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ČÍSLO 1

Ohlednutí za prosincem 2015
Rozsvěcení
vánočního
stromu
s vypouštěním
přání Ježíškovi
pomocí
balonků.

Mikulášská
nadílka
s pohádkou.
Perníkový
betlém
z Výstavy
betlémů.

Skauti zpestřili
Výstavu
betlémů
vánoční
dílničkou
pro děti.
Adventní
koncert dětí MŠ
a žáků ZŠ.
Vánoční
koncert
v kostele
sv. Jiří
Česká mše
vánoční od
Jana Jakuba
Ryby

Vážení drazí spoluobčané,
přejeme vám všem úspěšný nový rok 2016 prožitý ve zdraví, klidu, míru a lásce. Ať je rok 2016 pro Vás rokem
nezapomenutélných krásných zážitků.
Ivana Váňová, starostka
Jiří Navrátil, místostarosta
V úterý
5. ledna 2016
nás na
Obecním
úřadě
v Mořkově
navštívili
Tři králové
v doprovodu
dětí z MŠ

Vážení Mořkovjané,
pro rok 2016 jsme si naplánovali finančně náročné investiční akce, zvláště do školství a sportu.
V lednu proběhne výběrové řízení na III. etapu oprav budovy staré školy. Rozpočet dle projektové
dokumentace na tuto III. etapu je
stanoven na 8,1 mil. Kč. Po
výběrovém řízení cena jistě klesne,
přesto musíme být připraveni na
značný finanční výdaj. V prosinci
2015 jsme podali na tento projekt
žádost o dotaci na Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy. Koncem března budeme očekávat
zprávu, zda obdržíme dotaci, která by mohla být až ve
výši 85%.
Rekonstrukce školy včetně celkové rekonstrukce střechy
za 2,8 mil. Kč (II. etapa) proběhne v červnu – srpnu
2016. Pro školní rok 2016/2017 musíme mít v září
připraveny učebny pro 2 první třídy. V 1. patře budou
učebny pro výtvarnou a hudební výchovu, učebna pro
volnočasové aktivity, víceúčelová klubovna a obecní knihovna sloučena s knihovnou školní.
V lednu budeme podávat na stejné ministerstvo (MŠMT) žádost
o dotaci na rekonstrukci tribuny na fotbalovém hřišti. Rozpočet
na tuto akci je dle projektové dokumentace 3,7 mil. Kč. I na tuto
akci budeme vypisovat výběrové řízení, zřejmě v únoru – březnu.
V červenci 2015 jsme podali na Krajský úřad žádost o dotaci na
přípravu projektové dokumentace na investiční záměr
vybudování společné stezky pro chodce a cyklisty, která by sloužila
k bezpečnému propojení obce s ulicí Nové domky a cyklostezkou.
Součástí projektu bude řádné odvodnění, výstavba veřejného
osvětlení a nové autobusové zastávky u katolického hřbitova. Zastupitelstvo kraje nám při svém prosincovém
zasedání žádost schválilo ve výši 75% celkově skutečně vynaložených nákladů, tj. 307 tis. Kč. Zbývajících 25 %
dofinancujeme z rozpočtu obce, tj. 103 tis. Kč. Tato zpráva v závěru roku nás velmi potěšila. V roce 2017 bychom rádi
uspěli s žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, kde žádost podáme a v případě schválení dotace
společnou stezku pro chodce a cyklisty vybudujeme.
Intenzivně pokračujeme v přípravě a schválení platnosti územní studie lokality Zuberské (pozemky nad ulici Družstevní)
a dokončujeme 1. Změnu územního plánu vyžádanou obcí Veřovice, zdůvodněnou umístěním ČOV pro tamní
splaškovou kanalizaci, jejíž projekt v této obci připravují.
V lednu podepíšeme Smlouvu o získání 100% dotace z ROP Moravskoslezsko na refinancování již postavené
a zaplacené ocelové haly ve sběrném dvoře, max. však částku do 200. tis. euro čerpanou naší obcí v roce 2015 z podpory
de minimis. Z této podpory jsme již čerpali v roce 2015 dotaci na novou multikáru. O skutečné výši získané dotace vás
budu informovat příště.
Ivana Váňová, starostka
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Vážení spoluobčané, členové kulturní komise na svém lednovém zasedání budou připravovat program
letošního Dne obce Mořkov a dalších akcí pro rok 2016. Dnes Vám souhrně představujeme plán
kulturních a společenských akcí připravovaných na rok 2016 obcí a spolky.
Leden:
7. 1. Celovečerní dokumentární film „Životní osudy sester Vágnerových za II. světové války“
9. 1. Hasičský ples
16. 1. Ples důchodců
22. 1. Řeznický ples
23. 1. Orelský ples
Školní ples
Dětský maškarní ples

29. 1.
31. 1.
Únor:
6. 2.
Pochování basy
Březen:
19. - 20. 3.
Velikonoční jarmark—Velikonoční prodejní výstava
20. 3.
Klobáskový turnaj ve volejbale smíšených okresních družstev
Duben:
2. 4.
TALK SHOW Yvetty Blanarovičové a Zdeňka Trošky
24. 4. Mořkovská pouť k sv. Jiří
Květen:
1. 5.
Florián - mše v kostele sv. Jiří za všechny živé a zemřelé členy SDH
6. 5.
71. výročí osvobození obce Mořkov - vzpomínková akce u pamětní desky pplk. Josefa Černého
7. 5.
42. ročník pochodu okolo Mořkova
8. 5.
Svátek Matek - vystoupení žáků MŠ Mořkov
Červen:
12. 6. Vítání občánků
24. 6. Turnaj žáků ZŠ Mořkov ve volejbale
Červenec:
9. 7.
Den obce
Je již tradicí, že úroveň našeho dne obce je vysoká. Proto i letošní umělecká obsazení budou stát za to.
Připravujeme průřez všemi žánry. Členové kulturní komise věří, že si každý vybere to své a že se nám den obce
vydaří tak, jako v předešlých letech.
30. 7. Letní večer—zábava v areálu výletiště
Srpen:
13. 8. Letní kino
27. 8. 7. ročník fotbalového turnaje „Nové domky Open“
Září:
18. 9. Tradiční pochod k obrázku Panny Marie na Trojačku
30. 9. Beseda s důchodci
Listopad:
12. 11. Divadelní představení
20. 11. Vítání občánků
26. 11. Předvánoční prodejní výstava
26. 11. Huberstský večer
27. 11. Rozsvícení vánočního stromu s posíláním příní Ježíškovi
Prosinec:
4. 12. Mikulášská nadílka
11. 12. Adventní koncert - děti z MŠ Mořkov a záci ZŠ Mořkov
23. 12. Rozdávání Betlémského světla před kostelem sv. Jiří
26. 12. Živý Betlém
Memoriál Jaroslava Pytera—Vánoční turnaj ve stolním tenise
27. 12. Vánoční koncert v kostele sv. Jiří
Věřím, že se na mnoha akcích v průběhu roku 2016 potkáme a že si každý z Vás vybere z těchto akcí tu, která mu bude
nejvíce vyhovovat.
Jiří Navrátil, místostarosta obce
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USNESENÍ
z 22. schůze Rady obce Mořkov konané dne 16. 12. 2015
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
2.3

