Prosinec 2016

ČÍSLO 12
Vážení Mořkovjané,
přejeme Vám jménem obecního úřadu příjemné prožití vánočních
svátků a veselý Silvestr.
Do nového roku 2017 hodně štěstí, zdraví a osobní pohody.
Ivana Váňová, starostka

Jiří Navrátil, místostarosta

JMENOVÁNÍ ČESTNÝM OBČANEM OBCE MOŘKOV
Z proneseného proslovu starostky obce:
„ Dnes jsme se sešli při velmi zvláštní a výjimečné příležitosti, která bude - jak se říká zapsána zlatým písmem do kroniky naší obce.
Titul Čestného občana udělujeme vůbec poprvé v historii. Zastupitelstvo obce Mořkova
udělí čestné občanství obce Mořkova in memoriam pplk. Josefu Černému. Plaketu dnes
převezmou jeho děti, přímí potomci paní Dana Cabáková a pan Josef Černoch.
Jejich otec pplk. Josef Černý byl hrdinou II. světové války. Za jeho činy mu patří naše
uznání a obdiv. Jsme hrdi, že pplk. Josef Černý byl mořkovským rodákem a našim
občanem. Aktivně se zajímal o život v obci, v minulosti byl stejně jako my jsme nyní,
zastupitelem obce.
Dnes již pplk. Josef Černý není mezi námi. Pravidelně si však jeho vlastenecké činy
připomínáme při oslavách osvobození naší obce. Každý mořkovský školák ví, že pplk.
Josef Černý navštěvoval obecnou školu v Mořkově a ví, že byl hrdinou.
Mimo jiné pplk. Josef Černý obdržel vyznamenání: Čs. válečný kříž 1939; Čs. Vojenská
pamětní medaile se štítkem SSSR; Vyznamenání SSSR Řád rudého praporu; Vyznamenání SSSR „Řád Velké
vlastenecké války. Čest jeho památce.“

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,

v letošním roce jsme podávali žádost o dotaci na vytvoření povodňového digitálního plánu.
Žádost byla na ministerstvu životního prostředí doporučena k financování. Počítáme, že
spoluúčast obce na jeho tvorbu nepřesáhne částku 15000,- Kč. Tento typ dokumentu musí
vlastnit ze zákona každá obec a v době povodní podle jeho pokynů postupovat a dělat vhodná
opatření. Pokud bychom tento dokument neměli, a byla by v obci povodeň, nemohli bychom
žádat o dotace na případné opravy poničeného majetku. Na zpracovatele digitálního
povodňového plánu bude organizováno výběrové řízení.
V současné době intenzivně pracujeme na vyhotovení projektové dokumentace a zajištění patřičných povolení
na přístavbu mateřské školy. V únoru 2017 budeme podávat žádost o dotaci na MŠMT.
V současné době probíhá kolečko vyjádření a stanovisek dotčených orgánů na stavbu chodníku na ulici
Nádražní před vydáním stavebního povolení. Od dvou vlastníků z této ulice budeme vykupovat pozemky.
Zpracováváme patřičný geometrický plán. Následně o koupi pozemků bude jednat zastupitelstvo obce.
I na realizaci tohoto projektu chceme podat žádost o dotaci. Tentokrát bychom žádost podávali na IROP.
S projektantem řešíme především řádné odvodnění celého úseku. Záměr projektu byl představen na veřejné
schůzi dne 30.11.2016, zejména všem občanům, kteří na této ulici bydlí a mají zde své nemovitosti. Byl
přítomen projektant silničních staveb Ing. Mydlář, který objasnil rozsah stavebních prací a úprav. Zastupitelé
obce vnímají důležitost této stavby v obci, zejména z hlediska zvýšení bezpečnosti.
Se společností INNOVA Int. s.r.o. spolupracujeme na dokončení žádosti o dotaci na rekonstrukci tribuny na
hřišti TJ. V průběhu prosince zašleme žádost na MŠMT.
Se stavebním inženýrem, projektantem panem Siudou jsem se sešla na hřišti TJ. Řešili jsme možnou
přístavbu sociálního zařízení za společenskou místností. Na přístavbu vytvoříme projektovou dokumentaci a
zajistíme potřebná povolení k zahájení přístavby. Záchody ze strany od víceúčelového hřiště budou rovněž
zachovány.
Sportovci, fanoušci i lidé, kteří využívají prostory společenské místnosti k rodinným oslavám, získají kvalitní
prostory s plně vyhovujícím sociálním zázemím.
V průběhu prosince zahájíme spolupráci s firmou KONEKO. Tato projekční firma se specializuje na projekty
související s vodním hospodářstvím. Již dlouhé roky je nevyhovující stav se silně podmáčenými pozemky na
konci ulice Polní. Stává se pak, že při déletrvajících deštích vzniká problém s velkým množstvím vody
tekoucí ve směru do Nových domků. Tam pak bývají některé domy zatopené. Tento problém nelze vyřešit
laicky, proto jsme oslovili odborníky, kteří navrhnou řešení, poldry? apod., a to tak, aby vliv dešťových vod
byl pro občany v ulici Nové domky minimální.
V listopadu jsme provedli za pomocí firmy pana Jaroslava Mičky rekonstrukci elektriky ve sklepních
prostorách pod restaurací ve společenském domě.
S projektantem dopravních staveb jsem projela jednotlivé úseky námi plánovaných oprav místních
komunikací za účelem sestavení rozpočtu a návrhem úprav. Plánujeme v příštím roce zaasfaltovat ulici
Potoční k ulici Zuberské, prodloužit asfaltovou komunikaci na ulici Na Bochetě – tam odbagrujeme terén min.
30 cm, položíme geotextílii, zasypeme vrstvou makadamu a položíme asfalt, dále prodloužíme asfalt na ulici
Padol a zaasfaltujeme úsek z ulice Beskydské – výjezd na ulici Padol. Tam, pokud bude vhodné počasí,
chceme ještě letos provést nové propojení dvou kanálů, jež neodtékají a neustále se zanášejí.
Všechny naše plány budou zahrnuty do rozpočtu na rok 2017, jež budeme projednávat na prosincovém
zasedání Zastupitelstva obce Mořkov dne 14. prosince 2016 v 17 hodin v salonku Společenského domu
v Mořkově. Program s pozvánkou bude včas zveřejněn obvyklým způsobem, na webu, úřední desce,
plakátových plochách. Jste srdečně zváni.
Ivana Váňová, starostka
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USNESENÍ
z 35. schůze Rady obce Mořkov konané dne 2. 11. 2016
1.
1.1
1.2
1.3

