Leden 2017

měsíčník

ČÍSLO 1

Přejeme všem úspěšný a šťastný nový rok 2017.
Za kolektiv zaměstnanců Obce Mořkov
Ivana Váňová, starostka
Jiří Navrátil, místostarosta

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
dne 2. ledna 2017 jsme zahájili administrativní práce za účelem převedení správcovství
vodních toků Králova a Papákova potoka z Obce Mořkov na Lesy ČR. Už v roce 2012 jsem
jednala s Ministerstvem zemědělství a žádala je o možnost zrušení správcovství nad našimi
dvěma vodními toky. Žádný subjekt, vyjma vybraných organizací řízených Ministerstvem
zemědělství, není totiž povinen strpět určení správcem drobných vodních toků. Ovšem pro nás
byla možnost převedení správcovství vyloučená až do 31. 12. 2016. V tento den uplynula
pětiletá doba udržitelnosti projektu po provedené opravě Králova potoka po povodni 2009.
Do té doby musela obec strpět správcovství, v opačném případě bychom museli vrátit dotaci, jež byla na
opravu poskytnuta Ministerstvem pro místní rozvoj. Převedení správcovství na Lesy ČR má svou logiku,
neboť od pramene po trať SŽDC a dále řeka Jičínka, do které se Papákův a následně i Králův potok vlévá, je
ve správcovství Lesů ČR. Pro obce – žadatele dotací, bývají vypsány dotační tituly Státním fondem Životního
prostředí ČR, které řeší opravy v souvislosti s ohledem na splynutí s přírodou, tzn., že se toky v době dešťů
a povodní přirozeně, volně rozlévají do krajiny. Takováto úprava u nás není možná, protože toky protékají
hustou zástavbou rodinných domů. Expert z organizace ochrany přírody na místě zhodnotil stav a vydal
stanovisko, že v našem případě je možná pouze technická úprava koryta. Na technickou opravu koryt potoků
nejsou však pro obce vypsány dotační tituly. Financování oprav z vlastních zdrojů je nad naše finanční
možnosti. Státní organizace (správci a vlastníci státních organizací Lesy ČR a Povodí Odry) mohou čerpat
dotace na technické opravy a úpravy z Ministerstva zemědělství. Pro případnou opravu by tak byla připravena
schůdnější cesta dotačního financování.
V současné době připravujeme žádost o dotaci na Přístavbu a stavební úpravy Mateřské školy v Mořkově.
Tu podáme na Ministerstvo školství začátkem února. Zhotovená projektová dokumentace řeší zprovoznění
čtvrtého oddělení v MŠ pro dvouleté děti, které budeme muset přijímat od roku 2019 – 20.
Připravujeme žádost o dotaci na Opravu a nátěr fasády budovy hasičské zbrojnice v Mořkově. Tu
budeme podávat 1. 2. 2017 na Ministerstvo zemědělství, jež vypsalo podprogram na Údržbu a obnovu
významných historických dominant a hasičských zbrojnic.
V letošním roce plánujeme přístavbu sociálního zařízení budovy TJ. Přístavba bude realizována za tzv.
společenskou místností. Projektová dokumentace je již hotová a nyní zajišťujeme potřebné stavební povolení.
Následně vypíšeme výběrové řízení na zhotovitele a rada obce vybere z došlých nabídek nejvhodnějšího
uchazeče.
Intenzivně připravuji výběrové řízení na Opravu fasády objektu původní budovy školy, dále výběrové
řízení na opravy místních komunikací 2017 (Na Bochetě, Padol, Potoční).

Koncem roku jsme dokončili Územní studii lokality Zuberské Z 49. Nyní Pořizovatel MěÚ Nový Jičín, úřad
územního plánování, zastoupený Ing. Juřičkovou, provede zaevidování studie, včetně oznámení na krajský úřad.
V březnu 2017 vezmou zastupitelé obce Mořkov předmětnou studii na vědomí. Dle patřičných zásad bude možné
provádět v zóně výstavbu.
S pořizováním územních studií pokračujeme, podle zásad platného územního plánu vydaného v roce 2012. Nyní
pořizujeme Územní studii lokality Lánové Z 22. Věřím, že v letošním roce bude tato studie dokončena. Obě
studie pro nás zpracovává Urbanistické středisko Ostrava, Ing. arch. Fusková. USO pro nás zhotovuje také Změnu
Č. 1 Územního plánu Mořkov, která bude dokončena do konce června 2017.
Ivana Váňová, starostka

Vážení spoluobčané,
rozhodli jsme se na váš podnět rozšířit třídění odpadu v naší obci o další komoditu. Touto
komoditou je použitý kuchyňský olej a tuky. Většina z nás uvažuje jak naložit s již
nevhodným olejem z pánve či fritézy. Jeho vylití do kanalizace je velmi nevhodné. Olej
v kanalizaci ztuhne, může se někde usadit a kanalizaci ucpat. Nehledě k tomu, jaké
problémy dělají tuky z domácností v čistírně odpadních vod. Olej na zahradě také není
zrovna nejlepším hnojivem a v popelnici také neudělá dobrou službu životnímu prostředí.
Chceme nám všem řešení „kam s ním“ ulehčit. Od března bude ve Sběrném dvoře umístěna
speciální sběrné nádoba. Do této nádoby bude možné ukládat uzavřené PET lahve
s použitým kuchyňským olejem a uzavřené krabičky (např. od RAMY) s jedlými tuky. Hovoříme stále
o jedlých tucích, nikoli o vyjetých olejích z aut! Věříme, že i tento krok napomůže větší ochraně přírody.
Závěrem loňského roku a hned na počátku letošního roku došlo v naší obci k několika případům krádeže
a poškozování cizí věci. Jako vedení obce oceňujeme přístup zastupitelů obce při schvalování rozpočtu na rok
2017, jehož součástí je také pořízení nového kamerového systému na snímání registračních značek vozidel
projíždějících naší obcí a rozšíření současného kamerového systému, který umožní ochranu nejen obecního
majetku, ale i majetku všech občanů. Chci Vás všechny informovat, že přístup k těmto kamerovým záznamům
bude mít pouze Policie České republiky se kterou obec uzavřela za účelem společného postupu při plnění úkolů
ve smyslu § 2, § 14 a § 16 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, § 13, § 14, § 15 a § 20 zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Dohodu o zpracování osobních údajů
z obecního kamerového dohlížecího systému.
Účelem této dohody je vytvoření podmínek pro vzájemnou spolupráci při zpracování osobních údajů pořízených
při monitorování rizikových lokalit obce Mořkov obecním kamerovým dohlížecím systémem. Součástí
pořízených osobních údajů budou také registrační značky motorových vozidel, které krajské ředitelství využívá
při pátrání po odcizených motorových vozidlech a odhalování a vyšetřování deliktů souvisejících s provozem
motorových vozidel nebo s jejich využíváním. Umístění Mořkova na silnici 483 ve směru od Hodslavic
na Frenštát pod Radhoštěm je k tomuto účelu velmi vhodné.
Laicky řečeno při vjezdu od Frenštátu pod Radhoštěm či vjezdu od Hodslavic do Mořkova bude kamerovým
systémem načtena registrační značka vozidla, tato bude okamžitě odeslána do systému Policie České republiky
a zde bude během několika sekund tato značka prověřena, zda se nejedná o vozidlo v hledáčku Policie ČR.
Z důvodu zvyšující se intenzity plošného napadení dřevin jmelím jsme se rozhodli v tomto měsíci lednu
přistoupit k jeho likvidaci na všech obecních stromech. Obracíme se na vlastníky, kteří na svých pozemcích
evidují výskyt jmelí, aby se z důvodu zmírnění jeho šíření pokusili eliminovat jeho výskyt společně s námi a tím
zabránili jeho dalšímu šíření. Jediným účiným postupem pro eliminaci jmelí je provádění kontrol dřevin.
Současná situace na Novojičínsku je tak kritická, že jmelí již napadá i ovocné stromy.
Jak tedy zabránit jeho dalšímu šíření? Je třeba odstraňovat jmelí ořezem větví s trsy jmelí (vylamováním se
nezabrání jeho dalšímu šíření), napadenou větev tedy musíme celou odstranit. V případech napadení více než
50 % objemu koruny je nutno přistoupit ke kácení dřevin, pokud nejde o významné stromy (aleje, solitéry
v parku, památné stromy).
Jiří Navrátil, místostarosta
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USNESENÍ
z 37. schůze Rady obce Mořkov konané dne 29. 11. 2016
1.
1.1
1.2
1.3
1.4

