Červenec 2017

měsíčník

ČÍSLO 7

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,

Ve stejnou dobu od poloviny června jsme zahájili
opravu fasády budovy původního objektu
základní školy. I zde proběhly již 4 kontrolní dny.
Stavební práce dosud probíhají bez problémů.

nastává tolik očekávaná doba
mnohých z nás – letní prázdniny,
čas výletů, zájezdů, zkrátka doba
dovolených. Všichni si zaslouží
alespoň pár dnů volna prožitých
s tím, koho máme rádi, s kým se
cítíme dobře a na koho v běžném
životě, díky mnohdy náročným pracovním
povinnostem nemáme mnoho času. Nejvíce se na tuto
dobu těší děti, které si také potřebují odpočinout od
každodenních školních povinností a úkolů. Přeji
proto všem, abyste si dovolenou a prázdniny užili,
jak nejlépe to půjde a hlavně v pohodě.
Abyste měli o prázdninách i kulturní vyžití, připravili
jsme pro Vás ve spolupráci s kulturní komisí obce o
prázdninách letní kino a začátkem července (8. 7.)
již tradiční Den obce. Program bude pestrý a všichni
věříme, že se Vám bude líbit. Srdečně Vás zveme,
přijďte se společně pobavit se svými přáteli. Těšíme
se na Vás.
V průběhu června jsme zahájili další stavební činnost
v obci. Zahájili jsme práce na rekonstrukci tribuny
na hřišti TJ. Již proběhly 4 kontrolní dny, jeden za
účasti statika, který posoudil základové patky.
Podloží je stabilní, nosná kovová konstrukce je
v dobrém stavu. Práce proto plánovaně pokračují dle
stanoveného harmonogramu.

Do vypsaného výběrového řízení na opravu fasády
zdravotního střediska se přihlásila firma JVAgro
Morava s.r.o. a s cenou 632.046,42 Kč bez DPH
zakázku získala. Od srpna budou stavební práce
zahájeny.
Do vypsaného výběrového řízení na rekonstrukci
sociálního zařízení u tělocvičny v ZŠ se rovněž
přihlásila firma JVAgro Morava s.r.o.. Za stavební
práce nabídla cenu 130.000,- Kč bez DPH. Zakázku
získala a o letních prázdninách budou práce
provedeny. Touto rekonstrukcí bude modernizováno
poslední sociální zařízení základní školy.
V současné době ještě běží lhůta výběrového řízení
na přístavbu objektu sociálního zařízení k budově
TJ. Rada obce dne 3. 7. vybere nejvhodnější nabídku
a ještě v letošním roce bude přístavba realizována.
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Vážení spoluobčané,

Dalším
výběrov ým
řízením,
které
je
v současné době vypsáno,
je zakázka na odstranění
2 ks stožárů. Jeden stožár
je nad horním vlakovým
nádražím u sběrného
dvora a druhý je na ulici
Potoční.
Jsou
nevyužívané, nefunkční,
a tudíž budou v brzké
době odstraněny.

blíží se čas prázdnin a tím také již
tradičně náš Den obce Mořkov. Členové
kulturní komise udělali maximum
a věří, že to co pro vás ve spolupráci
s Obcí Mořkov připravili se vám bude
líbit. Prvním vystupujícím bude
v 15 hod. Valašský vojvoda cimbálovka z Kozlovic, za
dětmi přijede v 16:30 hod. Dáda Patrasová s MiniDisco
show a žížalou Júlinkou. Od 18 hod. se můžete těšit na
folkové písně v podání Františka Nedvěda a od 19:30 hod.
Petr Kolář s kapelou. Závěr večera do 3 hod. bude patřit
skupině Sága z Kopřivnice. Pro děti je připraven zdarma
kolotoč, skákací hrad a malování na obličej. Nebude
chybět kolo štěstí pro děti i dospělé, pískohraní a večerní
ohňostroj. Po celý den bude připraveno občerstvení od
našich spolků. Místo vstupenky je letos připraven gumový
kroužek na ruku, ať každý ví, že v Mořkově to žije! Za
všechny ty, kteří se podílejí na přípravě dne obce, se těším
na setkání s vámi.

Obdrželi jsme velmi dobrou zprávu z Ministerstva
zemědělství ČR a to, že dostaneme dotaci
v požadované výši 70% uznatelných nákladů na
opravu fasády objektu hasičské zbrojnice, tj.
425.000,- Kč. Dle podmínek dotace vypíšeme
výběrové řízení na zhotovitele a ještě letos fasádu
opravíme.
Budeme mít tak opravené fasády všech obecních
budov. Poslední, kterou máme také v plánu opravit,
a to v příštím roce bude fasáda Společenského domu.

Doba jde rychle dopředu a k informovanosti již nestačí jen
rozhlas či zpravodaj, proto obec přistoupila k modernizaci
svých webových stránek www.obec-morkov.cz, zavedli
jsme novou mobilní aplikaci nejen pro naše občany, ale
také návštěvníky obce a spustili jsme facebookové stránky
„Mořkov“, za dva měsíce již máme 376 To se mi líbí tedy
i sledujících přátel. Ano i touto cestou se snažíme dát
o Mořkovu vědět. Je třeba tento facebook maximálně
aktualizovat a dávat nové příspěvky, proto se touto cestou
obracím na zástupce spolků, skautů, školy - zasílejte
aktuální informace, které mohou přispět k co největší
informovanosti nejen našich občanů. Své příspěvky
zasílejte na mistostarosta@obec-morkov.cz.