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 34. schůze RO.
Žádost Linky bezpečí.
Žádost o dotaci PROFICIO ACTIVE, z.s..

2.
2.1
2.2
2.3

2.8
2.9

Schvaluje:
Program 35. Rady obce Mořkov.
Bezúplatný pronájem sálu pro taneční pro dospělé.
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB a smlouvu o právu provést stavby IP-12-8019439, Mořkov, G. – elektro
přípojka.
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o služebnosti inženýrské sítě – vodovodní a kanalizační přípojka – K., K., parc.
1282/3.
Nájemní smlouva o nájmu bytu v DPS paní Miroslavě Kyselé.
Uzavření smlouvy na základě Cenové nabídky Ing. Mydláře – PD pro územní řízení a stavební povolení chodník na ulici
Nádražní a zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení.
Uzavření smlouvy na základě Cenové nabídky na zpracování studie proveditelnosti pro žádost o dotaci v rámci dotačního
titulu IROP 2.4 „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání se společností.
Dar členům JSDH Mořkov.
Dar členům Kulturní komise, kteří nejsou členy Zastupitelstva obce Mořkov.

3.
3.1
3.2

Doporučuje:
ZO ke schválení žádost o dotaci na rok 2017 od Charity Kopřivnice.
ZO ke schválení žádost o dotaci na rok 2017 od TJ Mořkov.

4.
4.1

Uděluje:
Dle §16 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., zákona o úřednících územních samosprávních celků souhlas s provozováním
vedlejší výdělečné činnosti při hlavním pracovním poměru zaměstnankyni H.

2.4
2.5
2.6
2.7

Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

USNESENÍ
z 36. schůze Rady obce Mořkov konané dne 16. 11. 2016
1.
1.1
1.2
1.3
1.4

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 35. schůze RO.
Žádost společnosti SALUS o.p.s. Kopřivnice.
Poděkování Diakonie Broumov, IČ: 49289977, sociální družstvo, Velká Ves, Broumov, za sbírku použitého ošacení, kterou
poskytli občané Mořkova.
Žádost o dar Záchranné stanici a Domu přírody Poodří Bartošovice.

2.
2.1
2.2
2.3

Schvaluje:
Program 36. Rady obce Mořkov.
Vyřazení DHM 010 z evidence majetku – telefonní ústředny ze Základní školy a Mateřské školy Mořkov okres Nový Jičín.
Přijetí daru ve výši 10.000,- Kč ZŠ a MŠ Mořkov okres Nový Jičín, příspěvková organizace od Nadačního fondu Dětský
čin roku, Radlická 3201/14, 150 00 Praha 5, IČ: 27377245.

2.4

Podpis dohody o zpracování osobních údajů z obecního kamerového dohlížecího systému mezi stranami Česká

2.5
2.6
3.
3.1

republika – Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje IČ: 75151502, 30. dubna 1682/24, 702 00, Ostrava –
Moravská Ostrava a Přívoz, zastoupená ředitelem plk. Mgr. Tomášem Kuželem a Obec Mořkov, IČ: 00298191, Horní 10,
742 72 Mořkov, zastoupená starostkou Ivanou Váňovou.
Návštěvu jubilantů v prosinci 2016.
Pronájem prostor bývalé obecní knihovny v budově hasičské zbrojnice na ulici Horní č. p. 385 PROFICIO ACTIVE, z. s.,
IČ: 053 11 985, Husova 1616/29, 741 01 Nový Jičín, dle nájemní smlouvy.
Doporučuje:
ZO schválit TJ Mořkov dar ve výši 21000,- Kč na úhradu faktury vodného a stočného a na částečnou úhradu faktury za
dopravu.
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4.

Souhlasí:

4.1

Se zapojením ZŠ a MŠ Mořkov do projektu v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání Podpora škol
formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I.
S realizací projektu v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I.
S přijetím dotace v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I.