2.7
3.
3.1

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 21. schůze RO.
Nabídku společnosti Internet Stream s.r.o..
Schvaluje:
Program 22. Rady obce Mořkov.
Dotaci Mysliveckému spolku Beskyd Mořkov na rok 2016 ve výši 15.000,- Kč.
Příspěvek na dopravu pro žáky ZŠ Mořkov a jejich doprovod na akci Přehlídka technických profesí s názvem
Řemeslo má zlaté dno, která se koná ve dnech 13. a 14. 4. 2016 v Kopřivnici.
Odměnu ředitelce ZŠ a MŠ Mořkov Mgr.Y.Š. za rok 2015.
Smlouvu o dílo č. 5/2015 – Oprava a nátěr fasády MŠ Mořkov uzavřenou mezi obcí Mořkov a Františkem
Macíčkem, Květná 532, 742 72 Mořkov, IČ 10617744.
Uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, s městem Nový Jičín o výkonu přenesené působnosti v oblasti silničního správního úřadu
ve věcech místních komunikací dle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o pozemních komunikacích") ve vazbě na
ustanovení § 16 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích.
Návštěvu jubilantů a oslavenců v měsíci lednu 2016.
Souhlasí:
S přijetím daru ve výši 3.000,- Kč od R. T. pro ZŠ a MŠ Mořkov.

4.
4.1
4.2

Pověřuje:
Starostku obce podpisem Smlouvy o dílo č. 5/2015 – Oprava a nátěr fasády MŠ Mořkov.
Starostku obce podepsáním Veřejnoprávní smlouvy.

5.
5.1

Ruší:
Nabídku prodeje vozidla Fiat Ducato.

2.4
2.5
2.6

Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva obce Mořkov
konaného dne 6. 12. 2015
Zastupitelstvo obce po projednání:
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Bere na vědomí:
Zprávu ověřovatelů zápisu 7. ZO pana Tomáše Černocha a pana Jaromíra Kašpárka.
Zprávu o činnosti rady obce za období od 7. zasedání zastupitelstva obce (č. 18 – 21).
Zprávu kontrolního výboru č. 2 a č. 3 za II. a III. čtvrtletí 2015.
Zprávu z metodické návštěvy knihovny.
Žádost o poskytnutí dotace na činnost a údržbu TJ Mořkov na rok 2016.
Žádost o poskytnutí dotace na provoz sociálních služeb v obci Mořkov na rok 2016 od Charity Kopřivnice.
Žádost o poskytnutí účelové půjčky ze sociálního fondu (zaměstnanců) na rok 2015 od pana P. G.
Důvodovou zprávu ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu a důvodové
zprávy.

2.
2.1

Volí:
Návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení 8. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 16. 12. 2015
ve složení: pan Vojtěch Vereš – předseda, pan Adam Kučera a pan Zdeněk Kyselý – členové.

3.
3.1
3.2
3.3

Schvaluje:
Program jednání 8. ZO.
Poskytnutí bezúročné účelové půjčky č. 201501 ze Sociálního fondu ve výši 30.000,- Kč panu P. G.
Podání žádosti na MŠMT o dotaci na akci/projekt z programu 133 310. Zároveň se zavazuje spolufinancovat
tuto akci/projekt v minimální výši 15% z celkových nákladů akce/projektu.
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3.4

3.5

Předložení žádosti o dotaci v rámci vyhlášené výzvy MŠMT (133510 - Podpora materiálně technické základny
sportu (investiční projekty), Subtitul 133512 - Podpora materiálně technické základny sportovních organizací.
Zároveň se zavazuje spolufinancovat tuto akci/projekt v minimální výši 40% z celkových nákladů akce/
projektu.
V. úpravu rozpočtu obce ve výši:

příjmů
výdajů
třídy 8 financování

433.448,00 Kč příjmy celkem
433.448,00 Kč výdaje celkem
0,00 Kč financování celkem

35,568.872,15 Kč
40,681.956,86 Kč
5,113.084,71 Kč

Plné znění V. úpravy rozpočtu r. 2015 (tabulka č. 2) je nedílnou součástí usnesení ZO.
3.6
Návrh rozpočtu obce na rok 2016 ve výši:

příjmů
výdajů
financování

31,479.710,00 Kč
32,418.458,00 Kč
938.748,00 Kč

Plné znění Rozpočtu na rok 2016 v členění dle jednotlivých paragrafů (odvětví) je nedílnou součástí usnesení ZO.
Závazné ukazatele rozpočtu obce:
ZO schvaluje finanční vztahy k příspěvkovým organizacím
Neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Mořkov v celkové výši 3,175.000,00 Kč, z toho na provoz ZŠ
2,410.000,00 Kč; na provoz MŠ 765.000,00 Kč.
ZO schvaluje finanční příspěvek ve výši 240.000,- Kč pro činnost Tělovýchovné jednoty Mořkov a návrh
smlouvy o poskytnutí dotace č. 22016 a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
Z toho je určeno 95 000,- Kč na provoz celé TJ a dále pro jednotlivé oddíly:
stolní tenis 15 000,- Kč šachy 20 000,- Kč
fotbal 80 000,- Kč
Volejbal 10 000,- Kč
KČT 10 000,- Kč
ASPV 10 000,- Kč
ZO schvaluje finanční příspěvek ve výši 260.000,- Kč pro činnost Charity Kopřivnice a návrh smlouvy
o poskytnutí dotace č. 12016 a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
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
nejbližším zasedání zastupitelstva obce.
3.7
Smlouvu o poskytnutí dotace na činnost a údržbu TJ Mořkov na rok 2016.
3.8
Smlouvu o poskytnutí dotace na provoz sociálních služeb v obci Mořkov na rok 2016 Charitě Kopřivnice.
3.9
Uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu a provozování kanalizací uzavřené dne 20. 12. 2011, ve znění
Dodatku č. 1 uzavřeného dne 13. 12. 2013 Svazkem obcí regionu Novojičínska, IČ: 712 40 357, Městem
Kopřivnice, IČ: 00298077, Městem Novým Jičínem, IČ: 00298212, Obcí Mořkov, IČ: 00298191, Obcí
Životice u Nového Jičína, IČ: 48804711 na straně Vlastníka, se společností Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a. s., IČ 45193665, na straně Provozovatele, na základě výsledku koncesního řízení pod
ev. č. 60060072 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu (dále jen „dodatek
č. 2 ke Smlouvě o nájmu a provozování kanalizací“).
3.10 Uzavření dodatku č. 1 k Mandátní smlouvě uzavřené dne 6. 12. 2013 Svazkem obcí regionu Novojičínska, IČ:
712 40 357 na straně mandantáře, s Městem Kopřivnice, IČ: 00298077, Městem Novým Jičínem, IČ:
00298212, Obcí Mořkov, IČ: 00298191, Obcí Životice u Nového Jičína, IČ: 48804711 na straně mandanta ve
znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového materiálu (dále jen dodatek č. 1 k Mandátní
smlouvě).
3.11 Bezúplatný převod pozemků a staveb z majetku Svazku obcí cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice na obec
Mořkov (členskou obec Svazku). P.č.st. 216, jehož součástí je stavba č.p.237 v k. ú. Mořkov; p.č.st. 217, jehož
součástí je stavba bez čp/če v k. ú. Mořkov; p.č. 1295/2 v k. ú. Mořkov; p.č. 1295/8 v k. ú. Mořkov a Smlouvu
o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitostem.
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3.12