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 36. schůze RO.
Žádost Orlů Jednoty Mořkov.
Návrh rozpočtu – výdajů ZŠ a MŠ Mořkov.
Přípravu a program 13. Zastupitelstva obce Mořkov.

2.

Schvaluje:

2.1
2.2
2.3
2.4

Program 37. Rady obce Mořkov.
Odměnu ředitelce ZŠ a MŠ Mořkov Mgr. Š. za práci vykonávanou v kalendářním roce 2016.
Odpisový plán pro ZŠ a MŠ Mořkov na rok 2017.
V. úpravu rozpočtu obce na rok 2016
ve výši příjmů
21000,00 Kč
tj. příjmy celkem 40 561 903,69 Kč
ve výši výdajů 21 000,00 Kč
tj. výdaje celkem 43 873 229,82 Kč
Financování
- Kč tj. financování celkem 3 311 326,13 Kč
Plné znění V. úpravy rozpočtu na rok 2016 v členění dle jednotlivých paragrafů (odvětví) je nedílnou součástí usnesení RO.
Směrnici pro Veřejné zakázky malého rozsahu č. 1/2016.
Cenovou nabídku na PD – Přístavba a stavební úpravy objektu šaten u fotbalového hřiště TJ Mořkov předloženou Ing. arch.
Janem Siudou.
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 9900087323_1/VB mezi smluvními stranami Obec Mořkov na straně
výlučného vlastníka a GasNet, s.r.o., na straně oprávněný a K. na straně investora.

2.5
2.6
2.7

3.

Souhlasí:

3.1

S darem účelově neurčeným ve výši 3.000,- Kč pro ZŠ a MŠ Mořkov od pana T.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

USNESENÍ
z 38. schůze Rady obce Mořkov konané dne 6. 12. 2016
1.
1.1
1.2

Schvaluje:
Program 38. Rady obce Mořkov.
Přijetí daru a Darovací smlouvu pro obdarovaného ZŠ a MŠ Mořkov, Sportovní 258, 742 72 Mořkov, IČ: 70982830 –
dárkový voucher v hodnotě 1000,- Kč od Multikulturního centra Praha, z. s., Prokopova 9, 130 00 Praha 3, IČ: 70098085.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

USNESENÍ
z 39. schůze Rady obce Mořkov konané dne 21. 12. 2016
1.
1.1
1.2
1.3

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 38. schůze RO.
Žádost o finanční příspěvek SDH Mořkov.
Informaci o přidělené dotaci škole pro projekt Šablony pro ZŠ a MŠ I. ve výši 962 962,- Kč.

2.
2.1
2.2

Schvaluje:
Program jednání 39. Rady obce Mořkov.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o uzavření VB, osobní služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu – el. přípojka
NN pro parc. č. 1651 v obci Mořkov, K.
Pachtovní smlouvu mezi Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zastoupená Ivanou Váňovou, starostkou
na straně propachtovatele a K. na straně pachtýře.
Pachtovní smlouvu mezi Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zastoupená Ivanou Váňovou, starostkou
na straně propachtovatele a S. na straně pachtýře.
Smlouvu o poskytnutí služeb – na realizaci žákovských projektů – poskytnutí odměny ZŠ a MŠ Mořkov ve výši 5000,- Kč.

2.3
2.4
2.5

3

2.6
2.7
2.8

Dohodu o provedení práce – na pozici Koordinátora projektu Šablony pro ZŠ a MŠ I. paní Š.
Návštěvu jubilantů v měsíci lednu 2017.
Pořadatelům plesů věcný dar ve výši 500,- Kč.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

Usnesení 13. zasedání Zastupitelstva obce Mořkov
konaného dne 14. 12. 2016
Zastupitelstvo obce po projednání:
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Bere na vědomí:
Zprávu ověřovatelů zápisu 12. ZO pana Jaromíra Steculy a pana Jaromíra Kašpárka.
Kontrolu usnesení 12. zasedání zastupitelstva obce.
Zprávu o činnosti rady obce za období od 12. zasedání zastupitelstva obce (č. 36 – 37).
Zprávu kontrolního výboru ZO Zápis č. 2, 3, 4 za III. a IV. čtvrtletí 2016.
Výroční zprávu kontrolního výboru ZO za rok 2016.
Žádost o poskytnutí dotace na činnost a údržbu TJ Mořkov na rok 2017.
Žádost o poskytnutí dotace na provoz sociálních služeb v obci Mořkov na rok 2017 od Charity Kopřivnice.
V. úpravu rozpočtu obce na rok 2016 provedenou radou obce.
Popis způsobu sestavení plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací dle důvodové zprávy.
Informace z jednání na Zajištění dopravní obslužnosti v MSK – oblast Novojičínsko západ.