O prázdninách bude zahájena rekonstrukce střechy
na zděné budově u sběrného dvora. Střecha bude
sedlová, termín dokončení je stanoven na konec října.
Práce provede dle výsledku výběrového řízení firma
Staccato, s.r.o. z Mořkova.
O letních prázdninách máme v plánu upravit asfaltem
hrbatou, popraskanou betonovou plochu před školní
jídelnou.
Věřím, že se nám podaří veškeré investiční
i neinvestiční akce dotáhnou do zdárného konce.
Firmy, které ve výběrových řízeních uspěly, dávají
záruku spolehlivosti a mají dobré reference. Sami
jsme se o tom mohli přesvědčit na konkrétních
stavbách, jež jsme v minulých obdobích s nimi
realizovali.

Závěrem vám všem přeji hezké léto, hodně odpočinku
a nabrání nových sil. A dětem co nejvíce zážitků, na které
budou ještě dlouho vzpomínat.
Jiří Navrátil, místostarosta

Informace MAS Lašsko
Místní akční skupina Lašsko informuje, že dne
28. 6. 2017 byla vyhlášena 1. výzva MAS Lašsko
z Programu rozvoje venkova. V rámci této výzvy
bude rozděleno 11 800 000 Kč na podporu
zemědělského, lesnického a nezemědělského
podnikání, zvýšení rekreačních funkcí lesa
a vzdělávání zemědělců. Příjem žádostí o dotaci bude
probíhat v termínu od 12. 7. 2017 do 27. 07.
2017 v kanceláři MAS. Podrobné informace o výzvě
naleznete na stránkách www.maslassko.cz. V případě
zájmu o více informací nebo o konzultaci Vašeho
záměru nás kontaktujte prostřednictvím emailové
adresy - maslassko@centrum.cz, případně
na telefonním čísle 731 067 207.

Zastupitelstvo obce při svém jednání dne 7. června
2017 schválilo i zpětně příspěvek těm majitelům
nemovitostí, kteří z podpory dotace
Moravskoslezského kraje vyměnili anebo vymění
kotel, který bude splňovat dané ekologické limity.
Těch, kterých se tato nabídka týká, nechť se dostaví
na Obecní úřad do Mořkova, kde předloží svou
žádost. Informace o tom, jak o dar požádat je součástí
tohoto Zpravodaje, viz formulář - informace od
referentky paní Jany Jakschové.
Ivana Váňová, starostka
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USNESENÍ
z 49. schůze Rady obce Mořkov konané dne 6. 6. 2017
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
2.1
2.2

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

2.9

2.10
2.11

2.12

2.13

2.14
2.15
2.16
3.
3.1
3.2

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 48. schůze RO.
Dopis předsedy okresního soudu s žádostí o provedení nové volby přísedících Zastupitelstvem obce Mořkov.
Důvodovou zprávu ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu usnesení.
Program 15. zastupitelstva obce.
Schvaluje:
Program 49. Rady obce Mořkov.
Deklaraci potřebnosti a spolufinancování sociálních služeb poskytovaných na území Moravskoslezského kraje
pro potřeby Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje a to v terénní odlehčovací službě
Mobilnímu hospici Stromu života.
Dar ve výši 6.350,- Kč paní K.
Žádost Rodinného centra Provázek, Bohuslava Martinů 4, 741 01 Nový Jičín.
Darovací smlouvu od firmy Dultea Estates s.r.o. ve výši 15.000,- Kč.
Prodloužení termínu pro podání nabídek do VŘ(prodloužení lhůty výběrového řízení) – přístavba sociálního
zařízení hřiště TJ do 3. 7. 2017.
Výběrové řízení – Oprava fasády objektu Zdravotního střediska Mořkov.
Složení výběrové komise pro VŘ Oprava fasády objektu Zdravotního střediska Mořkov tyto členy: členové
Rady obce Mořkov – Ivana Váňová, Jiří Navrátil, Romana Kladivová, Vojtěch Vereš, Jaromír Stecula.
Náhradníci: Petr Kladiva, Pavel Mička, Vladana Hořelková.
Pro oslovení do výběrového řízení – Oprava fasády objektu Zdravotního střediska Mořkov tyto firmy: Heryán
Reconstructions s.r.o., 756 27 Valašská Bystřice 444, IČ: 28645006; JVAgro Morava, s.r.o., Meziříčská 2304,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 26826411; Fabriko Morava, s.r.o., Suvorovova 2195, 741 01 Nový Jičín, IČ
28632761; Degast Moravia s.r.o., Jaselská 255, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ: 27817717;
Výběrové řízení – Rekonstrukce sociálního zařízení u tělocvičny ZŠ.
Složení výběrové komise pro VŘ – Rekonstrukce sociálního zařízení u tělocvičny ZŠ tyto členy: členové Rady
obce Mořkov – Ivana Váňová, Jiří Navrátil, Romana Kladivová, Vojtěch Vereš, Jaromír Stecula. Náhradníci:
Petr Kladiva, Pavel Mička, Vladana Hořelková.
Pro oslovení do výběrového řízení – Rekonstrukce sociálního zařízení u tělocvičny ZŠ Mořkov tyto firmy:
JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 26826411; Fabriko Morava s.r.o.,
Suvorovova 2195, 741 01 Nový Jičín, IČ: 28632761;Degast Moravia s.r.o., Jaselská 255, 742 42 Šenov u
Nového Jičína, IČ: 27817717;
Smlouvu o zřízení VB č. IP-12-8019212 Mořkov, p.č. 857/2, K., NNk mezi Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72
Mořkov, zastoupenou starostkou Ivanou Váňovou a ČEZ Distribuce,a.s. se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická
874/8, 405 02, IČ: 24729035.
Umístění v DPS paní Š. od 1. 7. 2017.
Návštěvu jubilantů v měsíci červenci 2017.
Nákup dárků pro žáky, kteří ukončí školní docházku v ZŠ Mořkov s vyznamenáním v ceně do 600,- Kč na žáka.
Doporučuje:
ZO schválit dar ve výši 10.000,- Kč Středisku sociálních služeb města Kopřivnice, p.o..
ZO souhlasit s uzavřením dodatku č. 4 ke Smlouvě o pachtu a provozování kanalizací uzavřené dne 20. 12.
2011, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 13. 12. 2013, Dodatku č. 2 uzavřeného dne 19. 12. 2014 a Dodatku
č. 3 uzavřeného dne 19. 10. 2016 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, B. a B. 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. 4 ke Smlouvě o
pachtu a provozování kanalizací“), za podmínky schválení dodatku č. 4 ke Smlouvě o pachtu a provozování
kanalizací Státním fondem životního prostředí a za podmínky, že Rada Města Kopřivnice na své schůzi konané
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3.3