3.13
3.14
4.
4.1
4.2

Odkup pozemků parc.č. 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661 a 1662, každý o výměře 11 m2, tj.
celkem 99 m2 v k.ú. Mořkov za celkovou kupní cenu 28.000,- Kč od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2 dle kupní smlouvy č. ÚZSVM/ONJ/
KS67/2015-Rp17869.
Úhradu daně z nabytí nemovitých věcí, konkrétně pozemků parc.č. 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660,
1661 a 1662, ve výši 4% z kupní ceny 28.000,- Kč, tj. 1 120,- Kč dle článku IX. odstavce 2 kupní smlouvy č.
ÚZSVM/ONJ/KS67/2015-Rp17869.
Prodej parcely č. 1198/66 v k. ú. Mořkov o výměře 9 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, GP č. 192561/2015 paní Ivaně Váňové, bytem Dolní 225, 742 72 Mořkov za kupní cenu 153,- Kč/m2, dle Kupní smlouvy.
Ukládá:
Zástupci obce v radě Svazku na jednání rady Svazku hlasovat ve prospěch přijetí rozhodnutí o schválení
uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu a provozování kanalizací ve znění předloženém prostřednictvím
přílohy č. 2 podkladového materiálu.
Zástupci obce v radě Svazku na jednání rady Svazku hlasovat ve prospěch přijetí rozhodnutí o schválení
uzavření dodatku č. 1 k Mandátní smlouvě ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového
materiálu.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

KONTEJNÉRY NA BIO ODPAD – ZELENÉ VELKOOBJEMOVÉ VANY
Oznamujeme občanům, že zelené kontejnery na bio odpad JSOU STÁLE umístěné před sběrným dvorem
a můžete je využívat k odkládání bioodpadu do doby
než bude zahájen znovu svoz bio popelnic od Vašich domácností.

POŘADATELÉ PLESŮ
VÁS SRDEČNĚ ZVOU
NA PLESOVOU SEZONU 2016
V OBCI MOŘKOV
Sobota
Sobota
Pátek
Sobota
Pátek
Neděle
Sobota

9. 1.
16. 1.
22. 1.
23. 1.
29. 1.
31. 1.
6. 2.

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

Pochování basy
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Společenský dům
Společenský dům
Společenský dům
Orlovna
Společenský dům
Společenský dům
Společenský dům

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Mořkov ze dne 16. prosince 2015 v 17:00 hod.
v salonku Společenského domu v Mořkově
Program:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,

19,
20,
21,
22,

ZAHÁJENÍ
VOLBA KOMISÍ
KONTROLA USNESENÍ 7. ZASEDÁNÍ ZO
ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE Č. 18 – 21
ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU – ZÁPIS Č. 2 A Č. 3 ZA II. A III. ČTVRTLETÍ 2015
ZPRÁVA Z METODICKÉ NÁVŠTĚVY KNIHOVNY
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NA ČINNOST A ÚDRŽBU TJ MOŘKOV NA ROK 2016
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PROVOZ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBCI MOŘKOV NA ROK 2016
– CHARITA KOPŘIVNICE
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ PŮJČKY ZE SOCIÁLNÍHO FONDU NA ROK 2015
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI NA MŠMT – STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU PŮVODNÍ BUDOVY ŠKOLY
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI NA MŠMT – OPRAVA TRIBUNY HŘISTĚ TJ MOŘKOV
V. ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE NA ROK 2015
NÁVRH ROZPOČTU OBCE MOŘKOV NA ROK 2016
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA ČINNOST A ÚDRŽBU TJ MOŘKOV NA ROK 2016
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PROVOZ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBCI MOŘKOV NA ROK
2016 CHARITĚ KOPŘIVNICE
DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O NÁJMU A PROVOZOVÁNÍ KANALIZACÍ
DODATEK Č. 1 K MANDÁTNÍ SMLOUVĚ (KANALIZACE)
MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI:
BEZÚPLATNÝ PŘEVOD POZEMKŮ A STAVEB Z MAJETKU SVAZKU OBCÍ CYKLOSTEZKA NOVÝ JIČÍN
- HOSTAŠOVICE NA OBEC MOŘKOV (ČLENSKOU OBEC SVAZKU)
ODKUP POZEMKŮ PARC. Č. 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661 A 1662, KAŽDÝ O VÝMĚŘE 11
M2, TJ. CELKEM 99 M2 V K.Ú. MOŘKOV
PRODEJ PARCELY Č. 1198/66 V K. Ú. MOŘKOV O VÝMĚŘE 9 M2
INTERPELACE
DISKUSE
PŘIJETÍ USNESENÍ
ZÁVĚR