2.
2.1

Volí:
Návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14. 12. 2016 ve složení: pan
Tomáš Černoch – předseda, pan Adam Kučera a pan Petr Lacina – členové.

3.
3.1
3.2
3.3

Schvaluje:
Program jednání 13. ZO.
Plán činností kontrolního výboru ZO na rok 2017.
Předložení žádosti o dotaci v rámci vyhlášené výzvy MŠMT 133510 - Podpora materiálně technické základny sportu
Subtitul 133512 – všeobecná sportovní činnost. Zároveň se zavazuje spolufinancovat tuto akci/projekt v minimální výši
40% z celkových nákladů akce/projektu.
Předložení žádosti o dotaci v rámci vyhlášené výzvy MŠMT – Přístavba a stavební úpravy Mateřské školy v Mořkově.
VI. úpravu rozpočtu obce na rok 2016 ve výši:

3.4
3.5

příjmů
výdajů
třídy 8 financování

863.854,00 Kč
963.854,00 Kč
100.000,00 Kč

příjmy celkem
výdaje celkem
financování celkem

41,425.757,69 Kč
44,837.083,82 Kč
3,411.326,13 Kč

Plné znění VI. úpravy rozpočtu r. 2016 v členění dle jednotlivých paragrafů (odvětví) tabulka č. 2 je nedílnou součástí usnesení ZO.
3.6

Návrh rozpočtu obce na rok 2017 ve výši:

příjmů
výdajů
financování

32,692.500,00 Kč
38,104.498,00 Kč
5,411.998,00 Kč

Plné znění Rozpočtu na rok 2017 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 3,076.000,00 Kč, z toho na provoz ZŠ 2,302.000,00 Kč;
na provoz MŠ 774.000,00 Kč.
ZO schvaluje finanční příspěvek ve výši 290.000,- Kč pro činnost Tělovýchovné jednoty Mořkov a návrh smlouvy o
poskytnutí dotace č. 22017 a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
Z toho je určeno 145 000,- 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. 12017 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:
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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

3.7
3.8
3.9
3.10

3.11
3.12
3.13
3.14

ZO si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci rady obce na nejbližším
zasedání zastupitelstva obce.
Rozpočtový výhled na roky 2017 – 2020.
Smlouvu o poskytnutí dotace na činnost a údržbu TJ Mořkov na rok 2017.
Smlouvu o poskytnutí dotace na provoz sociálních služeb v obci Mořkov na rok 2017 Charitě Kopřivnice.
Navýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce dle návrhu, který je součástí tohoto usnesení. Navýšené odměny
budou vyplaceny od 1. 1. 2017.
V případě, že zastupitel zahájí výkon funkce v průběhu volebního období, bude mu odměna vyplacena od následujícího
měsíce po složení slibu člena zastupitelstva obce. V případě, že zastupitel začne vykonávat funkci v komisi, výboru nebo
v radě v průběhu volebního období, změní se mu odměna od následujícího měsíce. V případě, že zastupitel přestane
vykonávat funkci v komisi, výboru nebo radě, změní se mu odměna od následujícího dne po složení funkce.
Aktualizaci č. 1 Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací pro období 2014 – 2023, dle přílohy č. 1 a č. 2.
Žádost Římskokatolické farnosti Mořkov o prodloužení termínu realizace do 28. 2. 2017 a vyúčtování dotace do 31. 3.
2017.
Kupní smlouvu mezi panem H., jako prodávající a Obcí Mořkov, IČ: 00298191, Horní 10, 742 72 Mořkov, zastoupená
Ivanou Váňovou, starostkou obce, jako kupující, pozemek parc. č. 230/2 v k. ú. Mořkov, zahrada, o výměře 61 m2 za kupní
cenu 150,- Kč/ m2, dle GP č. 1983-72/2016.
Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast
Novojičínsko západ uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18, IČ:
70890692 a Obcí Mořkov, se sídlem Horní 10, PSČ 742 72, IČ: 00298191.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Mořkov
ze dne 14. prosince 2016 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.
23.
24.

ZAHÁJENÍ
VOLBA KOMISÍ
KONTROLA USNESENÍ 12. ZASEDÁNÍ ZO
ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE Č. 36 A 37
ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU – ZÁPIS Č. 3 A Č. 4 ZA III. A IV. ČTVRTLETÍ 2016
VÝROČNÍ ZPRÁVA KV ZA ROK 2016
PLÁN ČINNOSTÍ KV NA ROK 2017
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NA ČINNOST A ÚDRŽBU TJ MOŘKOV NA ROK 2017
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PROVOZ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBCI MOŘKOV NA ROK 2017 –
CHARITA KOPŘIVNICE
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI NA MŠMT – OPRAVA TRIBUNY HŘISTĚ TJ MOŘKOV
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI NA MŠMT – PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY V MOŘKOVĚ
V. ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE NA ROK 2016 PROVEDENÁ RADOU OBCE
VI. ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE NA ROK 2016
NÁVRH ROZPOČTU OBCE MOŘKOV NA ROK 2017
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2017 - 2020
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA ČINNOST A ÚDRŽBU TJ MOŘKOV NA ROK 2017
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PROVOZ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBCI MOŘKOV NA ROK 2017
CHARITĚ KOPŘIVNICE
NÁVRH ODMĚN NEUVOLNĚNÝM ČLENŮM ZO
PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ
MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
INTERPELACE
DISKUSE
PŘIJETÍ USNESENÍ
ZÁVĚR
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Průběh zasedání
1. ZAHÁJENÍ
Zahájení provedla starostka obce paní Ivana Váňová v 17:00 hod. a přivítala všechny přítomné zastupitele.
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. Omluveni p. M. Sokol, p. J. Rýdlová – pro nemoc
Přítomno:
13 zastupitelů
Nepřítomno: 2 zastupitelů
Navrhuje zařadit do programu jednání
žádost ŘKF Mořkov, týkající se prodloužení termínu vyúčtování dotace.
bod týkající se ostatní dopravní obslužnosti.
Hlasování o programu, tak jak bylo předneseno, bod 3.1. usnesení ZO:
Hlasování:
pro 13 proti: 0
zdrželi se: 0
2. VOLBA KOMISÍ
V souladu s jednacím řádem zastupitelstva navrhuje starostka obce zvolit návrhovou komisi ve složení p.Tomáš Černoch - předseda,
p. Adam Kučera a p. Petr Lacina, členové.
Hlasování o volbě návrhové komise (bod 2.1. usnesení ZO):
Hlasování: pro 13