4.2
4.3

Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

Usnesení 12. zasedání Zastupitelstva obce Mořkov
konaného dne 16. 11. 2016
Zastupitelstvo obce po projednání:
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Bere na vědomí:
Zprávu ověřovatelů zápisu 11. ZO paní Jany Rýdlové a pana Adama Kučery.
Kontrolu usnesení 11. zasedání zastupitelstva obce.
Zprávu o činnosti rady obce za období od 11. zasedání zastupitelstva obce (č. 33 - 35).
IV. úpravu rozpočtu obce Mořkov provedenou Radou obce Mořkov.
Výsledky projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Mořkov v rozsahu přílohy č. 1
předloženého materiálu.

2.
2.1

Volí:
Návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení 12. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 16. 11.
2016 ve složení: paní Lenka Jurášová, předseda, pan Miroslav Sokol a pan Zdeněk Kyselý – členové.

3.
3.1
3.2

Schvaluje:
Program jednání 12. ZO.
Podle § 55 odst. 1 a za použití § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zprávu o uplatňování Územního plánu Mořkov
v rozsahu přílohy č. 2.
Obecně závaznou vyhlášku obce Mořkov č. 3/2016 o nočním klidu.
Obecně závazná vyhláška obce Mořkova č. 4/2016 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Dar TJ Mořkov ve výši 21.000,- Kč na proplacení faktury za vodné a stočné a na částečné proplacení
faktury za jízdné.

3.3
3.4
3.5
4.
4.1

Projednalo:
Podle § 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů Zprávu o uplatňování Územního plánu Mořkov v rozsahu přílohy
č. 2 předloženého materiálu.

5.
5.1

Ruší:
Obecně závaznou vyhlášku obce Mořkov č. 1/2016 o nočním klidu.

6.
6.1

Uděluje:
Čestné občanství pplk. Josefu Černému in memoriam.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta
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Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Mořkov
ze dne 16. listopadu 2016 v 17:00 hod.
v salonku Společenského domu v Mořkově
Program:
1. ZAHÁJENÍ
2. UDĚLENÍ ČESTNÉHO OBČANSTVÍ OBCE MOŘKOV IN MEMORIAM PPLK. JOSEFU ČERNÉMU
3. VOLBA KOMISÍ
4. KONTROLA USNESENÍ 11. ZASEDÁNÍ ZO
5. ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE Č. 33 - 35
6. IV. ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE NA ROK 2016 PROVEDENÁ RADOU OBCE
7. ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MOŘKOV
8. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE MOŘKOV Č. 3/2016 O NOČNÍM KLIDU
9. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE MOŘKOVA Č. 4/2016 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU
SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
10. INTERPELACE
11. DISKUSE
12. PŘIJETÍ USNESENÍ
13. ZÁVĚR
Průběh zasedání
1. ZAHÁJENÍ
Zahájení provedla starostka obce paní Ivana Váňová v 17:00 hod. a přivítala všechny přítomné zastupitele i občany. Zvláště přivítala
paní Danu Cabákovou s manželem a pana Josefa Černého s manželkou.
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 15 členů, což je nadpoloviční většina, takže zastupitelstvo je schopno platně
jednat a usnášet se.
Přítomno:
15 zastupitelů
Nepřítomno: 0 zastupitelů
Hlasování o programu, tak jak je uvedeno v pozvánce , bod 3.1. usnesení ZO:
Hlasování: pro 15 proti: 0
zdrželi se: 0
2.UDĚLENÍ ČESTNÉHO OBČANSTVÍ OBCE MOŘKOV PPLK. JOSEFU ČERNÉMU IN MEMORIAM.
Starostka obce p. Ivana Váňová přednesla uznání a poctu pplk. Josefu Černému a vyzvidla hrdinské činy občana naší obce.
Následně proběhlo udělení titulu Čestný občan obce Mořkov pplk. Jan Černý in memoriam. Zastupitelé obce poblahopřáli dceři i
synovi pplk. Josefa Černého.
3. VOLBA KOMISÍ
V souladu s jednacím řádem zastupitelstva navrhuje starostka obce zvolit návrhovou komisi ve složení paní Lenka Jurášová předseda, pan Zdeněk Kyselý a pan Miroslav Sokol.
Hlasování o volbě návrhové komise (bod 2.1. usnesení ZO):
Hlasování: pro 15
proti: 0
zdrželi se: 0
Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce je vystaven u prezentace, a pokud k němu nebudou vzneseny v průběhu zasedání
připomínky, bude považován za schválený.
Ověřovatelé 11. zápisu p. Jana Rýdlová a p. Adam Kučera podali souhlasnou zprávu o jeho správnosti.
ZO bere na vědomí souhlasnou zprávu ověřovatelů zápisu 11. ZO
Ověřovatelé zápisu z 12. zasedání ZO jsou určeni:pan Jaromír Stecula a pan Jaromír Kašpárek.
Určená zapisovatelka: Romana Kladivová.
4.KONTROLA USNESENÍ 11. ZASEDÁNÍ ZO
Starostka obce p. Ivana Váňová přednesla pro kontrolu usnesení 11. zasedání zastupitelstva obce, konstatovala splnění všech bodů
usnesení 11. zasedání ZO. Nejsou žádné dotazy. Zastupitelé berou na vědomí bod 1.2. usnesení ZO kontrolu usnesení 11. zasedání
ZO.
5. ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE Č. 33-35
Usnesení RO jsou k dispozici na webových stránkách obce nebo ve Zpravodaji obce. Zastupitelé mohou mít dotazy k činnosti rady
obce.
Zastupitelé vzali na vědomí bod 1.3.usnesení zprávu o činnosti rady obce za období od 11. zasedání zastupitelstva obce (č.33-35).
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6. IV. ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE NA ROK 2016 PROVEDENÁ RADOU OBCE
Úpravu mají ZO k dispozici, jsou v ní zpřesněny příjmy a výdaje, jak se v průběhu roku vyvíjejí. K této úpravě přistoupila RO
s odůvodněním, které je k dispozici. V úpravě rozpočtu jsou mj. výdaje na pracovníky VPP a výdaj na dokoupení nábytku pro
obecní knihovnu.
Hlasování o tom, zda zastupitelé berou na vědomí bod 1.4. IV. úpravu rozpočtu obce Mořkov provedenou RO Mořkov.
Hlasování: pro: 15 proti: 0