4.
4.1

dne 27. 6. 2017 přijme usnesení, kterým schválí nabytí jednotné kanalizace v ulici Květinová v Kopřivnici do
vlastnictví Města Kopřivnice formou bezúplatného převodu od stávajících vlastníků; před tímto datem nesmí být
dodatek č. 4 ze strany Města Kopřivnice uzavřen a za Město Kopřivnici podepsán.
ZO souhlasit s uzavřením dodatku č. 2 k Příkazní smlouvě uzavřené dne 6. 12. 2013 a Dodatku č. 1 uzavřeného
dne 20. 2. 2017 Svazkem obcí regionu Novojičínska, IČ: 712 40 357 na straně příkazníka, s Městem Kopřivnice,
IČ: 00298077, Městem Novým Jičínem, IČ: 00298212, Obcí Mořkov, IČ: 00298191, Obcí Životice u Nového
Jičína, IČ: 48804711B. a B. na straně příkazce ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového
materiálu (dále jen dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě.
Ukládá:
ZŠ a MŠ Mořkov příspěvkové organizaci odvod z fondu reprodukce majetku do rozpočtu obce Ve výši 200 000,- Kč.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

USNESENÍ
z 50. schůze Rady obce Mořkov konané dne 21. 6. 2017
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

2.8
2.9

3.
3.1
3.2

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 49. schůze RO.
Dopis o Záznamu kontroly válečných hrobů a pietních míst.
Sdělení Ministerstva vnitra o dodržených zákonných podmínkách pro přijetí do Domu s pečovatelskou službou
Mořkov, schválených RO dne 1. 3. 2017.
Pořádání Výstavy trofejí v roce 2018 v Mořkově, pro školy, veřejnost a myslivce pořadatelem Okresním
mysliveckým spolkem Nový Jičín ve dnech 9. – 15. 4. 2018.
Schvaluje:
Program 50. Rady obce Mořkov.
Přijetí daru ve výši 5000,- Kč pro Základní školu a Mateřskou školu Mořkov okres Nový Jičín, příspěvková
organizace poskytnutý firmou Doprastav Perútka s.r.o. se sídlem Beskydská 138, Nový Jičín, IČ: 28606370.
Bezúplatné využití prostor SD Mořkov – salonek, sál, salonek 1. patro, chodby za účelem pořádání výstavy
přehlídky trofejí na rok 2018 v termínu 8. 4. 2018 – 15. 4. 2018.
Podpis smlouvy s vítěznou firmou JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov p. R., IČ 26826411
na akci Oprava fasády objektu Zdravotního střediska.
Podpis smlouvy s vítěznou firmou JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov p. R., IČ 26826411
na akci Rekonstrukce sociálního zařízení u tělocvičny ZŠ.
RO schvaluje výběrové řízení – Odstranění 2 ks stožárů.
Složení výběrové komise pro VŘ – Odstranění 2 ks stožárů: členové Rady obce Mořkov – Ivana Váňová, Jiří
Navrátil, Romana Kladivová, Vojtěch Vereš, Jaromír Stecula. Náhradníci: Petr Kladiva, Pavel Mička, Vladana
Hořelková.
Do výběrového řízení Odstranění 2 ks stožárů oslovit tato firmy: Doprastav Perútka s.r.o., Beskydská 138, Nový
Jičín, IČ:28606370; Zámečnictví Dořičák, Životice u Nového Jičína 48, 742 72, IČ: 130 17 900;
Smlouvu o nájmu prostor sloužící podnikání mezi Obcí Mořkov, se sídlem Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ:
00298191, zastoupená Ivanou Váňovou, starostkou a PMaTM obchod s.r.o. se sídlem Mlýnská 353, 742 72
Mořkov., IČ: 05958016, zastoupená Pavlínou Markovou, jednatelkou.
Rozhodla:
Nejvýhodnější nabídku do výběrového řízení – Oprava fasády objektu Zdravotního střediska podala firma
JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov p. R., IČ 26826411.
Nejvýhodnější nabídku do výběrového řízení – Rekonstrukce sociálního zařízení u tělocvičny ZŠ podala firma
JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov p. R., IČ 26826411.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta
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USNESENÍ
15. zasedání Zastupitelstva obce Mořkov, konaného dne 7. 6. 2017
Zastupitelstvo obce po projednání:
1.
Bere na vědomí:
1.1
Zprávu ověřovatelů zápisu 14. ZO paní Jany Rýdlové a pana Adama Kučery.
1.2
Kontrolu usnesení 14. zasedání zastupitelstva obce.
1.3
Zprávu o činnosti rady obce za období od 14. zasedání zastupitelstva obce (č. 45 – 48).
1.4
II. a III. úpravu rozpočtu obce na rok 2017 provedené Radou obce Mořkov.
1.5
Žádost o poskytnutí dotace Domova Přístav, Ostrava.
1.6
Žádost o poskytnutí dotace na provoz Linky bezpečí.
1.7
Znění Protokolu o kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům obce Mořkov odborem veřejné
správy, dozoru a kontroly MV a informace o přijatých závěrech – opatřeních.
1.8
Program zlepšování kvality ovzduší pro zónu Moravskoslezsko.
1.9
Výklad poplatku za odpad – objekt bez osoby s trvalým pobytem.
1.10 Informaci o připravované akci 9. Setkání postižených a opuštěných dětí z MSK, ZL a OL kraje pořádané dr.
Vítězslavem Černochem.
1.11 Důvodovou zprávu ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu a důvodové
zprávy.
1.12 Informaci o zaevidování územní studie lokality Lánové.
2.
Volí:
2.1
Návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení 15. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 7. 6. 2017 ve
složení: paní – Eva Hegarová - předseda, pan Jiří Navrátil a pan Jaromír Stecula – členové.
3.
Schvaluje:
3.1
Program jednání 15. ZO.
3.2
IV. úpravu rozpočtu obce na rok 2017 ve výši:

příjmů
výdajů
třídy 8 financování

230.000,00 Kč příjmy celkem
230.000,00 Kč výdaje celkem
0 Kč financování celkem

33,995.277,20 Kč
46,581,534,17 Kč
12,586.256,97 Kč

Plné znění IV. úpravy rozpočtu r. 2017 v členění jednotlivých paragrafů (odvětví) je nedílnou součástí usnesení ZO.
3.3
Celoroční hospodaření obce Mořkov a závěrečný účet obce Mořkov za rok 2016, včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 bez výhrad.
3.4
Účetní závěrku obce Mořkov k 31. 12. 2016 dle Protokolu o schválení účetní závěrky obce za rok 2016.
3.5
Hospodářský výsledek obce Mořkov k 31. 12. 2016 ve výši 5 663 964,73 Kč a jeho převod na účet 432 hospodářský výsledek předcházejících účetních období.
3.6
Dotaci 50.000,- Kč Domovu Přístav, IČ: 406 134 11, Holvekova 38, 718 00 Ostrava.
3.7
Dar ve výši 5000,- Kč těm žadatelům, kteří již vyměnili, popř. vymění kotel v rodinném domku v Mořkově
z dotace poskytnuté MSK, na základě dodaného seznamu z MSK – tzv. kotlíkové dotace.
3.8
Dodatek č. 1 Směrnice č. 2/2010 Zásady pro tvorbu a užití prostředků sociálního fondu.
3.9
Kupní smlouvu a smlouvu o zrušení VB uzavřenou mezi smluvními stranami 1. D. a D. a 2. Obcí Mořkov, IČO
00298191, Horní 10, Mořkov 74272, zastoupená starostkou Ivanou Váňovou a 3. Ř. a Š. dle GP č. 198189/2016 ze dne 12. 10. 2016 pro katastrální území Mořkov.
3.10 Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM/ONJ/2697/2017-ONJM/SBP4/2017, jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemku pozemková parcela č. 1198/50, ostatní plocha, ostatní
komunikace, k. ú. Mořkov, mezi převodcem ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, IČ: 69797111, za kterou právně jedná Ing. Jan
Hlisnikovský, ředitel odboru Odloučené pracoviště Nový Jičín a nabyvatelem Obcí Mořkov, se sídlem Horní 10,
742 72 Mořkov, IČ: 00298191, kterou zastupuje Ivana Váňová, starostka obce.
4.
Souhlasí:
4.1
S uzavřením dodatku č. 4 ke Smlouvě o pachtu a provozování kanalizací uzavřené dne 20. 12. 2011, ve znění
Dodatku č. 1 uzavřeného dne 13. 12. 2013, Dodatku č. 2 uzavřeného dne 19. 12. 2014 a Dodatku č. 3
uzavřeného dne 19. 10. 2016 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, B. a B. 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
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4.2

5.
5.1
5.2
5.3

o pachtu a provozování kanalizací“), za podmínky schválení dodatku č. 4 ke Smlouvě o pachtu a provozování
kanalizací Státním fondem životního prostředí a za podmínky, že Rada Města Kopřivnice na své schůzi konané
dne 27. 6. 2017 přijme usnesení, kterým schválí nabytí jednotné kanalizace v ulici Květinová v Kopřivnici do
vlastnictví Města Kopřivnice formou bezúplatného převodu od stávajících vlastníků; před tímto datem nesmí být
dodatek č. 4 ze strany Města Kopřivnice uzavřen a za Město Kopřivnici podepsán.
S uzavřením dodatku č. 2 k Příkazní smlouvě uzavřené dne 6. 12. 2013 a Dodatku č. 1 uzavřeného dne 20. 2.
2017 Svazkem obcí regionu Novojičínska, IČ: 712 40 357 na straně příkazníka, s Městem Kopřivnice, IČ:
00298077, Městem Novým Jičínem, IČ: 00298212, Obcí Mořkov, IČ: 00298191, Obcí Životice u Nového
Jičína, IČ: 48804711, B. a B. na straně příkazce ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 3
podkladového materiálu (dále jen dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě).
Ukládá:
RO vytvořit materiál – podmínky, pro příští jednání ZO – podmínky pro podporu občanům, kteří se rozhodnou
topit ekologicky.
Zástupci města/obce v radě Svazku na jednání rady Svazku hlasovat ve prospěch přijetí rozhodnutí o schválení
uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o pachtu a provozování kanalizací ve znění předloženém prostřednictvím
přílohy č. 2 podkladového materiálu.
Zástupci města/obce v radě Svazku na jednání rady Svazku hlasovat ve prospěch přijetí rozhodnutí o schválení
uzavření dodatku č. 2 k Příkazní smlouvě ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového
materiálu.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Mořkov
ze dne 7. června 2017 v 17:00 hod.
v salonku Společenského domu v Mořkově
Program:
1. ZAHÁJENÍ
2. VOLBA KOMISÍ
3. KONTROLA USNESENÍ 14. ZASEDÁNÍ ZO
4. ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE Č. 45 – 48
5. II. A III. ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE NA ROK 2017 PROVEDENÁ RO
6. IV. ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE NA ROK 2017
7. ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MOŘKOV ZA ROK 2016
8. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA OBCE MOŘKOV K 31. 12. 2016
9. ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE – DOMOV PŘÍSTAV, OSTRAVA
10. ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PROVOZ LINKY BEZPEČÍ
11. PROTOKOL O KONTROLE VÝKONU SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI PROVEDENÉ U OBCE MOŘKOV NA
ZÁKLADĚ USTANOVENÍ § 129 A NÁSL. ZÁKONA 128/2000 SB., O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) VE
ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
12. PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ PRO ZÓNU MORAVSKOSLEZSKO
13. KOTLÍKOVÉ DOTACE
14. DODATEK Č. 1 SMĚRNICE Č. 2/2010 ZÁSADY PRO TVORBU A UŽITÍ PROSTŘEDKŮ SOCIÁLNÍHO
FONDU
15. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI – KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZRUŠENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE
SMLOUVA O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITÉ VĚCI Č. UZSVM/
ONJ/2697/2017-ONJM/SBP-4/2017
16. VÝKLAD POPLATKU ZA ODPAD – OBJEKT BEZ OSOBY S TRVALÝM POBYTEM
17. 9. SETKÁNÍ POSTIŽENÝCH A OPUŠTĚNÝCH DĚTÍ Z MORAVSKOSLEZSKÉHO, ZLÍNSKÉHO A
OLOMOUCKÉHO KRAJE
18. DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O PACHTU A PROVOZOVÁNÍ KANALIZACÍ UZAVŘENÉ SORNJ
19. DODATEK Č. 2 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ SORNJ
20. INTERPELACE
21. DISKUSE
22. PŘIJETÍ USNESENÍ
23. 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. Z dnešního jednání se omluvili p. Goldová Miluše (z úvodu jednání, dostaví se
v průběhu), p. Lacina Petr z pracovních důvodů
Přítomno:
13 zastupitelů
Nepřítomno: 2 zastupitelů
Starostka obce navrhuje úpravu programu dle předloženého návrhu.
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 ve složení: paní
Eva Hegarová - předseda, pan Jiří Navrátil a pan Jaromír Stecula – členové.
Hlasování o volbě návrhové komise (bod 2.1. usnesení ZO):
Hlasování: pro 13