proti: 0

zdrželi se: 0

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce je vystaven u prezentace, a pokud k němu nebudou vzneseny v průběhu zasedání
připomínky, bude považován za schválený.
Ověřovatelé 12. zápisu pan Jaromír Stecula a pan Jaromír Kašpárek podali souhlasnou zprávu o jeho správnosti.
ZO bere na vědomí souhlasnou zprávu ověřovatelů zápisu 12. ZO
Ověřovatelé zápisu z 13. zasedání ZO určuje pana Vojtěcha Vereše a paní Evu Hegarovou.
Určená zapisovatelka: Romana Kladivová.
Přivítání pana Plandora, který přednesl prezentaci důvodové zprávy k plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací.
Projednání 19. bodu programu jednání ZO.
Plán financování vodovodu a kanalizací musí mít schválený každá obec, která vlastní vodovod. Již před 2 lety jsme schvalovali a
dnes je povinnost toto aktualizovat.
Jedná se o situaci, kdy tuto kanalizaci provozuje SmVaK a každoročně dostáváme nájemné. V této době však není nutné až do r.
2023 docházet k obnově a prostředky používáme pro úhradu úvěru. Od r. 2019 bychom měli část vybraných prostředků vkládat na
zvláštní účet určený k obnově kanalizace. V příštím roce dojde znovu k aktualizaci, stále nám roste příjmová stránka z hlediska
nájemného a v příštím roce budeme znovu zhodnocovat.
Plán financování obnovy (PFO) se vytvoří (schválí) na období deseti let v ročních hodnotách pro prvních pět let a souhrnné hodnotě
za zbývajících pět let. Poprvé bylo nutné schválit PFO pro období 2009 až 2018, nyní je nutné aktualizovat PFO pro další období, tj.
celkem pro období 2014 až 2023. Z toho vyplývá, že PFO je nutné dle ZoVaK aktualizovat povinně vždy po pěti letech (další
aktualizaci bude nutné připravit v roce 2018). Ale je možné tuto aktualizaci provádět i častěji, dle potřeby vlastníka. Např. v případě
vzniku neodkladné obnovy s účastí vlastních prostředků z rozpočtu města/obce, bude vhodné PFO aktualizovat současně se
schválením rozpočtu města/obce obsahujícího zapojení vlastních zdrojů pro financování obnovy.
Zastupitelé obce berou na vědomí bod 1.8. usnesení Popis způsobu sestavení plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací dle
důvodové zprávy.
Hlasování: pro: 13 proti: 0

zdrželi se: 0

Hlasování o tom, že zastupitelé schvalují bod 3.11. Aktualizaci č. 1 Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací pro období
2014 – 2023, dle přílohy č. 1 a č. 2.
Hlasování: pro 13

proti: 0

zdrželi se: 0

3. KONTROLA USNESENÍ 12. ZASEDÁNÍ ZO
Starostka obce p. Ivana Váňová přednesla pro kontrolu usnesení 12. zasedání zastupitelstva obce, konstatovala splnění všech bodů
usnesení 12. zasedání ZO. Nejsou žádné dotazy.
Zastupitelé berou na vědomí bod 1.2. usnesení ZO kontrolu usnesení 12. zasedání ZO.
Hlasování: pro: 13 proti: 0

zdrželi se: 0

4. ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE Č. 36-37
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Usnesení RO jsou k dispozici na webových stránkách obce nebo ve Zpravodaji obce. Zastupitelé mohou mít dotazy k činnosti rady
obce.
Dotaz - p. Jurášová Lenka k pronájmu prostor pro firmu Proficio v budově hasičárny.
Starostka p. Váňová vysvětluje – jedná se o aktivity firmy, která bude nabízet pravidelné i jednorázové aktivity pro rodiče s dětmi i
děti samotné (kroužky hudební, výtvarné, pohybové) apod. Bude poskytovat mj. např. služby matkám s malinkými dětmi, zajímavé
přednášky, hry, aktivní práce s dětmi, hlídání a podobně. Tato služba není v naší obci nyní v podobném rozsahu poskytována a
mohla by nové aktivity občanům nabídnout.
Dotaz - p. Kučera Adam ke kamerovému systému.
Místostarosta p. Navrátil - je uzavřena dohoda mezi Policií a obcí Mořkov. Obec nemůže sama službu kamerového systému
provozovat. Záznam z kamerového systému bude na obci v uzavřené místnosti, bez možnosti přístupu dalšího pracovníka a pouze
Policie ČR může data z kamerového systému zpracovávat. Není zatím stanoveno a dořešeno, kolik bude ještě dalších kamer.
Stávající kamery jsou umístěny za Orlovnou a v prostorách sběrného dvora. Chceme monitorovat ještě několik vybraných míst, např.
kruhový objezd, horní zastávku autobusu. Zároveň kamerovým systémem bude probíhat kontrola průjezdu vozidel podle SPZ na
silnici II. třídy na příjezdové trase od Valašského Meziříčí a od Frenštátu p. R. Bude umístěna kamera před vjezdem do obce
z každé strany, tato kamera bude vyhodnocovat přesné SPZ v rámci krajů z důvodu bezpečnostní prevence. Náhodné SPZ budou
vyhodnocovány, je možno využít při prevenci trestné činnosti (kradená auta atd.) Návrh na umístění kamer přednesla Policie ČR,
vzhledem k tomu, že obec je na místě, které umožní vhodné monitorování.
Dotaz p. Černoch Tomáš - kdo to financuje?
Starostka p. Váňová– stávající kamery jsme zdarma dostali od 4M Rožnov p. R. a event. další kamery a SW budeme financovat
z rozpočtu obce Mořkov.
Dotaz p. Kučera Adam - kolik to bude stát?
Starostka p. Váňová – náklady jsou v rozpočtu obce navrženy ve výši cca 270 tis. Kč a to včetně rozšířeného SW a dalších kamer.
Zastupitelé vzali na vědomí bod 1.3.usnesení zprávu o činnosti rady obce za období od 12. zasedání zastupitelstva obce (č.36-37).
Hlasování: pro: 13 proti: 0

zdrželi se: 0

5. ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU – ZÁPIS Č. 3 A Č. 4 ZA III. A IV. ČTVRTLETÍ 2016
Přednesení zprávy předsedy kontrolního výboru p. Jaromíra Steculy.
Závěr zprávy: nebyly zjištěny žádné nedostatky, není nutné přijímat žádná opatření k nápravě.
Hlasování o tom, zda zastupitelé berou na vědomí bod 1.4.usnesení zprávu kontrolního výboru ZO Zápis č. 2, 3, 4 za III. a IV.
čtvrtletí 2016.
Hlasování: pro: 13 proti: 0

zdrželi se: 0

6. VÝROČNÍ ZPRÁVA KV ZA ROK 2016
Hlasování o tom, zda zastupitelé berou na vědomí bod 1.5 usnesení výroční zprávu kontrolního výboru ZO za rok 2016.
Hlasování: pro: 13 proti: 0

zdrželi se: 0

7. PLÁN ČINNOSTÍ KV NA ROK 2017
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.2 usnesní ZO 3.2
Hlasování: pro: 13 proti: 0
zdrželi se: 0

Plán činností kontrolního výboru ZO na rok 2017.

8. ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NA ČINNOST A ÚDRŽBU TJ MOŘKOV NA ROK 2017
Žádost obdrželi ZO společně s ostatními přílohami.
Hlasování o tom, zda zastupitelé berou na vědomí bod 1.5. usnesení žádost o poskytnutí dotace na činnost a údržbu TJ Mořkov na
rok 2016.
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Hlasování: pro 13

proti: 0

zdrželi se: 0

9. ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PROVOZ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBCI MOŘKOV NA ROK
2017 – CHARITA KOPŘIVNICE
Žádost obdrželi ZO společně s ostatními přílohami.
Hlasování o tom, zda zastupitelé berou na vědomí bod 1.6. usnesení žádost o poskytnutí dotace na provoz sociálních služeb v obci
Mořkov na rok 2016 od Charity Kopřivnice.
Hlasování: pro 13 proti: 0
zdrželi se: 0
10. PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI NA MŠMT – OPRAVA TRIBUNY HŘISTĚ TJ MOŘKOV
Materiály obrželi zastupitelé před jednáním ZO. Máme připravenou dokumentaci k opravě tribuny hřiště TJ Mořkov tak, abychom
mohli předložit žádost o dotaci.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.3. usnesení Předložení žádosti o dotaci v rámci vyhlášené výzvy MŠMT 133510 Podpora materiálně technické základny sportu Subtitul 133512 – všeobecná sportovní činnost. Zároveň se zavazuje spolufinancovat
tuto akci/projekt v minimální výši 40% z celkových nákladů akce/projektu.
Hlasování: pro 13

proti: 0

zdrželi se: 0

11. PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI NA MŠMT – PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY
V MOŘKOVĚ
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.4. Předložení žádosti o dotaci v rámci vyhlášené výzvy MŠMT – Přístavba a
stavební úpravy Mateřské školy v Mořkově.
Hlasování: pro 13

proti: 0

zdrželi se: 0

12. V. ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE NA ROK 2016 PROVEDENÁ RADOU OBCE
Úpravu mají ZO k dispozici, jsou v ní zpřesněny příjmy a výdaje, konkrétně schválený dar 21000,- Kč na minulém ZO. Aby mohlo
dojít k zaslání financí na účet TJ musela nejprve RO provést rozpočtové opatření.
Hlasování o tom, zda zastupitelé berou na vědomí bod 1.7. usnesení V. úpravu rozpočtu obce na rok 2016 provedenou
radou obce.
Hlasování: pro 13

proti: 0

zdrželi se: 0

13. VI. ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE NA ROK 2016
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.5. VI. úpravu rozpočtu obce na rok 2016 ve výši:
příjmů
výdajů
třídy 8 financování

863.854,00 Kč
963.854,00 Kč
100.000,00 Kč

příjmy celkem
výdaje celkem
financování celkem

41,425.757,69 Kč
44,837.083,82 Kč
3,411.326,13 Kč

Plné znění VI. úpravy rozpočtu r. 2016 v členění dle jednotlivých paragrafů (odvětví) tabulka č. 2 je nedílnou součástí usnesení ZO.
Hlasování: pro 13

proti: 0

zdrželi se: 0

14. NÁVRH ROZPOČTU OBCE MOŘKOV NA ROK 2017
Zastupitelé obdrželi návrh rozpočtu obce na rok 2017 před jednáním ZO emailem. Starostka obce nejvýznamnější záměry více
odůvodnila. Např. výdaje na vybudování cyklostezky do Nových domků, fasádu ZŠ – staré budovy, přístavbu MŠ, opravu tribuny
na hřišti, rekonstrukce střechy na budově čp. 498.
Hlasování o závazných ukazatelích samostatně pro ZŠ: pro 13

proti: 0

zdrželi se: 0

p. Stecula – návrh rozšířit plán kontrol o společnou kontrolu – součinnost FV a KV obce Mořkov.
p. Jurášová – možnost neplacení stočného z vody za zavlažování
starostka obce p. Váňová – ano, toto už je v jednání s SMVaK, jednáno osobně na hřišti TJ.
Hlasování o tom zda zastupitelé schvalují bod 3.8
Hlasování: pro 13 proti: 0
zdrželi se: 0

smlouvu o poskytnutí dotace na činnost a údržbu TJ Mořkov na rok 2017.

Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.9
rok 2017 Charitě Kopřivnice.
Hlasování: pro 13 proti: 0
zdrželi se: 0

smlouvu o poskytnutí dotace na provoz sociálních služeb v obci Mořkov na

Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.6. usnesení návrh rozpočtu obce na rok 2017 ve výši:
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32,692.500,00 Kč
38,104.498,00 Kč
5,411.998,00 Kč

příjmů
výdajů
financování

Plné znění Rozpočtu na rok 2017 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 3,076.000,00 Kč, z toho na provoz ZŠ 2,302.000,00 Kč; na provoz
MŠ 774.000,00 Kč.
ZO schvaluje finanční příspěvek ve výši 290.000,- Kč pro činnost Tělovýchovné jednoty Mořkov a návrh smlouvy o
poskytnutí dotace č. 22017 a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
Z toho je určeno 145 000,- 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. 12017 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.
Hlasování: pro 13

proti: 0

zdrželi se: 0

15. ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2017 – 2020
Rozpočtový výhled musíme letos projednat a to v návaznosti na povinnost mít vždy na 4 roky zpracovaný rozpočtový výhled.
Orientačně jsou uvedeny plánované položky, vyplývají mj. i ze strategického plánu z 12/2015.
Hlasování o tom,zda zastupitelé schvalují bod 3.7. usnesení Rozpočtový výhled na roky 2017 – 2020.
Hlasování: pro 13