zdrželi se: 0

7.ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MOŘKOV
Zástupce pořizovatele ÚP Ing. Juřičková zaslala důvodovou zprávu a zpracované podklady pro dnešní jednání. Proběhlo několik
jednání při přípravě této zprávy a společně s dotčenými orgány byl vyhodnocen vývoj a uplatňování územního plánu .
Hlasování o tom, zda zastupitelstvo obce bere na vědomí bod 1.5. Výsledky projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního
plánu Mořkov v rozsahu přílohy č.1 předloženého materiálu.
Hlasování: pro: 15 proti: 0

zdrželi se: 0

Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.2. usnesení ZO Podle § 55 odst. 1 a za použití § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zprávu o uplatňování Územního plánu
Mořkov v rozsahu přílohy č. 2.
Hlasování: pro: 15 proti: 0

zdrželi se: 0

Hlasování o tom zda zastupitelstvo obce projednalo bod 4.1. usnesení ZO Podle § 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Zprávu o uplatňování Územního plánu
Mořkov v rozsahu přílohy č. 2 předloženého materiálu.
Hlasování: pro: 15 proti: 0

zdrželi se: 0

8.OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE MOŘKOV Č. 3/2016 O NOČNÍM KLIDU
Zastupitelé obce na minulém jednání ZO schválili OZV č. 1/2016 o nočním klidu, z ministerstva vnitra nám přišly další upravující
a doporučující pokyny, které musíme do vyhlášky zapracovat. Proto předkládám verzi, která je upravena o tyto závazné pokyny.
Schválením OZV č. 3/2016 dojde ke zrušení OZV č. 1/2016.
Hlasování o tom zda zastupitelé schvalují bod 3.3. usnesení ZO Obecně závaznou vyhlášku obce Mořkov č. 3/2016 o nočním klidu.
Hlasování: pro: 15 proti: 0

zdrželi se: 0

Hlasování o tom, zda zastupitelstvo obce ruší bod 5.1. usnesení ZO Obecně závaznou vyhlášku obce Mořkov č. 1/2016 o nočním
klidu.
Hlasování: pro: 15 proti: 0

zdrželi se: 0

9.OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE MOŘKOVA Č. 4/2016 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU
SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
Je povinností ZO každým rokem aktualizovat, přesto že ji v zásadě neměníme. Poplatek a úlevy zůstávají stejné. Jen kalkulace ceny
se musí vždy přepočítat podle skutečně odvezených tun odpadů za předchozí rok na skládku. Tzn. výpočet dvou částek se
každoročně změní. Pro občany zůstávají poplatky stejné.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.4. usnesení ZO Obecně závazná vyhláška obce Mořkova č. 4/2016 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Hlasování: pro: 15 proti: 0