Průběh zasedání
1. ZAHÁJENÍ
Zahájení provedla starostka obce paní Ivana Váňová v 17:00 hod. a přivítala všechny přítomné zastupitele i občany. Konstatuje, že
jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno pozvánkou a byli na něj pozváni všichni řádně zvolení členové zastupitelstva. Z celkového
počtu 15 členů je přítomno 13 členů, což je nadpoloviční většina, takže zastupitelstvo je schopno platně jednat a usnášet se.
Z dnešního jednání se omluvili p. Lacina Petr a p. Černoch Tomáš.
Přítomno: 13 zastupitelů
Nepřítomno: 2 zastupitelů
Navrhuje zařazení bodu č. 11 k dotaci na opravu tribuny, abychom stihli včas podat řádnou žádost.
Starostka obce navrhuje, aby byl schválen program tak, jak byl rozšířen.
Hlasování: pro 13
proti: 0
zdrželi se: 0
2. VOLBA KOMISÍ
Starostka obce paní Ivana Váňová navrhuje návrhovou komisi v tomto složení:
Vojtěch Vereš – předseda komise, p.Kučera Adam a Kyselý Zdeněk, členové komise.
Hlasování o volbě návrhové komise (bod 2.1. usnesení ZO):
pro: 13
proti: 0
zdrželi se: 0
Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce je vystaven u prezentace, a pokud k němu nebudou vzneseny v průběhu zasedání
připomínky, bude považován za schválený.
Ověřovatelé zápisu p. Kašpárek podal souhlasnou zprávu. Pan Černoch dnes nepřítomen bez připomínek podepsal.
Ověřovatelé zápisu z 8. zasedání ZO jsou určeni: Ing. Mgr. Miluše Goldová a Ing. Jana Rýdlová.
Určená zapisovatelka: Romana Kladivová.
3. KONTROLA USNESENÍ 7. ZASEDÁNÍ ZO
Starostka obce p. Ivana Váňová přednesla pro kontrolu usnesení 7. zasedání zastupitelstva obce, konstatovala splnění všech bodů
usnesení 7. zasedání ZO. Nejsou žádné dotazy.
Zastupitelé berou tuto informaci na vědomí.
4. ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE Č. 18-21
Usnesení RO jsou k dispozici na webových stránkách obce nebo ve Zpravodaji obce. Zastupitelé mohou mít dotazy k činnosti rady
obce. Zastupitelé neměli žádný dotaz.
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Zastupitelé vzali na vědomí bod 1.2.usnesení zprávu o činnosti rady obce za období od 7. zasedání zastupitelstva obce (č.18-21)
5. ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU – ZÁPIS Č. 2 A Č. 3 ZA II. A III. ČTVRTLETÍ 2015
Komentář Mgr. Bc. Steculy, informuje zastupitele o prováděných kontrolách kontrolním výborem v r. 2015, cituje zápis z kontroly.
Zjištění kontroly bez závad v kontrolovaných bodech bez přijetí jakýchkoliv opatření. Podepsáno příslušnými členy kontrolního a
finančního výboru, místostarostou obce, účetní obce p. Jakschovou.
Zastupitelé berou na vědomí bod 1.3.usnesení ZO Zprávu kontrolního výboru č. 2 a č. 3 za II. a III. čtvrtletí 2015.
6. ZPRÁVA Z METODICKÉ NÁVŠTĚVY KNIHOVNY
Zastupitelé berou na vědomí bod 1.4. usnesení ZO Zprávu z metodické návštěvy knihovny.
7. ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NA ČINNOST A ÚDRŽBU TJ MOŘKOV NA ROK 2016
Zastupitelé obdrželi žádost od TJ. Touto žádostí jsme se zabývali v RO a zejména v návrhu rozpočtu na rok 2016. Pro TJ je navržena
na rok 2015 částka 240 000,- Kč a účelovým začleněním pro jednotlivé oddíly.
Pro rok 2015 jsme schválili dotaci TJ 210.000 Kč.
Zastupitelé berou na vědomí bod 1.5. usnesení ZO Žádost o poskytnutí dotace na činnost a údržbu TJ Mořkov na rok 2016.
8. ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PROVOZ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBCI MOŘKOV NA ROK 2016 – CHARITA
KOPŘIVNICE
Žádost je na částku 260.000,- Kč. Stejná výše financí byla poskytnuta Charitě i v roce 2015. Tyto finance jsou rovněž začleněny
v návrhu rozpočtu na rok 2016. Charita zajišťuje péči pro občany umístěné v DPS. Když se DPS stavěla, byla dle dotačních
podmínek uzavřena smlouva, na základě které každoročně obec Mořkov zasílá tuto dotaci na část mzdových prostředků pro
pečovatelku.
Zastupitelé berou na vědomí bod 1.6. usnesení ZO, Žádost o poskytnutí dotace na provoz sociálních služeb v obci Mořkov na rok
2016 od Charity Kopřivnice.
9. ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ PŮJČKY ZE SOCIÁLNÍHO FONDU NA ROK 2015
Přestože je to zaměstnanecká záležitost, náleží ZO tyto žádosti projednávat, formálně bude splněno dle zákona. Vzhledem k tomu, že
na fondu je dostatek financí, jsou tam prostředky pro zaměstnance pro mimořádné žádosti. Letos nevyžil žádný zaměstnanec
bezúročnou půjčku. Doporučuji, abychom panu G. tuto půjčku schválili.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.2, usnesení ZO Poskytnutí bezúročné účelové půjčky č. 201501 ze Sociálního fondu
ve výši 30.000,- Kč panu P. G.
Hlasování: Pro:13 proti: 0
zdrželi se: 0
10. PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI NA MŠMT – STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU PŮVODNÍ BUDOVY ŠKOLY
Obdrželi jsme dobrou zprávu koncem měsíce listopadu, že MŠMT přijímá žádosti o dotace na stavební úpravy škol, MŠ atd.
Dotazovali jsme, se zda máme šanci uspět s našim projektem a bylo nám sděleno, že tento projekt můžeme do žádostí zařadit.
Stavební úpravy budovy školy jsou projektantem vypočteny asi na 8 mil. Kč + další náklady na práce projektové. Částečně jsou
uznatelné i náklady na projektové práce. Dotaci, kterou bychom na to mohli získat je ve výši až 85%, obec se musí podílet 15%.
Tato částka je v návrhu rozpočtu zohledněna.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.3. usnesení ZO: Podání žádosti na MŠMT o dotaci na akci/projekt z programu
133 310. Zároveň se zavazuje spolufinancovat tuto akci/projekt v minimální výši 15% z celkových nákladů akce/projektu.
Pro:13 proti: 0
zdrželi se: 0
Zítra se ihned žádost podává na MŠMT a budeme věřit v úspěch žádosti.
11. PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI NA MŠMT – OPRAVA TRIBUNY HŘIŠTĚ TJ MOŘKOV
V současné době již nemá význam dále provádět jen dílčí úpravy, nechali jsme v roce 2014 provést projektovou dokumentaci a
v roce 2015 jsme získali stavební povolení. Rozpočet rekonstrukce byl na 2 mil. Kč bez DPH. Na základě statického výpočtu se
musela dopracovat projektová dokumentace (realizační dokumentace). Rekonstrukce tribuny se dostala na 3, 7 mi. Kč. Dosud jsme
na ni neměli prostředky, proto se nerealizovalo. V pátek 11.12.2015 MŠMT otevřelo výzvu a podle informací, které jsem ověřila
bychom mohli získat až 60% dotace, 40% z prostředků obce. Za tím účel byl upraven ještě návrh rozpočtu obce na rok 2016.
p. Navrátil: plánuje se celé zakrytí schodiště a další nové prvky, tak aby bylo možné využítí TJ pro své účely, traktorek, nářadí, atd.
Hlasování o bodu 3.4. usnesení ZO: Předložení žádosti o dotaci v rámci vyhlášené výzvy MŠMT (133510 - Podpora materiálně
technické základny sportu (investiční projekty), Subtitul 133512 - Podpora materiálně technické základny sportovních organizací.
Zároveň se zavazuje spolufinancovat tuto akci/projekt v minimální výši 40% z celkových nákladů akce/projektu.
Pro:13 proti: 0
zdrželi se: 0
12.
V.ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE NA ROK 2015
Úpravu máte k dispozici, jsou v ní zpřesněny příjmy a výdaje, jak se v průběhu roku vyvíjejí.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.5. usnesení ZO
V. úpravu rozpočtu obce ve výši:
příjmů
výdajů
třídy 8 financování

433.448,00 Kč
433.448,00 Kč
0,00 Kč

příjmy celkem
výdaje celkem
financování celkem

35,568.872,15 Kč
40,681.956,86 Kč
5,113.084,71 Kč

Plné znění V. úpravy rozpočtu r. 2015 (tabulka č. 2) je nedílnou součástí usnesení ZO.
Hlasování: Pro:13 proti: 0
zdrželi se: 0
13. NÁVRH ROZPOČTU OBCE MOŘKOV NA ROK 2016
Návrh rozpočtu visel v zákonné lhůtě na úřední desce, měli ho všichni ZO k dispozici dostatečně dlouhou dobu.
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Dotaz M. Sokol jaká částka jde z hazardu do sportu?
Starostka: celá částka jde do sportu. Letos byl příjem z hazardu 94 tis. Kč, do dotace pro TJ Mořkov 210 tis. Kč.
Starostka objasňuje režim kontroly banky s investičními záměry obce, každý investiční záměr podléhá přísné kontrole banky.
Vše nyní plánováno bez úvěru, z rozpočtu obce.
Jurášová Lenka, kdyby dotace nebyla, tak máme prostředky na provedení opravy školy?
Starostka odpovídá, že ano, že bychom i přesto rekonstrukci prováděli. Předpokládáme, že obdržíme prostředky na ocelovou halu
možná až 3 mil. Kč, které jsme vloni investovali. Jednali jsme v ROPu a je možné, že tedy budeme mít další prostředky, které
v rozpočtu nemáme uvedeny a obci pomohou. Tím bychom získali další prostředky.
Kučera Adam, sekce 8, co je změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech?
Starostka: je to odhad zůstatku na běžném účtu naší obce v bance.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.6. usnesení ZO
Návrh rozpočtu obce na rok 2016 ve výši:
příjmů
výdajů
financování