proti: 0

zdrželi se: 0

16. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA ČINNOST A ÚDRŽBU TJ MOŘKOV NA ROK 2017
Ve smlouvě je podmínka zaslání financí, tak jak to bylo ve smlouvě i v loňském roce. Stejně jsou tam konkrétně vyčísleny finance
pro jednotlivé oddíly, které musí dostat. Znovu zdůrazňuje, že finance jsou určeny především pro děti a mládež. Je na vedoucích
jednotlivých oddílů, aby si tuto skutečnost pohlídali u vedení TJ.
Zastupitelé se rozhodli schválit požadovanou výši financí 290.000,- Kč a to za těchto podmínek:
Celková výše dotace činí 290 000 Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele.
Dotace bude Příjemci vyplacena na bankovní účet číslo 2900190259/2010 následovně:
v částce 210 000 Kč do 20. ledna 2017
v částce 80 000 Kč po kontrole vyúčtování dotace za rok 2016, pokud kontrola neshledá neodstranitelné nedostatky vyúčtování,
v termínu do 30 dnů od podpisu závěrečného protokolu a předložení celkového účetnictví TJ Mořkov za rok 2016 včetně dokladů.
Hlasování: pro 13

proti: 0

zdrželi se: 0

17. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PROVOZ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBCI MOŘKOV NA ROK
2017 CHARITĚ KOPŘIVNICE
Jedná se o pravidelnou roční dotaci obce Mořkov na část mzdy pracovníka v DPS Mořkov. Povinnost dána závaznou smlouvou o
provozu sociálních služeb Charitou Kopřivnice v naší obci.
Hlasování: pro 13

proti: 0

zdrželi se: 0

18. NÁVRH ODMĚN NEUVOLNĚNÝM ČLENŮM ZO
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Novela navyšuje částku měsíčních odměn o cca 4 %. Neuvolnění členové zastupitelstva nemají ze zákona právní nárok na
poskytování odměny za výkon funkce. Nařízení vlády stanoví maximální výši měsíční odměny, kterou je možné v jedné příslušné
funkci poskytnout, avšak až poté, co zastupitelstvo schválí konkrétní výši odměny.
Navrhovaná změna začne platit od 1. 1. 2017. Tzn. v únoru 2017 bude za leden vyplacena odměna podle této tabulky, kterou
zastupitelé obdrželi.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.10 Navýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce dle návrhu, který
je součástí tohoto usnesení. Navýšené odměny budou vyplaceny od 1. 1. 2017.
V případě, že zastupitel zahájí výkon funkce v průběhu volebního období, bude mu odměna vyplacena od následujícího měsíce po
složení slibu člena zastupitelstva obce. V případě, že zastupitel začne vykonávat funkci v komisi, výboru nebo v radě v průběhu
volebního období, změní se mu odměna od následujícího měsíce. V případě, že zastupitel přestane vykonávat funkci v komisi,
výboru nebo radě, změní se mu odměna od následujícího dne po složení funkce.
Hlasování: pro 13

proti: 0

zdrželi se: 0

20. ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU REALIZACE A VYÚČTOVÁNÍ DOTACE ZASLANÁ
ŘÍMSKOKATOLICKOU FARNOSTÍ V MOŘKOVĚ.
Původní termín zhotovení zakázky byl posunut z 30.11.2016 na nový termín 31.1.2017 z důvodu nečekané nutnosti objednání
dalších topných těles ve firmě Elektron-Etto, Hustopeče n. B. a z výše uvedeného vyplývá žádost o prodloužení termínu předložení
vyúčtování do 31. 3.2017.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.12. Žádost Římskokatolické farnosti Mořkov o prodloužení termínu realizace a
vyúčtování dotace do 31. 3. 2017.
Hlasování: pro 13 proti: 0
zdrželi se: 0
21. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
Zastupitelé obdrželi k prostudování KS včetně geometrického plánu. Obec plánuje výstavbu chodníku na ulici Horní a Nádražní a ve
dvou místech se stavba chodníkového tělesa dotkne soukromých pozemků. Je to právě ten případ, který je dnes v zastupitelstvu
řešen. V budoucnu budeme ještě řešit pozemek S.
S panem H. je cena vyjednána, vzešla z Analýzy cen pozemků na území obce Mořkov.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.13 Kupní smlouvu mezi panem H. jako prodávající a Obcí Mořkov, IČ: 00298191,
Horní 10, 742 72 Mořkov, zastoupená Ivanou Váňovou, starostkou obce, jako kupující, pozemek parc. č. 230/2 v k. ú. Mořkov,
zahrada, o výměře 61 m2 za kupní cenu 150,- Kč/ m2, dle GP č. 1983-72/2016.
Hlasování: pro 13