proti: 0

zdrželi se: 0

Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce je vystaven u prezentace, a pokud k němu nebudou vzneseny v průběhu
zasedání připomínky, bude považován za schválený.
Ověřovatelé 14. zápisu paní Jana Rýdlová a pan Adam Kučera podali souhlasnou zprávu o jeho správnosti.
ZO bere na vědomí souhlasnou zprávu ověřovatelů zápisu 14. ZO
Ověřovatelé zápisu z 15. zasedání ZO určuje starostka obce Jaromíra Kašpárka, p. Vojtěcha Vereše.
Určená zapisovatelka: Romana Kladivová.
3. KONTROLA USNESENÍ 14. ZASEDÁNÍ ZO
Starostka obce p. Ivana Váňová přednesla pro kontrolu usnesení 14. zasedání zastupitelstva obce, konstatovala splnění
všech bodů usnesení 14. zasedání ZO. Nejsou žádné dotazy. Zastupitelé berou na vědomí bod 1.2. usnesení ZO kontrolu
usnesení 14. zasedání ZO.
Hlasování: pro: 13 proti: 0

zdrželi se: 0

Na jednání se dostavila p. Goldová Miluše – přítomno 14 zastupitelů.
4. ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE Č. 45-48
Usnesení RO jsou k dispozici na webových stránkách obce nebo ve Zpravodaji obce.
RO z 3.5.2017 – stížnost na nepořádek na pozemku – dotaz p. Jurášová Lenka
Starostka obce – odpověď: byli jsme opakovaně upozorňováni na nepořádek v okolí budovy nad vlakovým nádražím.
Pozemek je ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu, nikoliv ve vlastnictví naší obce. Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových vyzval nájemce M. ke sjednání nápravy, který provedl nápravu a následně se s majitelem i
nájemcem se podařilo vyjednat, že část pozemku bude v pronájmu obce Mořkov. Díky tomu jsme jednali dále a máme
již podanou žádost o koupi pozemku.
Odpověď Ing. Jana Rýdlová – na RO obce byla projednávána výměna čerpadla na koupališti. Jaká je to částka?
Starostka obce - odpověď – investice 100.000,- Kč. V současné době řešíme únik vody z koupaliště, hledáme místo
úniku vody a zřejmě bude vyžadována určitá stavební úprava. Rozsah úpravy nám vyplyne až ze zjištění místa úniku
vody.
Na ZO přišla členka ZO paní Goldová Miluše.
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Zastupitelé vzali na vědomí bod 1.3. usnesení ZO zprávu o činnosti rady obce za období od 14. zasedání zastupitelstva
obce (č.45-48).
Hlasování: pro: 14 proti: 0

zdrželi se: 0

5. II. A III. ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE NA ROK 2017 PROVEDENÁ RO
Jsou zpřesněny příjmy a výdaje, např. po proběhlých výběrových řízeních apod.
Zastupitelé berou na vědomí bod 1.4. usnesení ZO
Mořkov.
Hlasování: pro: 14 proti: 0

II. a III. úpravu rozpočtu obce na rok 2017 provedené Radou obce

zdrželi se: 0

6. IV. ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE NA ROK 2017
Zastupitelé obdrželi před jednáním ZO materiály s komentářem k úpravám v jednotlivých položkách.
IV. úpravu rozpočtu obce na rok 2017 ve výši:
příjmů
výdajů
třídy 8 financování