31,479.710,00 Kč
32,418.458,00 Kč
938.748,00 Kč

Plné znění Rozpočtu na rok 2016 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 3,175.000,00 Kč, z toho na provoz ZŠ 2,410.000,00 Kč; na provoz MŠ
765.000,00 Kč.
II.ZO schvaluje finanční příspěvek ve výši 240.000,- Kč pro činnost Tělovýchovné jednoty Mořkov a návrh smlouvy o poskytnutí
dotace č. 22016 a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
Z toho je určeno 95 000,- Kč na provoz celé TJ a dále pro jednotlivé oddíly:
stolní tenis 15 000,- Kč šachy 20 000,- Kč
fotbal 80 000,- Kč
Volejbal 10 000,- Kč
KČT 10 000,- Kč
ASPV 10 000,- Kč
III. ZO schvaluje finanční příspěvek ve výši 260.000,- Kč pro činnost Charity Kopřivnice a návrh smlouvy o poskytnutí dotace č.
12016 a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
IV. 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 nejbližším zasedání
zastupitelstva obce.
Hlasování: Pro:13 proti: 0
zdrželi se: 0
Prioritou je financování sportu převážně dětí a mládeže, dospělí musí využí i další možnosti zajištění finančních prostředků, např.
sehnat sponzory.
14. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA ČINNOST A ÚDRŽBU TJ MOŘKOV NA ROK 2016
Jsou v ní podmínky přijetí dotace s účelově rozdělenými financemi pro jednotlivé oddíly. Audit nám doporučuje schválení konkrétní
smlouvy o dotacích poskytnutých obcí Mořkov. Od ledna je povinnost u dotací nad 50 tis. Kč zveřejňovat je na webu obce po dobu
10 let.
Finance jsou začleněny do rozpočtu obce na rok 2016.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.. usnesení ZO Smlouvu o poskytnutí dotace na činnost a údržbu TJ Mořkov na rok
2016.
Hlasování: Pro:13 proti: 0
zdrželi se: 0
15. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PROVOZ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBCI MOŘKOV NA ROK 2016
CHARITĚ KOPŘIVNICE
Tyto finance slouží k částečnému pokrytí mzdových prostředků na 1 pečovatelku. Tyto finanční prostředky poskytujeme na základě
uzavřené smlouvy s charitou dle podmínek dotace, kterou obec obdržela při výstavbě tohoto zařízení.
Finance jsou začleněny do rozpočtu obce na rok 2016.
Dotaz p. Kašpárek - pokryje částka na mzdu pečovatelky celý plat?
Starostka: nepokryje, jedná se o část mzdy na pečovatelku.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.8. usnesení ZO Smlouvu o poskytnutí dotace na provoz sociálních služeb v obci
Mořkov na rok 2016 Charitě Kopřivnice.
Hlasování: Pro:13 proti: 0
zdrželi se: 0
16. DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O NÁJMU A PROVOZOVÁNÍ KANALIZACÍ
Jak již samotný název smlouvy napovídá, jsou v tomto dodatku aktuálně začleněny podmínky ve vztahu nájmu a provozování.
Podrobně je vše popsáno v důvodové zprávě.
Zastupitelé berou na vědomí bod 1.8. usnesení ZO Důvodovou zprávu ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1
podkladového materiálu a důvodové zprávy.
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Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.9. usnesení ZO Uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu a provozování
kanalizací uzavřené dne 20. 12. 2011, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 13. 12. 2013 Svazkem obcí regionu Novojičínska, IČ:
712 40 357, Městem Kopřivnice, IČ: 00298077, Městem Novým Jičínem, IČ: 00298212, Obcí Mořkov, IČ: 00298191, Obcí Životice
u Nového Jičína, IČ: 48804711 na straně Vlastníka, se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., IČ
45193665, na straně Provozovatele, na základě výsledku koncesního řízení pod ev. č. 60060072 ve znění předloženém
prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu (dále jen „dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu a provozování kanalizací“).
Pro:13 proti: 0
zdrželi se: 0
Hlasování o bodu 4.1 ukládá Zástupci obce v radě Svazku na jednání rady Svazku hlasovat ve prospěch přijetí rozhodnutí o
schválení uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu a provozování kanalizací ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2
podkladového materiálu.
Pro:13 proti: 0
zdrželi se: 0
17. DODATEK Č. 1 K MANDÁTNÍ SMLOUVĚ (KANALIZACE)
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.10. usnesení ZO Uzavření dodatku č. 1 k Mandátní smlouvě uzavřené dne 6. 12.
2013 Svazkem obcí regionu Novojičínska, IČ: 712 40 357 na straně mandantáře, s Městem Kopřivnice, IČ: 00298077, Městem
Novým Jičínem, IČ: 00298212, Obcí Mořkov, IČ: 00298191, Obcí Životice u Nového Jičína, IČ: 48804711 na straně mandanta ve
znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového materiálu (dále jen dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě).
Hlasování: Pro:13 proti: 0
zdrželi se: 0
Hlasování o bodu 4.2. Zástupci obce v radě Svazku na jednání rady Svazku hlasovat ve prospěch přijetí rozhodnutí o schválení
uzavření dodatku č. 1 k Mandátní smlouvě ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového materiálu.
Hlasování: Pro:13 proti: 0
zdrželi se: 0
18. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI:
1. BEZÚPLATNÝ PŘEVOD POZEMKŮ A STAVEB Z MAJETKU SVAZKU OBCÍ CYKLOSTEZKA NOVÝ JIČÍN HOSTAŠOVICE NA OBEC MOŘKOV (ČLENSKOU OBEC SVAZKU)
2. ODKUP POZEMKŮ PARC. Č. 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661 A 1662, KAŽDÝ O VÝMĚŘE 11 M 2, TJ.
CELKEM 99 M2 V K.Ú. MOŘKOV