proti: 0

zdrželi se: 0

22. ZAJIŠTĚNÍ OSTATNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI
Každý rok jsme vyzváni k připomínkování zajištění dopravní obslužnosti, doplnění požadavků atd. a vždy se přihlíží k tomu, co
obce požadují a toto nám pak podle možností zapracují.
Dotaz p. Jurášová – z čeho se vypočítává cena podílu na dopravní obslužnosti, např. Veřovice mají výrazně méně.
Starostka p. Váňová – je to poměrné číslo, podle počtu obyvatel, podle počtu spojů a toto je pak výsledkem výpočtu.
Hlasování o tom, zda zastupitelé berou na vědomí bod 1.9. informace z jednání na Zajištění dopravní obslužnosti v MSK – oblast
Novojičínsko západ.
Hlasování: pro 13 proti: 0
zdrželi se: 0
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.14. usnesení Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti na území
Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Novojičínsko západ uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem, se
sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18, IČ: 70890692 a Obcí Mořkov, se sídlem Horní 10, PSČ 742 72, IČ: 00298191.
Hlasování: pro 13 proti: 0
zdrželi se: 0
23. INTERPLELACE
odpadá
24. DISKUSE
Host p. Pítrová Jana dotaz, zda se chystají ke zveřejnění informace ke Kotlíkovým dotacím.
Plánuje obec poskytování půjček na tento účel?
Starostka p. Váňová – zatím nejsou nové dotace poskytování kotlíkových dotací, proběhl seminář zde v sále SD o možnosti čerpat
Nová zelená úsporám.
Obec neplánuje poskytování půjček občanům.
Host p. Pítrová Jana dotaz na odvodnění ulice Osvobození. V místě u dvojdomu p. Bartoně hodně stéká voda, není tam řešeno
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odvodnění.
Starostka p. Váňová – je pravděpodobné, že nejsou funkční kanály a možná ani není odvodnění správně provedeno. K přerušení
došlo zřejmě již v době budování plynofikace.
Obec objedná kameru ze SmVaK a tak zjistíme stav.
Host p. Pítrová Jana dotaz, zda by mohla obec iniciovat umístění informační tabule na vlakovém nádraží, např. jako ve Frenštátě
město. Informace pro občany o zpožděních vlaků, příjezdech, odjezdech apod. Za stávající situace nemá občan povědomí o zpoždění
nebo změnách ve vlakových spojích.
Starostka obce p. Váňová – již bylo v dřívější době projednáváno, budeme znovu iniciovat.
Host p. Pítrová Jana dotaz na retardéry, zda jsou dostatečně bezpečné z důvodu bezpečnosti cyklistů?
Starostka obce p. Váňová – není možné vyhovět všem. Často naopak občané požadují retardéry přidávat.
Retardér na ul. Zuberské bude např. odmontovaný na zimu, na jaře ho dáme zpět.
Dotaz p. Jurášová – jaký je pokrok s odkupem pozemku od COOP?
Starostka obce p. Váňová – došlo k výměně vedení COOP Hodonín. Pan Vaculovič dále ještě působí ve správní radě COOP a
jednal s námi o tom. Od nás dostal návrh GP, a COOP vypracovávají kupní smlouvu. Znají naše podmínky a možnosti. V rámci
GP řešíme, že se charakter pozemku změní a můžeme tam postavit parkoviště a provést související úpravy. Z jejich strany je zatím
jen vyjádření, že připravují kupní smlouvu.
Dotaz p. Jurášová – zda existuje nádoba, do které se slévají oleje? Jak likvidovat oleje?
Místostarosta p.Navrátil – můžeme se informovat u společnosti EKOKOM a AVE - prověříme.
24. PŘIJETÍ USNESENÍ
p. Tomáš Černoch přednesl usnesení 13. zasedání ZO.
25. ZÁVĚR
Závěr provedla starostka obce a jednání obecního zastupitelstva v 18.50 hod. ukončila.
Přílohy: Usnesení 13. ZO
Prezenční listiny
Hlasovací listiny
Zapsala:
Romana Kladivová
ověřovatelé zápisu:
Vojtěch Vereš
Eva Hegarová

Ivana Váňová
starostka obce

Koupíme rodinný dům
v dobrém stavu/např. po rekonstrukci/ v této lokalitě.
Tel. 725 646 569
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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.obecmorkov.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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Narodili se
Tadeáš Svitek a Rozálie Tomanová
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Tadeášovi a Rozálce
přejeme do života hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v lednu 2017
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
83 let
89 let
90 let
91 let

Pavlína Marková
Věra Hasalíková
Eva Kociánová
Pavel Hertl
Jarmila Černotová
Alois Jančálek
Mária Macháčová
Marta Kudělková
Marta Hegarová
Štefan Sabo
Jan Lacina
Drahomíra Rýcová
Marie Kučerová

Zdeněk Černoch

Helena Tillová

Dagmar Balická Neuwirthová
Jaroslav Kývala
Jaroslav Černoch
Karel Rýc
Jan Mička
Jaroslava Davidová
Anežka Nováková
Priška Mičková

Marie Machová
Alena Kudělková
Jana Zezulová

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

Úmrtí
Václav Macíček

Anna Kuncová

Jarmila Kramolišová

Vážení spoluobčané,
oslovili nás občané, kteří se nemohou již ze zdravotních důvodů pohybovat po obci a také rodáci, kteří sledují
dění v naší obci prostřednictvím webových stránek. Požádali 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.
Poděkování Stromu života
Velmi oceňujeme a děkujeme veřejně touto cestou Stromu života za obětavost a příkladnou péči poskytovanou v době
nemoci mé manželky.
Černoch Zdeněk, Nádražní 471
Obec Mořkov je jednou z obcí, která přispívá Stromu života finanční částkou na provoz a služby. Naši občané, pokud
jejich pomoc potřebují, se mohou na tuto společnost s důvěrou obrátit.

Ivana Váňová, starostka
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Rok 2016
Narodili se

únor

Leontýna Kučerová
Ivan Doubravský
Matěj Saksa
Tomáš Strnadel
Ondřej Kaňovský
Alex Šimečka
Tobiáš Dvořáček
Timea Machačová
Theodor Sopuch
Anna Geryková
Bruno Konečný
Jolana Čáňová
Nikola Hertlová
Tadeáš Svitek
Rozálie Tomanová

červen
červenec
srpen
září

říjen
listopad
prosinec

leden
únor

březen

duben
květen

červen

červenec

srpen
září
říjen
listopad
prosinec

Rozloučili jsme se

Marie Jančálková
Vlasta Kopecká
Jaromír Komárek
Anna Novotná
Anna Kyselá
Jiří Novák
Dalibor Bartošek
Jaroslav Hoďák
Ludmila Jančálková
Lidmila Macháčová
František Kučera
Evžen Pítr
Petr Rýc
Marie Janošková
Svatopluk Macháč
Rosina Kramolišová
Josef Geryk
Marie Pítrová
Marie Hoďáková
Jaroslav Kyselý
Jiřina Kubová
Jan Mlčuch
Vladimír Hoférek
Božena Rýcová
Jan Jančálek
František Pítr
Eva Černochová
Václav Macíček
Anna Kuncová
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Zprávičky z Mateřské školy Mořkov

Broučkova noc
Na konci listopadu čekal předškoláky jejich velký den – Broučkova noc. Ráno se všichni rozloučili se svoji maminkou
nebo tatínkem a těšili se na překvapení, která je po celý den čekala. Během dne jsme s dětmi vyrazili do místní orlovny,
kde jsme jim uspořádali spoustu závodivých her a cvičení.

Děti během dne byly opravdu statečné, odvážné, ale i
zvídavé co bude dál. Jakmile se setmělo, přišla na řadu tolik
očekávaná stezka odvahy, při které měly za úkol obejít
mateřskou školu a zazvonit na zvoneček. Tím daly signál
broučkům, aby se uložili do postýlky před nastávající
zimou.
A když přišel večer, všichni se umyli, převlékli do pyžámek
a zalezli do svých spacáků. Někteří nám v noci povídali ze
spaní, někteří se smáli, ale všichni spokojeně spinkali, až do
rána. Děti si užily spoustu zábavy a rodiče si mohli doma
odpočinout s pocitem, že je o jejich děti ve známém
prostředí přes noc dobře postaráno.