zdrželi se: 0

10.INTERPELACE
bez dotazů
11.DISKUSE
Starostka obce Ivana Váňová objasňuje složitou záležitost týkající se TJ Mořkov. Pan Patrik Kunc předložil žádost o dotaci pro TJ
Mořkov na rok 2017 (tuto jsme zatím neschvalovali) a při té příležitosti informoval vedení obce, že TJ nemá dostatek vlastních
finančních prostředků na uhrazení faktur za vodné a fakturu za autobusovou přepravu a bude žádat obec o dofinancování. Žádost TJ
jsme předložili, RO projednala a předložila ZO k hlasování. RO sama v této záležitosti již nemůže rozhodnout, neboť jsme již na
letošní rok TJ dali dotaci vyšší než 200 tis. Kč, konkrétně 240 tis. Kč. Každý další finanční dar nebo příspěvek je již v kompetenci
zastupitelstva obce. Staroska obce přednesla žádost TJ Mořkov, přičemž obě faktury činí 24.761,- Kč . Z vlastních zdrojů bude
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zaplacena část cca 3.000,- Kč. Celková částka, kterou je potřeba dofinancovat činí 21.000,- Kč
Dotaz p. Kučera A.– čím žádost odůvodnili?
Starostka – odůvodnili mj. vysokou cenou stočného, kterou dříve TJ Mořkov neplatilo. Část vody z vodovodního řádu se používá
k zavlažování a tato voda se již nevrací do kanalizace. Podnikla jsem již kroky, které povedou např. k nainstalování odpočtového
vodoměru pro zavlažování hřiště. Navrhujeme SMVak, aby stočné vody použité k zavlažování hřiště z tohoto odpočtového
vodoměru nebylo účtováno.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.5. usnesení ZO dar TJ Mořkov ve výši 21.000,- Kč
Hlasování
pro: 9 (p.Váňová, p.Navrátil, p.Kladivová, p.Vereš, p.Kašpárek, p.Goldová, p.Hegarová, p.Jurášová, p.Lacina)
proti: 0
zdrželi se: 6 ( p.Stecula, p.Kučera, p.Rýdlová, p.Sokol, p.Černoch, p.Kyselý)
Starostka obce dále doplňuje informaci, co všechno budeme v dalším období žádat od TJ a jednat s vedením. Připravujeme
přístavbu záchodů za společenskou místností TJ, neboť stávající záchody jsou ve špatném stavu. Neutěšený stav budovy nás nutí
podniknout určité kroky. Je třeba razantně změnit systém vedení, systém úklidu a přístup k majetku, který od nás má TJ k dispozici.
Budeme žádat jasně o stanovisko ze strany TJ k tomuto problému.
p. Navrátil – diskuze s vedením TJ a fotbalem bude širší, není možné, aby až při posledních fakturách zjistili tuto situaci. Zřejmě
bychom nemohli ze strany vedení obce předstoupit před zastupitele a sdělit, že obec nemá dostatek prostředků na konci roku
k zaplacení svých závazků. Je potřeba se zaměřit na účetnictví a systém hospodaření, jak probíhá a jak se během celého roku
hospodaření průběžně sleduje.
p. Kučera – neudělali jsme tímto schválení dofinancování TJ nebezpečný precedens?
Starostka – na příštím zastupitelstvu budou žádat finanční dotaci na rok 2017. Před tímto bude vedení TJ vyzváno a budeme žádat o
vysvětlení a velmi podrobnou analýzu hospodaření.
p. Goldová – můžeme nahlédnout do účetnictví TJ, jaké máme od nich podklady?
p. Kladivová – ke kontrole finančního výboru jsou předkládány ze strany TJ doklady k vyúčtování roční dotace, kterou poskytuje
obec. Doklady jsou formálně v pořádku a splňují náležitosti dotace. Náhledy do dalších účetních dokladů TJ nemáme. Každý rok
jsou FV předávány ve zjednodušeném přehledu určité informace, na straně příjmů o získaných vlastních prostředcích TJ, o
získaných dotacích, o vybraných členských příspěvcích v jednotlivých oddílech a na straně výdajů o výdajích v jednotlivých
oddílech. Tento přehled není doklad z účetnictví a je nám předkládán na naši žádost pouze k dalšímu vyhodnocení.
Host p. Hromádková – sledovala návrhy obce zaslané prezidentské kanceláři o udělení vyznamenání pplk. Černému a sledovala
předávání vyznamenání prezidenta ČR 28.10.2016. Oceňováni byli příslušníci československého letectva v britské RAF, z
„východní“ strany nebyl oceněn žádný hrdina II. světové války. Zřejmě se tím dnes také projevila určitá prozápadní politika.
p. Jurášová – bude opraveno poničené parkoviště u hřbitova při stavebních pracích u haly Konkys?
Starostka – ano bude, je taková dohoda, že bude parkoviště dáno do pořádku.
p.Černoch – jaký je problém s veřejným osvětlením?
Starostka – řeší se to, pan Zelenka v pátek přijede a předpokládám, že závadu odstraní. Zjistili jsme příčinu poruch na ulici Obchodní
a druhá příčina poruchy je na ulici Dolina na drátovém vedení.
p. Hegarová – poděkování za krásnou novou vánoční výzdobu v Nových Domkách.
Starostka – jsme rádi za poděkování a věříme, že se bude občanům líbit. Občané už nám postupně sdělují, že chtějí další výzdoby
nainstalovat i dále do jiných ulic. Rádi bychom v tom pokračovali postupně, není to úplně levná záležitost, jedna vánoční ozdoba i
s potřebnými doplňky stojí cca 15 tis. Kč.
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12.PŘIJETÍ USNESENÍ
p.Lenka Jurášová přednesla usnesení 12. zasedání ZO.
13.ZÁVĚR
Ve středu 14.12.2016 v 17.00 hodin bude zastupitelstvo obce.
Závěr provedla starostka obce a jednání obecního zastupitelstva v 17.55 hod. ukončila.
Přílohy: Usnesení 12. ZO
Prezenční listiny
Hlasovací listiny
Zapsala:
Romana Kladivová
ověřovatelé zápisu:
Jaromír Stecula

Ivana Váňová
starostka obce

Jaromír Kašpárek

INFORMACE K VÝBĚRU MÍSTNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2017
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
4/2016 – 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. 2017 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 2016, 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 2016, nemusí
se znovu ohlašovat.
Nálepku na rok 2017 obdržíte po úhradě poplatku za odpad. Nálepka roku 2016 platí do 31. 3. 2017.
Evidence místních poplatků – variabilní symbol zjistíte : jakschova@obec-morkov.cz, tel. 556 715 674,
ref. Jana Jakschová.
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Oznámení Obecního úřadu Mořkov
Oznamujeme občanům, že obecní úřad bude v roce 2016 otevřen pro veřejnost
naposledy 22. prosince do 14 hodin.
Pokladna bude uzavřena 21. prosince v 17 hodin.
Po té již nebude možné na pokladně OÚ Mořkov přijímat ani vyplácet hotovost.
Děkujeme za pochopení.
Obecní úřad bude v roce 2017 otevřen 2. ledna 2016 v 8 hodin.
Žádáme občany, kteří si ještě nevyzvedli
Obecní stolní kalendář na rok 2017, se všemi
důležitými informacemi, aby tak neprodleně
učinili. Kalendář si můžete vyzvednout na
Obecním úřadě Mořkov v úředních hodinách.