3. PRODEJ PARCELY Č. 1198/66 V K. Ú. MOŘKOV O VÝMĚŘE 9 M2
Bezúplatný převod pozemků a staveb z majetku svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice na obec Mořkov. V zákonné
lhůtě viselo na ÚD vyčíslení pozemků, o které se jedná. U nás se jedná o pozemky i stavbu drážního domku v Nových Domkách.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.11. usnesení ZO Bezúplatný převod pozemků a staveb z majetku Svazku obcí
cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice na obec Mořkov (členskou obec Svazku). P.č.st. 216, jehož součástí je stavba č.p.237 v k. ú.
Mořkov; p.č.st. 217, jehož součástí je stavba bez čp/če v k. ú. Mořkov; p.č. 1295/2 v k. ú. Mořkov; p.č. 1295/8 v k. ú. Mořkov.
Hlasování: Pro:13 proti: 0
zdrželi se: 0
O tom, co bude záměrem i s tím nabytým domkem zatím nechám na zvážení Vám všem a můžeme se na příštím zastupitelstvu
poradit v diskusi.
Odkup pozemků pod chatkami v autokempu. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nás upozornil, že nemáme
v majetku pozemky pod chatkami. Jde skutečně jen o stavební místa, nikoliv o půdu okolo.
p. Kašpárek: od koho jsme to koupili?
p. Navrátil: od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, toto nebylo dosud vyřešeno a nyní pouze zaplatíme pozemky
pod budovami a budou pozemky obce Mořkov.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.12. usnesení ZO Odkup pozemků parc.č. 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659,
1660, 1661 a 1662, každý o výměře 11 m2, tj. celkem 99 m2 v k.ú. Mořkov za celkovou kupní cenu 28.000,- Kč od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2 dle kupní smlouvy č. ÚZSVM/
ONJ/KS67/2015-Rp17869.
Hlasování: Pro:13 proti: 0
zdrželi se: 0
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.13. usnesení ZO Úhradu daně z nabytí nemovitých věcí, konkrétně pozemků parc.č.
1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661 a 1662, ve výši 4% z kupní ceny 28.000,- Kč, tj. 1 120,- Kč dle článku IX. odstavce
2 kupní smlouvy č. ÚZSVM/ONJ/KS67/2015-Rp17869.
Hlasování: Pro:13 proti: 0
zdrželi se: 0
Prodej pozemku parc. č. 1198/66 o výměře 9 m2
Žádost starostky o odkup pozemku, aby se mohla dostat ke svému pozemku pod jejím RD, je to pozemek hned u cesty o výměře 9
m2. Zaplatila si geometrický plán a zaplatí i uzavření smlouvy. Souhlasí s cenou 153,- Kč/ m2.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.14. usnesení ZO Prodej parcely č. 1198/66 v k. ú. Mořkov o výměře 9 m2, ostatní
plocha, ostatní komunikace, GP č. 1925-61/2015 paní Ivaně Váňové, bytem Dolní 225, 742 72 Mořkov za kupní cenu 153,- Kč/m2,
dle Kupní smlouvy.
Hlasování: Pro:12 proti: 0
zdrželi se: 1 (Váňová)
19. INTERPELACE
p. Kučera Adam RO může schvalovat investice až do 750 tis. Kč, bylo to tak i v loňském roce?
Starostka: měli jsme to takto i vloni, auditoři se pozastavovali nad tím, že jsme před 2 lety měli menší částku. Abychom mohli
operativně schvalovat investice. V následujícím zastupitelstvu jsou zastupitelé ihned informováni. Letos jsme toto nevyužili.
20. DISKUZE
Mgr. Bc. Stecula vytvoření pasportu místních komunikací. Jedná se o posouzení správnosti dopravního značení v obci se skutečností
v pasportu. Nyní se k tomu Policie ČR vyjadřuje.
Mgr. Goldová – poděkování starostce, místostarostovi, radě obce, že má dopředu připravené projekty např. k tribuně a že nyní
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můžeme i tímto získat důležité prostředky do obce Mořkov. Tato prozíravost není zřejmě ve všech obcích, přesto je pro obec velmi
důležitá.
Starostka: v RO jsme se zabývali možností nechat zpracovat projekt na společnou stezku pro cyklisty a chodce do Nových Domků a
být tím připraveni na případnou výzvu k podání žádosti o dotaci např. v roce 2016 nebo 2017. Rozhodli jsme se, že toto necháme
vypracovat a budeme věřit, že budeme v budoucnosti úspěšní.
Mgr. Hegarová, byla upozorněná občankou, že na některých komunikacích leží 5 cm od okraje velké kameny a blíží se zima a může
být náledí a vzniknout nebezpečné situace.
Mgr. Bc. Stecula: majitel pozemku si nemůže dělat na svém pozemku co chce a jsou zkušenosti, že byl postižen majitel pozemku,
který vytvořil překážku a byla na něm způsobena nehoda. Nesmí se umisťovat nepovolené předměty, jako jsou kameny.
p. Sokol: jak tedy řešit, když kolem plotu jezdí občané, aby objížděli retardéry?
Mgr. Stecula: může být umístěno jen to, co je určeno a povoleno zákonem, kameny to nejsou.
p. Jurášová- účelová půjčka ze zaměstnaneckého fondu je pouze pro zaměstnance obce?
p. starostka – ano, jen pro zaměstnance. Jsou do zaměstnaneckého fondu odváděny % prostředky ze mzdy.
p. Navrátil – navrhuje zvážit zastupitelům obce do příštích schůzí, jak využít nově nabytý drážní domek.
21. PŘIJETÍ USNESENÍ
Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce Mořkov přednesl předseda návrhové komise p. Vojtěch Vereš.
22. ZÁVĚR
Závěr provedla starostka obce, popřála všem vše nejlepší do nového roku a poděkovala za výbornou spolupráci všem zastupitelům.
Jde nám vše o blaho obce. Jednání obecního zastupitelstva v 18.27 hod. ukončila.
Přílohy:
Usnesení 8. ZO
Prezenční listiny
Hlasovací listiny
Zapsala:
Romana Kladivová
ověřovatelé zápisu:
Ivana Váňová
Ing. Mgr. Miluše Goldová
starostka obce
Ing. Jana Rýdlová

