kristovo utrpení. Tento den bývá zvykem připravovat jídlo ze zelené
zeleniny nebo bylin.

Velký pátek
Je to den ukřižování Krista, den hlubokého smutku, kdy se nekonají mše a při bohoslužbě v katolických kostelech se pouze zpívá
a čtou texty.

Bílá soboty
V mnohých krajích je zvykem v tento den světit oheň před kostelem od tohoto ohně se zapaluje velká Velikonoční svíce (Paškál)
a pomocí ní se oheň obřadně přenáší do kostela.

Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční)
Je to den Zmrtvýchvstání Krista. Vrcholí velikonoční svátky, končí půst.

Velikonoční pondělí
K tomuto dni se žádné důležité liturgické úkony nevážou, o to významnější je z hlediska zvyků. České Velikonoce charakterizuje
živá tradice - „Velikonoční pomlázka“. Je to obyčej, kdy chlapci obcházejí domy s pomlázkou spletenou z vrbového proutí
a zdobenou stuhami. Pomlázka je symbol předávání síly, zdraví a svěžesti. Šlehány jsou dívky a ženy, aby byly zdravé, veselé a
pilné. Odměnou za pomlázku jsou malovaná vajíčka.
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem členům SRPŠ za perfektní přípravu a průběh plesů, jak
školního, tak i maškarního pro naše děti, dále paním kuchařkám za usmažení výborných koblih, ale hlavně
vám za účast.
Myslím si, že se oba plesy vydařily. Bylo hezké vidět zaplněný sál se skvěle hrající hudbou a radost
v dětských očích se skotačícími klauny.
Velké PODĚKOVÁNÍ patří také všem naším sponzorům, jelikož i díky vám, můžeme rozdělit určitý
finanční obnos ZŠ a MŠ v Mořkově, přispět dětem na konání lyžařského výcviku, dále na nákup balíčků pro
Mikulášskou nadílku, a také zaslat finanční příspěvek na dětské centrum v Novém Jičíně, Kopřivnici a na
Diakonii.
Za SRPŠ Mořkov, Zbyšek Pítr
Klub důchodců v Mořkově děkuje všem sponzorům za hodnotné ceny do tomboly na ples. Také děkujeme
kuchaři s kolektivem Restaurace KUNC za uvaření výborného guláše a účinkujícím z SRPŠ za kulturní
vystoupení.

Poděkování
Děkuje Všem sponzorům za dary nebo příspěvky pro letošní Pochování basy.
Poděkování patří všem účinkujícím a pomocníkům, díky kterým jsme se společně mohli
bavit. Děkujeme všem účastníkům za dobrou náladu a již nyní se těšíme na setkání příští
rok při Pochování basy 2015 a to v sobotu 6. února 2016.
Geryk Jiří , předseda MO KDU-ČSL
Zpravodaj obce Mořkov vydává Obecní úřad Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov,
morkov@obec-morkov.cz, www.obec-morkov.cz.
Uzávěrka tohoto čísla 27. 2. 2015. Neprošlo jazykovou úpravou.
Tisk Grafia Nova s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
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