Mikulášská nadílka
Na začátku prosince zavítal do mateřské školy v doprovodu andělů a čertů Mikuláš. Mikuláš četl z knihy hříchů a
dobrých skutků a moudře rozhodoval, kdo si zaslouží nadílku. Některé děti zazpívaly píseň, jiné zarecitovaly básničku.
Nadílku si však zasloužily všechny děti. Čerti se celou dobu snažili najít nějakého zlobivce, kterého chtěli strčit do pytle.
Některým malým zlobidlům ukápla i slzička, ale slíbili, že už budou hodní.
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Vánoční dílna
V době adventu jsme pro děti a jejich rodiče uspořádali
v odpoledních hodinách vánoční dílny. Na nich si děti
společně s rodiči užili
předvánoční atmosféru
a vyrobili si pěkné vánoční
dekorace, kterými si pak
mohl i vyzdobit svou
domácnost. Nakonec jsme si
všichni s dětmi u stromečku
zazpívali vánoční koledy.

Ježíšek naděluje
Děti celý den netrpělivě čekaly, co jim Ježíšek nadělí. Nejprve jsme si zazpívali několik vánočních koled a hlasitým
křikem poděkovali Ježíškovi za přinesené dárky. Ježíšek odměnil děti spoustou krásných dárků, ze kterých měly
obrovskou radost. Hračky a stavebnice sice zůstaly v MŠ, aby si s nimi mohli hrát všichni, ale každý si odnesl i domů
malinký dáreček.

Třikrálové koledování
Na začátku ledna jsme s dětmi v MŠ hovořily na téma Tři králové a naučily jsme je písničku "My tři králové jdeme
k vám". Děti se převlékly do kostýmů, vyrobily ,,královskou korunu“ a šly po koledě. Děkujeme všem, kteří přispěli
našim malým koledníčkům.

Poděkování
Děkujeme Řeznictví Jan Kučera za sponzorské dary, restauraci SD Oldřich Kunc za sladkosti pro děti,
rodičům za bohaté pohoštění na Broučkové noci v podobě bábovek, buchet, či jiných dobrot a Obci Mořkov za
vánoční kolekce pro děti.
Za kolektiv MŠ Bc. Ivana Váňová
16

Zprávy ze Základní školy Mořkov

Gratulace
Ve čtvrtek 1. prosince se
v Brožíkově sále na Staroměstské
radnici v Praze uskutečnilo
slavnostní vyhlášení 12. ročníku
projektu Dětský čin roku 2016.
Jedná se o projekt, který má za cíl
vyzývat děti k tomu, aby dělaly
hezké věci a aby pomáhaly svému
okolí.

Do sedmi soutěžních kategorií se
přihlásilo 650 dětí. V kategorii
Kolektivní pomoc vyhrála Adéla
Macháčová z 9. třídy.
Při slavnostním vyhlašování vítěze
podpořili patroni z řad populárních
osobností jako například Jitka
Čvančarová, Jan Révai nebo
Martin Dejdar.
Po slavnostním předání cen děti
navštívili Muzeum voskových
figurín, kde byl pro ně připraven
zábavný program.

Srdečně blahopřejeme. Lenka Kociánová

Výstava Globální problémy
Ve dnech 19.1. – 26.1.2017 proběhne v místní knihovně v základní škole výstava Globální problémy –
aktuální výzvy dneška. Na bannerech se můžete seznámit s tématy nadměrné spotřeby, konflikty ve světě,
poškozování životního prostředí, děti v ohrožení, základní vzdělání pro všechny, udržitelný způsob života,
problematika nemocí, chudoba ve světě a rovnost pohlaví.

Těšíme se na vaši návštěvu. Lenka Kociánová
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Rodinné centrum Provázek nově v Mořkově

TIP
NEJEN NA VÁNOČNÍ DÁREK

Do Mořkova dorazil Ježíšek o něco dřív a rodinám s dětmi nadělil nemalý dárek - v hasičárně
od prosince funguje Rodinné centrum Mořkov Provázek. RC bylo slavnostně otevřeno v pátek
2. prosince. Centrum tak mělo své první dětské návštěvníky. Na dopolední setkání, které připravila
vedoucí RC Žaneta Konopáčová, dorazilo celkem 6 rodin, pár slov ke zprovoznění RC řekla i paní
starostka Ivana Váňová. Rodiče si na místě mohli dát něco dobrého k zakousnutí, popovídat si,
zeptat se, na co dalšího se mohou v rodinném centru těšit.
A co to bude? Můžete se těšit na pravidelné i jednorázové aktivity. Pravidelně v úterý dopoledne
bude probíhat cvičení pro rodiče s dětmi “Klubka”, čtvrteční dopoledne pak mohou rodiče využít
hlídání dětí v Pidiškolce. V programu najdete i cvičení pro dospělé. Jednorázově pak budou probíhat
také divadélka pro děti, přednáška na různá témata (péče o zdraví, osobní rozvoj, rodičovství,
montessori), tvůrčí dílny a mnohé další. Veřejnosti je k dispozici také hernička, ve které je také
možno pořádat dětské oslavy.
Rodinné centrum je “mladším bratrem” Novojičínského Rodinného centra Provázek, které funguje již
sedmým rokem. Provozovatelem obou center je PROFICIO, z.s. (www.proficionjcz.cz). Aktuální
nabídku kurzů a přednášek RC v Mořkově najdete na webových stránkách www.rodinne-centrum.cz
v sekci “Mořkov”.
Při jaké příležitosti můžete v blízké době navštívit naše RC? 12. ledna proběhne přednáška Renaty
Cholevíkové “Partner jako zrcadlo”, první tvůrčí dílnou bude “Pískohraní”, které pořádáme 23. ledna.
Jste srdečně zváni. Registrace nutná na www.webooker.eu.
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POŘADATELÉ PLESŮ
VÁS SRDEČNĚ ZVOU
NA PLESOVOU SEZONU 2017
V OBCI MOŘKOV
Sobota
Sobota
Sobota
Pátek
Neděle
Pátek
Sobota
Sobota

14. 1.
21. 1.
28. 1.
3. 2.
5. 2.
10. 2.
11. 2.
25. 2.

Ples SDH
Orelský ples
60. Zemědělský 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
Společenský dům

Zpravodaj obce Mořkov vydává Obec Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ 00298191
podatelna@obec-morkov.cz, www.obec-morkov.cz
Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR E 11098.
Periodický tisk územně samosprávného celku č. 1/2017, vydáno dne 10. 1. 2017.
Neprošlo jazykovou úpravou. Tisk Grafia Nova s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
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