Oznámení občanům
Rada obce Mořkov nepodporuje podomní prodej a nesouhlasí s tím, aby vás doma prodejci a poradci
navštěvovali, pokud si to vy sami nepřejete a sami si nedohodnete předem schůzku.
V naší obci nabízejí své služby, popř. rady, zástupci společnosti Terra Group Investment, a.s.. Rada obce byla
s jejich činnosti obeznámená a doporučila firmě, aby postupovala tak, jako jiné firmy, které pro naše občany nabízejí
účast v e-aukci na energie (plyn a elektřinu). Tzn., že nabízíme firmě bezúplatný pronájem salonku ve společenském
domě, kde za nimi mohou občané přijít a osobně jednat o jejich nabídce. Nejsme zastánci toho, aby vás osobně
navštěvovali ve vašich domovech.
Ivana Váňová, starostka

Příběh naděje
Po zahájení školního roku 2012/2013 naše spolužačka vážně onemocněla. Kvůli onkologickému onemocnění nemohla
navštěvovat školu a měla individuální vzdělávací program po dobu 2 let. Aby mohla být s námi v kontaktu využívali
jsme Skype.
Léčba probíhala v Brně na dětské onkologii. Po 2 letech jí nemoc opustila a naše spolužačka se mohla vrátit k nám
do školy a chodit s námi do dalších ročníků. Chodila s námi do sedmého ročníku. Bohužel jí doktoři na začátku
8. třídy nádor znovu objevili a tím pádem nemohla s námi chodit do školy. Všichni jsme doufali, že jí nemoc opustí.
Zřejmě to pomohlo, neboť po dvou měsících doufání jí nádor zmizel.
Rozhodli jsme se finančně pomoci. Upekli jsme perníčky, vyrobili mýdla. Za peníze vydělané prodejem perníčků a
mýdel jsme Adélce chtěli koupit dárek za její výdrž a sílu bojovat. Poté co jsme se radili s jejím tatínkem ohledně
koupi dárku nám bylo řečeno, že by si přáli tyto peníze darovat na nadaci Dobrý anděl, která pomáhá rodinám
s onkologickými onemocněními.
Děkujeme všem, kteří přispěli na konto Dobrý anděl. Celkem jsme odeslali 6100Kč.
Pokud by jste chtěli i vy sami darovat, zde je účet nadace Dobrý anděl pro zaslání příspěvků: 8001008/5500 vedený
u Raiffeisenbank v Praze.
DĚKUJEME. Spolužáci Adélky
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INFORMACE K VÝBĚRU MÍSTNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2016
Místní poplatky na území obce Mořkov se řídí těmito obecně závaznými vyhláškami (OZV)
1/2010 - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
2/2010 – Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
3/2010 - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného
4/2010 – Obecné závazná vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity
2/2015 – Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování odpadů
Plné znění všech vyhlášek je k dispozici na www.obec-morkov.cz , v písemné podobě na Obecním úřadě. Doporučujeme
občanům i organizacím, aby se s jejich zněním seznámili.
Informace k poplatkům ze psa a za odpad

Poplatek ze psa

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

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů („ za odpad“) – ve výši 500,- Kč za občana, za část roku v poměrné
výši. Je povinností občana nahlásit vznik a zánik poplatkové povinnosti do 30 dnů. Automaticky jsou osvobozeni od poplatku
občané, kteří dovrší v daném roce 80 a více let, a děti do věku 5 let. Další osvobození uvedena v OZV nutno ohlásit a doložit.
ÚHRADA MÍSTNÍHO POPLATKU za psa a odpad
Úhrada poplatku do 31. 3. 2016 hotově na pokladně OÚ nebo převodem na účet 1765767339/0800 . Při převodu na účet je
nutno uvést variabilní symbol, který je stejný jako v roce 2015, nebo si jej zjistíte na OÚ. U poplatku za odpad je možnost
provést úhradu za více poplatníků. Formuláře na ohlášení platby za více poplatníků jsou na www.obec-morkov.cz , pokud nebyla
změna v počtu poplatníků oproti roku 2015, nemusí se znovu ohlašovat.
Nálepku na rok 2016 obdržíte po úhradě poplatku za odpad. Nálepka roku 2015 platí do 31. 3. 2016.
Evidence místních poplatků – variabilní symbol zjistíte : jakschova@obec-morkov.cz, tel. 556 715 674, ref. Jakschová Jana.
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Oznámení SmVaK a.s. o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2016
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu s platnou legislativou schváleny nové
ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2016 takto:
Cena v Kč/m3
Voda pitná (vodné)
Voda odvedená (stočné)

35,39 Kč/m3 (bez DPH)
32,33 Kč/m3 (bez DPH)

40,70 Kč (vč. 15% DPH)
37,18 Kč (vč. 15% DPH)

Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2016, popř.
bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.
14
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Zprávičky z Mateřské školy Mořkov
Mikulášská nadílka
V pátek 4. prosince čekalo na děti v mateřské škole milé
překvapení. Přišel za nimi Mikuláš se svými pomocníky,
s čerty a anděly. Děti Mikulášovi, andělům a čertům zazpívaly
písničky a za odměnu dostaly nadílku. Mikuláš děti pochválil,
některé děti upozornil na jejich prohřešky a hříšníci mu museli
slíbit, že se polepší. Čert si nikoho v pytli neodnesl.
Vánoční dílnička
Druhý týden v prosinci patřil rodičům s dětmi. V mateřské
škole se konala tvořivá dílnička, při níž si tentokrát mohli
vyrobit ozdoby na stromeček a různé vánoční dekorace.

Vánoční nadílka
Poslední týden nám zpestřil v mateřské škole příchod Ježíška, který nám nechal pod stromečkem spoustu
dárků. Už od rána byly děti velmi natěšené a zvědavé, jaképak hračky najdou pod stromečkem. Nejprve jsme
si zazpívali pár vánočních koled a pak jsme se společně pustili do rozbalování.

Mateřská škola děkuje rodině Třosové za poskytnutý finanční dar, který bude použit na nákup nových
hraček.
Za kolektiv MŠ
Bc. Ivana Váňová
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Zprávy ze Základní školy Mořkov

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Mořkov oznamuje, že

ZÁPIS dětí do 1.třídy
pro školní rok 2016/2017 se uskuteční v ZŠ vždy od 1230 do 1800 hod
20. ledna 2016
27. ledna 2016

děti narozené do 31.12.2009
děti narozené od 1.1. do 31.8.2010

Vezměte si s sebou: rodný list dítěte, OP.
Pomáháme dětem
V pátek 18.12. navštívili členové dramatického kroužku Dětské
centrum Motýlek v Kopřivnici. Pohádka Mrazík se dětem
i zaměstnancům moc líbila. Společné zpívání vánoční koledy
a předání malých dárků dětem navodilo krásnou vánoční atmosféru.
V rámci projektu Pomáháme dětem navštívíme dětské centrum
v březnu 2016, kdy si budeme společně s dětmi hrát, povídat
a vyrábět velikonoční dekorace. Fotografie z vystoupení si můžete
prohlédnout na www.zsmorkov.cz.

Z činnosti 7. skautského oddílu v Mořkově…
Uplynuly dva měsíce a je tady opět článek o činnosti skautek v Mořkově.
Koncem října jsme se vydaly na námořnický výcvik do Nového Jičína, kde několik
nejmladších děvčat složilo světluškovský slib. Další den jsme se vydaly na výstup na maják
– na rozhlednu Bílá hora poblíž Štramberka.
V listopadu se konal tradiční Půlnoční bál, tentokrát s mořskou tématikou. Všechna děvčata přišla
v nádherných kostýmech.
Prosincové akce byly zasvěcené jak jinak než Vánocům. Na výstavě betlémů si děti mohly přijít vyrobit
vánoční výrobky do naší dílničky, o týden později jsme šly potěšit babičky a dědečky do mořkovské DPS,
kde děti ukázaly připravené představení s koledami. Hned poté jsme slavily oddílové Vánoce a den před
Štědrým dnem jsme rozdávaly před kostelem dlouholetý symbol Vánoc – Betlémské světlo.
Všechny členky i vedoucí Vám přejí příjemný nový rok 2016.
http://oddilskautek.skauting.cz/
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Narodili se
Ella Feyrerová
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Ellince do života přejeme hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v lednu 2016
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
82 let
84 let
88 let
90 let

Miloš Kokstein
Miroslava Kyselá
Petr Macháč
Marie Macháčová
Rudolf Černoch
Jan Kučera
Vlasta Doubravská
Josef Kučera
Štefan Sabo
Václav Macíček
Jan Lacina
Marie Kučerová