230.000,00 Kč
230.000,00 Kč
0 Kč

příjmy celkem
výdaje celkem
financování celkem

33,995.277,20 Kč
46,581,534,17 Kč
12,586.256,97 Kč

Plné znění IV. úpravy rozpočtu r. 2017 v členění jednotlivých paragrafů (odvětví) je nedílnou součástí usnesení ZO.
Hlasování: pro: 14 proti: 0
zdrželi se: 0
7. ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MOŘKOV ZA ROK 2016
Obsahuje zprávu o proběhlém auditu obce, nejsou dotazy ze strany zastupitelů.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.3. usnesení celoroční hospodaření obce Mořkov a závěrečný účet obce
Mořkov za rok 2016, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 bez výhrad.
Hlasování: pro: 14 proti: 0
zdrželi se: 0
8. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA OBCE MOŘKOV K 31. 12. 2016
Hlasování o tom, zda zastupitelé bod 3.4. usnesení ZO účetní závěrku obce Mořkov k 31. 12. 2016 dle Protokolu o
schválení účetní závěrky obce za rok 2016.
Hlasování: pro 14 proti: 0
zdrželi se: 0
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.5. Hospodářský výsledek obce Mořkov k 31. 12. 2016 ve výši
5 663 964,73 Kč a jeho převod na účet 432 - hospodářský výsledek předcházejících účetních období.
Hlasování: pro 14

proti: 0

zdrželi se: 0

9. ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE – DOMOV PŘÍSTAV, OSTRAVA
Domov Přístav Ostrava je sociální zařízení, které je v působnosti města Ostravy. Občan naší obce p. H. se dostal do
nepříznivé životní situace, ztratil bydlení a onemocněl. Nebylo možné, aby zůstal na ulici bez dalšího řešení. Hledali
jsme takové zařízení, které by mohlo takového občana přijmout, které je zařízeno pro tento účel zřízeno a které by ho
mohlo podpořit v řešení jeho situace. Domov Přístav je zařízení, které je pro něho nyní v tomto případě nejvhodnější
z pohledu pomoci a podpory, kterou tam může dostat. Zařízení žádá doplatit oprávněné náklady vzniklé v souvislosti
s umístěním našeho občana ve výši 50.000,- Kč. Je na konečném rozhodnutí zastupitelstva, rada obce doporučuje
poskytnout dotaci, protože si nedokážeme představit, že by mohl zůstat bez přístřeší na vozíku v ulicích.
p. Kašpárek – dotaz - jak na to reaguje rodina?
Starostka obce – odpověď - možná rodina poskytne obci dar.
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Zastupitelé berou na vědomí bod 1.5 Žádost o poskytnutí dotace Domova Přístav, Ostrava.
Hlasování o tom, zda zastupitele schvalují bod Dotaci 50.000,- Kč Domovu Přístav, IČ: 406 134 11, Holvekova 38,
718 00 Ostrava.
Hlasování: pro 11, proti 1 (p. Goldová), zdržel se 1 (p. Kašpárek)
10. ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PROVOZ LINKY BEZPEČÍ
Hlasování o tom, že zastupitelé berou na vědomí bod 1.6. usnesení ZO Žádost o poskytnutí dotace na provoz Linky
bezpečí.
Hlasování: pro 14 proti: 0
zdrželi se: 0
11. PROTOKOL O KONTROLE VÝKONU SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI PROVEDENÉ U OBCE
MOŘKOV NA ZÁKLADĚ USTANOVENÍ § 129 A NÁSL. ZÁKONA 128/2000 SB., O OBCÍCH
(OBECNÍ ZŘÍZENÍ) VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
Zastupitelé obdrželi tento protokol a zároveň objasnění, jaká náprava byla k následujícím bodům sjednána. Jedno
z opatření je, že ověřovatel zápisu musí podepsat zápis zastupitelstva obce do 10 dnů od konání ZO.
Zastupitelé berou na vědomí bod 1.7. Znění Protokolu o kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům obce
Mořkov odborem veřejné správy, dozoru a kontroly MV a informace o přijatých závěrech – opatřeních.
Hlasování: pro 14

proti: 0

zdrželi se: 0

12. PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ PRO ZÓNU MORAVSKOSLEZSKO
Tento dokument bereme dnes na vědomí a zastupitelům objasňuje, jak by měly obce postupovat v programu zlepšování
ovzduší. Dokument obdrželi zastupitelé obce na vědomí před jednáním zastupitelstva obce.
p. Goldová – co to konkrétně znamená?
Starostka obce – je zpracováno několik návrhů pro obce v rámci tohoto programu. Např. v bodě 13 dnešního programu
navrhujeme podporu občanům, kteří se rozhodli nebo rozhodnou v rámci tzv. Kotlíkové dotace vyměnit svá topidla za
nové ekologické a splní podmínky stanovené touto Kotlíkovou dotací.
Dále např. zpomalovací retardéry jsou v progamu navrženy ke zrušení, protože to zhoršuje ovzduší, k posouzení
jednotlivá opatření. Do jisté míry jsme schopni provést určité kroky a tím přispět ke zlepšení ovzduší.
p. Goldová – zda je zpracovaná koncepce?
Starostka obce – bude zřejmě zpracovávat obec s rozšířenou působností, nám byl dán dokument na vědomí a obce
s rozšířenou působností musí na ORP naplňovat.
p. Kašpárek – ti občané, kteří se chovají ekologicky od začátku, nedostali žádný příspěvek.
Starostka obce – v každé době se obec snažila zvolit alespoň nějakou formu podpory, např. už tím, že jsme občanům
např. přivedli přípojky až k hranici pozemku.
p. Stecula – připojuje se k názoru, že občan, který topil celou dobu ekologicky, dnes nemá nárok na dotaci. Schválením
příspěvku obce budeme podporovat toho, kdo celých 25 let spaloval nepořádek a nechoval se ekologicky. Výměna
stávajícího plynu za nový plyn, který splňuje podmínky, nepatří do programu Kotlíkové dotace. Návrh, abych
zastupitelé uvažovali o příspěvku, který by byl i pro tyto občany, kteří stávající plynové topení nahradní novým
ekologickým.
Starostka obce – tento návrh by představoval velkou administrativu, sami bychom toto nemohli a ani nezvládli po
10