REKONSTRUKCE MK
ULICE DOLNÍ VE SMĚRU
NA LÁN
V roce 2016 jsme realizovali nutnou rekonstrukci
MK ulice Dolní ve směru Na lán. Místní komunikace
se nachází ve svahovitém terénu, a proto jsme museli
vyřešit řádný odvod dešťové vody. Opravili jsme 3 ks
příčných silničních vpustí, navíc v horní části jsme
ještě jednu silniční vpusť vybudovali. Tímto bude do
budoucna ochráněn před dešťovou vodou jak obecní,
tak i soukromý majetek občanů. Osadili jsme po
krajích komunikace obrubníky, upravili vjezdy
k pozemkům, opravili jsme opěrnou zeď, jež zabrání
sesuvům půdy v dolní části místní komunikace.
Upravili jsme do správné výšky šachty dešťové a
splaškové kanalizace a vodovodní uzávěry.
Z hlediska bezpečnosti jsme v dolní části místní
komunikace vybudovali svodidlo. V celé délce jsme
vybudovali souvislou asfaltovou plochu místní
komunikace. Díky této rekonstrukci místní
komunikace ulice Dolní ve směru Na lán se výrazně
zkvalitnil přístup občanů k tamním nemovitostem.
Usnadnil se vjezd vozidel IZS, popelářským
vozidlům, vozům zajišťující zimní údržbu a údržbu
inženýrských sítí.
Financování akce:
Dotace Moravskoslezský kraj: …………..243.572,49 Kč
Vlastní zdroje financování ………564.564,49 Kč
Stavba celkem…………………....808.136,98 Kč
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Úprava pietního místa pomíku v Říkách v
Mořkově
V roce 2016 jsme provedli díky dotaci z Moravskoslezského kraje ve výši 40.000,Kč úpravu pietního místa Pomníku V Říkách. Zhotovili jsme opravu písma na
pomníku, vybudovali jsme přístupový chodník, a do nových betonových květináčů
provedli výsadbu zeleně. Díky dotaci z MSK vzniklo důstojné místo padlému
hrdinovi za II. světové války.
Celkové náklady úpravy
pietního místa: 40.000,Kč, tj. 100% dotace
Moravskoslezského kraje.
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Narodili se
Jolana Čáňová a Nikola Hertlová
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Jolance a Nikolce
přejeme do života hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v prosinci 2016
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
80 let
81 let
82 let
83 let
87 let
90 let
91 let
95 let

Zdeněk Hokuf
Zdeněk Korec
Zdenka Sedláková
Jan Hoďák
Jaromíra Zubíková
Jiří Charenza
Jan Jančálek
Otakar Doubravský
Marie Rýdlová
Marie Hromádková
Anna Rýdlová
Alois Kučera
Berta Macháčová
Božena Rýcová
Bohdan Hromádka
Anastázie Černochová
Josef Kučera

Richard Doubravský

Věra Drozdová

Jana Lacinová
František Bartoň

Vladimír Mička
Zdeňka Rýcová

Anna Macháčová
Jan Hruška
Ludmila Machová

František Pítr

Antonín Daňhel
Marie Rýcová
Anna Poláchová

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

Úmrtí
Karel Šindler

Důstojné místo pro umístění parte
Na základě žádostí občanů z horního konce budou umístěny dvě nové skříňky na parte u horní autobusové
zastávky. Zároveň tam přibude i nová plakátovací plocha.
V současné době nás oslovili občané a rodáci, kteří sledují dění v naší obci prostřednictvím webových
stránek. Tam pročítají také Zpravodaj. Žádali nás, zda bychom mohli uveřejňovat parte našich zemřelých
občanů. To, že si přečtou, že zemřel např. Jan Novák, jim nic neřekne. Ale pokud budou mít možnost podívat
se na parte (většinou je na něm uveřejněna i fotografie), vzpomenou si snáze, o koho se jedná. V mnohých
obcích již tyto informace bývají zveřejňovány. Proto bychom Vás chtěli požádat o spolupráci. Když Vám
zemře někdo blízký z Mořkova, doneste nám Parte i na obecní úřad. My si jej ofotíme a v následujícím
Zpravodaji ho otiskneme.
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Zprávičky z Mateřské školy Mořkov