Jana Falešníková
Zdeněk Pítr
Rostislav Mach
Lidmila Černochová
Anna Roubalová
Jan Macíček

Bohumil Bajgar
Jarmila Badžgoňová

Zdeněk Černoch

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

Mořkovu
Vítězslav Černoch

Vítám tě, lásko, u okna brzy ráno.
Napíši ti báseň o tom
jak voníš mi lesy a horami
jak se na mne díváš modrým blankytem
voňavých koláčů tvých očí
na pouti u nás s kolotočem
až se z toho i srdce mnohým točí.
Chyť mne za ruku, lásko.
Nestyď se svou tichou nocí
ani barevným dnem
možná se ti za to vyplní
jako v pohádkách
tvůj tajný čarokrásný sen.
Lásko, přiznávám se ti k hříchu.
Při rozednění jsem tě viděl obnaženou
tvou krásou trávy
její vůně při kosení
i jak cudně zamykáš tvé oči
brzy po setmění.
Prosím tě, lásko, zůstaň mi věrná až u nás podzimní větry zimu zažalují.
Klekám k tobě, lásko,
drž mě pevně za ruku až jednou tě neuvidím
až trumpety nade mnou naposled zadují.
Děkuji ti, lásko,
tvému náručí, že žijí život pro život můj i tvůj.
Snad mé vyznání ti listonoška – světlonoška doručí.
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Postřehy kominíka aneb jak správně topit
Určitě mi dáte za pravdu, že správně topit, je věda. Celý svět řeší problém se skleníkovými plyny, smogem a imisemi. Spousta
majitelů nemovitostí má zaručené recepty, jak na to. Některé jsou dobré, jiné málo dobré, ale některé výborné.
O tom, jek se topí, se může přesvědčit každý, kdo se podívá, vymetacími dvířky na půdě nebo na střeše, do komína. Pokud jsou
v komíně rezavě-černé nebo tmavě šedo-černé lehoučké saze, je to víceméně v pořádku. Pokud je v komíně lesklý černý
povlak,lesklé šupiny a hrudky nebo lesklá pěna, je něco špatně! To je dehet, který si sami vyrábíme a který Vám zapříčiní spoustu
budoucích problémů.
V zásadě je potřeba rozlišit, zda topíme v kamnech či sporáku, krbu nebo kotli. U prvního spotřebiče obyčejně topíme tím, co
máme po ruce. Je to takzvaný lokální spotřebič do 7kW.
U krbu už je to složitější. Zde máme krby otevřené, staré betonové či šamotové, ty dekorační, v obýváku. Zde se obvykle topí jen
na vánoce nebo když přijedou vnuci. No a pak jsou krby uzavíratelné, se skleněnými dvířky. Topení v nich můžeme rozdělit na
vytápění vzduchem a topení do kapalného média. V tom prvním se obyčejně nedobré topení projeví černým sklem a slabou
teplotou ohřátého vzduchu. U topení do kapaliny je to podobné s tím rozdílem, že se nám ve zvýšené míře zanáší i stěny
výměníku. Ty obyčejně bývají trubkové nebo deskové a jsou problematicky čistitelné. Navíc zvýšené zanášení způsobuje i teplota
vratné vody, která by měla mít 55-65 stupňů. U topení v kotli je to velmi podobné jak topení v krbu s teplovodním výměníkem.
Nejlepší spalování mají paradoxně kotly s topením do samotížky nebo kotly v 5.emisní třídě. Nejhůře, dle mého pohledu, jsou na
tom litinové kotly při topení dřevem a plecháče , ve kterých se topí uhlím, koksem nebo vším, co hoří.
Všem zdůrazňuji, že zatím co dříve na vytopení domu, ve kterém táhlo přes okna i dveře, stačily kotle H412 a H418, dneska si do
stejného domu lidé instalují litinové kotly 22 až 30kW a přitom mají plastové dveře, plastová okna a zateplenou půdu a někdy
i stěny.
Paradox? Ne! Realita!
Ale k topení.
Topení je vlastně chemický proces, při kterém je uhlík, ze kterého je složeno vše živé, okysličením mění na kysličník uhličitý
a oxydy a hlavně na teplo. Tento proces se nazývá hořením. Pro každé hoření musí být přebytek kyslíku. Optimální poměr kyslíku
vůči uhlíku se nazývá seichiometrický poměr. Vždy musí být malý přebytek kyslíku.
Pokud ale zatopíte a nedáte ohni tento malý přebytek kyslíku, začnou vám vznikat hořením složité uhlovodíky, nazývané dehty.
Stává se z Vás malá déza a z Vašeho komína, respekt. z Vaší spalinové cesty, časovaná bomba! Otázkou času je to, kdy Vám
zahoří dehet v komíně a kdy budou u Vás asistovat hasiči.
To, že se Vám ale v komíně začal vyskytovat dehet, nemusí být jen otázkou špatného topení. Může to být netěsností spalinové
cesty. Obyčejně se to projevuje tak, že při čistění komína máte všude plno sazí. V horším případě při vyhoření komína nemáte
šanci požár v komíně regulovat. Můžou chybět dvířka, být špatné těsnění, děravý kouřovod nebo prasklý komín. V takovém
případě je třeba se jen modlit.
Stejně tak
dehet bývá z mokrého dřeva nebo nekvalitního uhlí. V obou případech Vám radím opatřovat si tyto paliva
s předstihem a nevdůvěřovat prodejci až za hrob. On chce prodat! Proto je třeba volit seriozního a nejlépe stálého dodavatel
a hlavně toho, kterého znám.
Na závěr nemohu opomenout kvalitu a průchodnost spalinové cesty. Myslet si, vždyť to topilo tak dlouho a bez chyb, je zcestné.
I my stárneme a i když jsme byli dříve bez chyb, dneska už je máme. Spalinová cesta se v ústí zanáší, netopíme tolik, jak jsme
topili dříve, spaliny vypouštíme studené a ony se nabalují a nabalují na stěny komína.
To máte jako na zastávce. Vždycky jezdil velký autobus, ale oni pořád posílají menší a menší, a těch lidí tam je furt stejně....
Takže topte tak, jak chcete, aby topil Váš soused!

Váš Dr.KOMINÍK
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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.
Dále žádáme řidiče, aby neparkovali svá vozidla na místní komunikacích z důvodu
odhrnování sněhu.

Poplatky na Obecním úřadě v Mořkově lze platit
bezhotovostně prostřednictvím platebního terminálu
pomocí vaší platební karty.
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Nabízím vyučování francouzského jazyka
pro začátečníky a mírně pokročilé. Jednotlivě i ve dvojicích.
Zn. Veřovice, tel číslo: 602 377 359.

Pronajmu samostatnou garáž v centru obce Mořkova.
Informace na tel. čísle 737 876 732.

Buková kulatina průměr od 10 cm – 15 cm cena
450,- Kč – 600,- Kč/m.
Telefon 702 435 501
Další informace v restauraci u Ogarů.
Zpravodaj obce Mořkov vydává Obecní úřad Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov,
morkov@obec-morkov.cz, www.obec-morkov.cz.
Uzávěrka tohoto čísla 4. 1. 2016. Neprošlo jazykovou úpravou.
Tisk Grafia Nova s.r.o., Zašová
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