odborné stránce posuzovat. Museli bychom mít oprávněného člověka, který posoudí, že dotyčný občan splňuje všechny
složité podmínky.
p. Stecula – návrh, v případě, že občan požádá o 5000,- Kč a nemůže požádat o kotlíkovou dotaci, doloží fakturu a
z dokladů bude zřejmé, že vyměnil kotel za nový, ekologický.
Starostka obce – opět upozornění na složitý proces vyhodnocení a spíše obava o zvládnutí takového procesu v rámci
obce.
p. Stecula – návrh, přispět buď všem, kteří se chovají ekologicky, nebo nepřispívat vůbec.
p. Goldová - dvě myšlenky, finanční a druhá ekologická – Jde především o to, aby znečišťovatelé v obcích byli
motivování a změnili své chování. Stát upřednostnil zájem ekologický před ekonomickým.
p. Kučera – dotace není nikdy úplně ideální způsob přerozdělování peněz, vždy je riziko, že jednoho zvýhodníme a
některé znevýhodníme.
Starostka – jsou obce, které již přispívají svým občanům tak, jak navrhujeme a nyní MSK očekává naše rozhodnutí.
Následně bude mít naše rozhodnutí MSK zapracované do smluv o podmínky celkové dotace a členění, tzn. včetně
případného příspěvku naší obce.
p. Navrátil – navrhuji dnes schválit návrh, který je předložený a do příštího zasedání zastupitelstva právně připravit
podmínky a zvažovat možnosti pro ty, kdo nahradí elektrický, plynový nebo pevný, a připravme to zodpovědně do
příštího zastupitelstva
p. Stecula – proč dnes schvalovat a nepočkat s tím až na podzim?
Starostka – z důvodu předání informace MSK.
Starostka obce – navrhuje hlasování o dnešním návrhu.
Zastupitelé berou na vědomí program 1.8 Program zlepšování kvality ovzduší pro zónu Moravskoslezsko.
Hlasování: pro 14

proti: 0

zdrželi se: 0

13. KOTLÍKOVÉ DOTACE
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.7. Dar ve výši 5000,- Kč těm žadatelům, kteří již vyměnili, popř.
vymění kotel v rodinném domku v Mořkově z dotace poskytnuté MSK, na základě dodaného seznamu z MSK – tzv.
kotlíkové dotace.
Hlasování: pro: 9
proti: 3

(Váňová, Navrátil, Kladivová, Goldová, Kyselý, Sokol, Kučera, Jurášová, Hegarová)
(Kašpárek, Stecula, Černoch)

zdrželi se: 2 (Rýdlová, Vereš)
Kašpárek – to je špatné řešení, do roku 2022 stejně musí vyměnit všichni, může se jednat až o 700 rodinných domů
p. Navrátil – na výměnu je několik let, dopad se dá vypočítat.
Starostka – vybíráme od občanů zvýšenou daň z nemovitostí, toto je zase náš vstřícný krok k občanovi, proto doporučuje
brát na to ohled.
Zároveň ukládá sobě 5.1. RO vytvořit materiál – podmínky, pro příští jednání ZO – podmínky pro podporu občanům,
kteří se rozhodnou topit ekologicky.
Kašpárek – to je špatné řešení, do roku 2022 stejně musí vyměnit všichni, může se jednat až o 700 rodinných domů
p. Navrátil – na výměnu je několik let, dopad se dá vypočítat.
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Hlasování o bodu 5.1.usnesení: pro

14

proti: 0

zdrželi se: 0

14. DODATEK Č. 1 SMĚRNICE Č. 2/2010 ZÁSADY PRO TVORBU A UŽITÍ PROSTŘEDKŮ SOCIÁLNÍHO
FONDU
Návrh změny benefitu zaměstnancům obce - ve výši stravenky a příspěvku do penzijního fondu pro zaměstnance obce.
Materiál obdrželi zastupitelé před jednáním zastupitelstva obce.
Hlasování: pro

13

proti: 0

zdrželi se: 1 (Stecula)

15. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI – KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZRUŠENÍ VĚCNÉHO
BŘEMENE
Starostka obce vysvětlila blíže argumenty pro majetkoprávní záležitosti. Narovnání určitých hranic pozemků.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.9.
Kupní smlouvu a smlouvu o zrušení VB uzavřenou mezi
smluvními stranami 1. Adamem Doubravským, r.č. 880725/5523 a Ilonou Doubravskou, r.č. 876028/5699,
bytem Květná 690, Mořkov 74272 a bytem Květná 564, Mořkov 74272 a 2. Obcí Mořkov, IČO 00298191,
Horní 10, Mořkov 74272, zastoupená starostkou Ivanou Váňovou a 3. Mgr. Janou Řehákovou, r.č.
845320/5288, Na Bochetě 145, Mořkov 742 72 a Růženkou Štefkovou, r.č. 306012/411, bytem Na Bochetě
157, Mořkov 742 72 dle GP č. 1981-89/2016 ze dne 12.10.2016 pro katastrální území Mořkov.
Hlasování: pro 14
proti: 0
zdrželi se: 0
SMLOUVA O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITÉ VĚCI Č. UZSVM/
ONJ/2697/2017-ONJM/SBP-4/2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, občas nás vyzve, k vyjádření k některým z pozemků, zda obec
pozemky užívá apod. Předložen návrh k bezúplatnému převodu vlastnického práva v nemovité věci.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují 3.10. Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č.
UZSVM/ONJ/2697/2017-ONJM/SBP-4/2017, jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemku pozemková parcela č.
1198/50, ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Mořkov, mezi převodcem ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, IČ: 69797111, za kterou právně jedná
Ing. Jan Hlisnikovský, ředitel odboru Odloučené pracoviště Nový Jičín a nabyvatelem Obcí Mořkov, se sídlem Horní
10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, kterou zastupuje Ivana Váňová, starostka obce.
Hlasování: pro 14
proti: 0
zdrželi se: 0
16. VÝKLAD POPLATKU ZA ODPAD – OBJEKT BEZ OSOBY S TRVALÝM POBYTEM
Zastupitelé obrželi před jednáním zastupitelstva obce výklad k poplatku za odpad v případě objektu bez osoby s trvalým
pobytem.
Nebyl žádný návrh ze strany zastupitelů ke změně
Zastupitelé berou na vědomí bod 1.9. usnesení ZO Výklad poplatku za odpad – objekt bez osoby s trvalým pobytem.
Hlasování: pro
17.