Na začátku listopadu jsme pro děti a jejich
rodiče uspořádali v mateřské škole Drakiádu.
Už od samého rána panovala ve školce
přípravná atmosféra na odpoledne. Děti si
mohly papírového draka vyrobit, nakreslit
nebo rozpoznávat jejich tvary. Na vycházce
již zkoumaly povětrnostní podmínky
a zjišťovaly, ze které strany fouká. Počasí
v tento den bylo větrné a tak mohl den
s létajícími draky pokračovat na poli za
mateřskou školou. Tam jsme se všichni
společně odebrali. Všem dětem draci krásně
létali. Ocenění se dočkaly úplně všechny,
které jsme mohli na akci přivítat a to
v podobě dárků a sladkostí. Díky skvělému
počasí a dobré náladě všech se akce
vydařila.
V listopadu předškoláci ukončili kurz předplaveckého výcviku. Náplní kurzu bylo, aby děti získaly jistotu při
pohybu ve vodě, schopnost překonávat sám sebe a důvěřovat si. Postupně byly zábavnou formou rozvíjeny
jejich základní plavecké dovednosti. Všechny děti kurz zvládly a obdržely mokré vysvědčení a čokoládovou
medaili ,,Plaváček 2016“.
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VELKÉ BLAHOPŘÁNÍ ŽENĚ ČÍSLO JEDNA V NAŠÍ OBCI
Jarmile Lidaříkové,
neboť se dožila věku, který si zaslouží poklonu a obdiv. Je stále plná optimismu, radosti ze života a lásky
k přírodě. Nikdo od ní neodejde bez sáčku voňavých bylinek, které tak ráda sbírá a suší. Její zahrádka voní
a hýří barvami květů od jara do podzimu. „Podívejte se, jak krásný mám výhled do zeleně tady od mých
dveří! Je něco krásnějšího a lepšího? Tady ty růže, ty mě vždycky potěší…“
Její náruč je laskavá a vždy plná zájmu o každého, kdo k ní přijde. Ráda vzpomíná na staré, vlastně pro ní
mladé, časy. Přejme jí k jejím nedávným 94.narozeninám jen to nejlepší!
Její spolužačkou je o čtyři měsíce mladší Anna Géryková, o které jsem psala v říjnovém Zpravodaji. Na
společné školní fotografii možná poznáte i svoje příbuzné roč.1922/23.
Ještě o rok starší je „muž číslo jedna v naší obci“ – Josef Kučera, který měl letos již 95 let!
Paní Géryková mi prozradila, že se možná v Mořkově dožijeme v souvislosti s ním a jeho ženou té
nejvzácnější svatby na světě, a to PLATINOVÉ (70 let společného života). Někde se takovéto svatbě říká
„svaté milosti“. Ta úplně poslední -75 let – je nebeská či svatých korunovačních klenotů. Tak se všichni
mladí mějte rádi, žijte zdravě a dožijete se i nebes.
Za všechny gratulanty Marie Hromádková
Pro svatbu, oslavu životního jubilea nabízím ve vysoké kvalitě natočení na video profesionální technikou,
speciální hubební produkci včetně moderování akce—velký výběr současné pop music,
velký výběr hitů 60-90. léta,pokud jste příznivci lidové hudby a dechovky,
pak také tato produkce může být zpestřena o tento žánr.
Ceny dohodou.
Kontakt: PhDr.Mgr.Vítězslav Černoch,Mořkov,tel.777 347 259

BUFET NA KOUPALIŠTI
V MOŘKOVĚ
Otevřeno denně kromě úterý od 13.00.
Nabízíme velký výběr pizz, bramborákové pizzy, langoše, hranolky atd.
Nově zřízen sázkový terminál BET X, možnost on-line sázek v průběhu zápasu.
PŘI SÁZCE NAD 300,PIVO ZDARMA
Otevírací doba v době vánočních svátků:
Štědrý den
24.12.
Zavřeno
25.12.
Zavřeno
26.12.
od 11.00
Silvestr
31.12.
11.00-18.00
Nový rok
1.1.2017
od 11.00
………………………………………………
Pečeme a rozvážíme pizzu denně kromě úterý od 11.00 tel. 605 995 695
Při objednávce nad 3 pizzy zdarma šunková pizza.
Při odběru nad 10 pizz(razítka na krabici) kvalitní 0,7 l víno ZDARMA.
Přijmeme brigádníka na pečení pizzy přes víkend. Nástup možný ihned.
Informace u pí. Skybové 732 252 953
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V roce 2016 se nám podařilo díky Vaši pomoci
uskutečnit dva svozy vršků z PET láhví. V březnu
váhové množství víček celkem 755 kg a nyní
v listopadu dokonce 1164 kg. Výtěžek z těchto svozů
jsme využili na hrazení speciální rehabilitační léčby
v lázních Klimkovice. Jedná se o program Klim
therapy, CI therapy a pravidelné rehabilitace
v Novém Jičíně ve Fyzio Beskyd. Tyto speciální
programy nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.
Letos Natálka absolvovala dvakrát speciální
program Klim therapy a dvakrát speciální program
CI therapy. Díky této pravidelné a kvalitní
rehabilitaci se Natálce podařilo dostat v pěti letech
na nožičky a začala chodit což je úžasný posun,ale
tím rehabilitace nekončí a u dětí s DMO je stále
potřeba kvalitní rehabilitace. V roce 2017 už máme
objednáno několik pobytů v Klimkovicích
a především program CI therapy, kde se bude
pracovat s levou horní končetinou, kterou díky
levostranné hemiparese Natálka nepoužívá. Moc
bych chtěla všem žákům ZŠ a všem občanům
Mořkova, co se do sbírky zapojili poděkovat.
Prosím sbírejte víčka i nadále. Pomůže nám to s další léčbou Natálky.

Lenka Hlavinková

kontakt: Lenka Hlavinková tel: 604745465
email: lenkaodin@seznam.cz
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Dobrý den, je to k nevíře, ale už se zase blíží Vánoce. Vánoční svátky jsou již
léta spjata charitativní sbírkou, která výrazně pomáhá České katolické charitě
naplňovat její poslání. V loňském roce se v naší obci vybralo přes 63 000Kč.
Občané naší obce jsou jedním z nejčastějších využivatelů služeb charity.
Výtěžek sbírky je určen na dokrytí nákladů související s péči o seniory v našem Domově pokojného stáří,
dále se nejčastěji využívají na dokrytí terénních služeb – nákupem pohonných hmot, ošetřovatelského
materiálu popřípadě nákupem kompenzačních pomůcek nebo staršího vozu pro zajišťování terénních
služeb. Jednoduše se dá říct, že bez této sbírky by byla činnost charity výrazně omezena. Vaše štědrost
tedy umožní pokračovat charitě pomoci všem, kteří to potřebují.
V naší obci se Tříkrálová sbírka uskuteční v sobotu 7.1.2017. Prosím všechny, kdo mají odvahu se zapojit –
buď jako vedoucí nebo i jako malí koledníci, aby se přihlásili do 28.12.2016 Janě Pítrové na mailovou
adresu: jpitrova@seznam.cz, adresu Osvobození 605, Mořkov nebo telefonní kontakt 732 634 553. Bližší
informace podám na výše uvedených kontaktech.
Sbírka bude probíhat 7.1.2017 v dopoledních a poledních hodinách. Předpokládané ukončení bude do
14,00hodin (vše záleží na počtu dobrovolníků a počasí).
Jménem České katolické charity již nyní děkuji za spolupráci.
Jana Pítrová
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TIP
NEJEN NA VÁNOČNÍ DÁREK

Obec Mořkov společně s kulturní komisí
pořádá
v neděli 11. prosince 2016 od 14:30 hod.
v sále Společenského domu v Mořkově

M I K U LÁ ŠS K Á
NAD Í LKA

ADVENTNÍ
KONCERT
s pohádkou
O ČERTECH
v neděli 4. 12. 2016 ve 14:00 hod. v sále
ORLOVNY MOŘKOV
Příjem dárků od 13:00 hod. v kuchyňce v Orlovně



Děti i rodiče srdečně zvou pořadatelé MO
KDU-ČSL Mořkov

Program:
Vystoupení dětí z Mateřské školy Mořkov
a Základní školy Mořkov

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

BOHOSLUŽBY během VÁNOČNÍCH
SVÁTKŮ
v kostele sv. Jiří v Mořkově
Sobota 24. 12. 2016 24:00 hod.

ŽIVÝ BETLÉM

Štědrý den

Neděle 25. 12. 2016

8:30 hod.
1. svátek
vánoční - Slavnost narození
Páně (Boží hod vánoční)

Pondělí 26. 12. 2016

8:30 hod.
2. svátek
vánoční - Svatého Štěpána

Sobota 31. 12. 2016 16:00 hod.
Silvestr Poděkování za rok 2016

atmosféra narození
doplněná zpěvy se odehraje
před Společenským domem

Neděle 1. 1. 2017

v pondělí 26. 12. 2016 od 16:00 hod.
Na setkání s Vámi se těší pořadatelé

8:30 hod.
Slavnost
Matky Boží Panny Marie

Přeji Vám požehnané vánoční svátky a dovoluji si
Vás všechny pozvat k návštěvě bohoslužeb.
P. Paweł Dobija, duchovní správce farnosti Mořkov

Přichystáno bude i občerstvení
na zahřátí pro děti i dospělé.
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Zaměstnaná mladá žena s jedním dítětem by ráda našla podnájem
bytu nebo baráčku v Mořkově. Na výši nájmu se jistě dohodneme.
Kontakt: mob.: 739 417 964. Děkuji za Vaše nabídky.
19

20

POŘADATELÉ PLESŮ
VÁS SRDEČNĚ ZVOU
NA PLESOVOU SEZONU 2017
V OBCI MOŘKOV
Sobota
Sobota
Pátek
Neděle
Pátek
Sobota
Sobota

14. 1.
21. 1.
3. 2.
5. 2.
10. 2.
11. 2.
25. 2.

Ples SDH
Orelský ples
Ples SRPŠ
Dětský Maškarní karneval

Řeznický ples
Ples důchodců
Pochování basy

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

Zpravodaj obce Mořkov vydává Obecní úřad Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov,
morkov@obec-morkov.cz, www.obec-morkov.cz.
Uzávěrka tohoto čísla 27. 11. 2016. Neprošlo jazykovou úpravou.
Tisk Grafia Nova s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
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Rozsvícení vánočního stromu – 1. neděle adventní
dne 27. 11. 2016
Kulturní program si pro všechny přítomné připravily děti z mateřské
školy pod vedením svých učitelek. Po programu básniček a písniček
jsme rozsvítili vánoční strom a zároveň děti poslaly 235 balónků
s dopisem Ježíškovi.
Všem moc děkujeme,
byl to krásný zážitek.

MO KDU-ČSL Mořkov

OBEC MOŘKOV ve spolupráci s kulturní komisí
Vás srdečně zve na

VÁNOČNÍ KONCERT
V KOSTELE SV. JIŘÍ
PÁTEK 30. PROSINCE 2016 v 15 hod.

Sopranistka,
Operní zpěvačka
Olga Vít Krumpholzová

Žesťové kvinteto
Brass five
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