14

proti: 0

zdrželi se: 0

9. SETKÁNÍ POSTIŽENÝCH A OPUŠTĚNÝCH DĚTÍ Z MORAVSKOSLEZSKÉHO, ZLÍNSKÉHO A
OLOMOUCKÉHO KRAJE

Zastupitelé byli informováni o setkání pořádané PhDr. Černochem.
Zastupitelé berou na vědomí bod 1.10. Informaci o připravované akci 9. Setkání postižených a opuštěných dětí z MSK,
ZL a OL kraje pořádané dr. Vítězslavem Černochem.
Hlasování: pro 14
proti: 0
zdrželi se: 0
18. DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O PACHTU A PROVOZOVÁNÍ KANALIZACÍ UZAVŘENÉ SORNJ
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Staroska obce odkazuje na důvodovou zprávu, kterou zastupitelé obdrželi před jednáním zastupitelstva obce.
Zastupitelé berou na vědomí bod 1.11. Důvodovou zprávu ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1
podkladového materiálu a důvodové zprávy.
a zároveň hlasují o souhlasu k bodu 4.1. S uzavřením dodatku č. 4 ke Smlouvě o pachtu a provozování kanalizací
uzavřené dne 20. 12. 2011, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 13. 12. 2013, Dodatku č. 2 uzavřeného dne 19. 12.
2014 a Dodatku č. 3 uzavřeného dne 19. 10. 2016 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, Ing. Libora Bartoně a Ing. Evy Bartoňové 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. 4 ke Smlouvě o pachtu a provozování kanalizací“), za podmínky schválení dodatku č. 4 ke
Smlouvě o pachtu a provozování kanalizací Státním fondem životního prostředí a za podmínky, že Rada Města
Kopřivnice na své schůzi konané dne 27. 6. 2017 přijme usnesení, kterým schválí nabytí jednotné kanalizace v ulici
Květinová v Kopřivnici do vlastnictví Města Kopřivnice formou bezúplatného převodu od stávajících vlastníků; před
tímto datem nesmí být dodatek č. 4 ze strany Města Kopřivnice uzavřen a za Město Kopřivnici podepsán.
Hlasování: pro 14
proti: 0
zdrželi se: 0
19. DODATEK Č. 2 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ SORNJ
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 4. 2. S uzavřením dodatku č. 2 k Příkazní smlouvě uzavřené dne 6. 12.
2013 a Dodatku č. 1 uzavřeného dne 20. 2. 2017 Svazkem obcí regionu Novojičínska, IČ: 712 40 357 na straně
příkazníka, s Městem Kopřivnice, IČ: 00298077, Městem Novým Jičínem, IČ: 00298212, Obcí Mořkov, IČ: 00298191,
Obcí Životice u Nového Jičína, IČ: 48804711, Ing. Liborem Bartoněm a Ing. Evou Bartoňovou na straně příkazce ve
znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového materiálu (dále jen dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě).
Hlasování: pro 14
proti: 0
zdrželi se: 0
Zastupitelstvo obce ukládá zástupci obce, aby na svazku hlasoval podle návrhu v bodu 5.2. Zástupci města/obce v radě
Svazku na jednání rady Svazku hlasovat ve prospěch přijetí rozhodnutí o schválení uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o
pachtu a provozování kanalizací ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
a 5.3. Zástupci města/obce v radě Svazku na jednání rady Svazku hlasovat ve prospěch přijetí rozhodnutí o schválení
uzavření dodatku č. 2 k Příkazní smlouvě ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového materiálu.
Hlasování: pro 14
proti: 0
zdrželi se: 0
20. INTERPELACE
Starostka obce podala informace o dokončení další uzemní studii „Lanová“, tato část je určena k výstavbě rodinných
domků.
Zastupitelé obce berou na vědomí bod 1.12. Informaci o zaevidování územní studie lokality Lánové.
Hlasování: pro
21. DISKUSE
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proti: 0

zdrželi se: 0

p. Kučera – upozornění na nevhodné a nedůstojné hlášení rozhlasu při pohřbu.
Starostka – návrh padl už v některém z minulých zastupitelstev, nedopatřením se to opět stalo. Snažíme se, abychom
v tuto dobu nehlásili. Omlouváme se dotyčným, kterých se to týkalo. Budeme dávat větší pozor.
p. Vereš – kulturní komise připravuje organizaci dne Obce Mořkov. Padla prosba o výpomoc z řad zastupitelů, kdo by
byl ochoten 8.7.2017, výpomoc je žádána na několika místech i ve stáncích a momentálně nemáme dostatek pracovníků
a organizačně bychom to nezvládali. Je velký problém to personálně obsadit.
p. Rýdlová – v jaké fázi je výstavba chodníků a cyklostezky?
Starostka obce – cyklo – podávají se se 2 žádosti o dotazce (z ROP a ? ) abychom měli větší šanci na získání finančních
prostředků, běží nám stavební řízení. MSK nám bude schvalovat ještě jednu mlouvu pro obec Mořkov. Bude pohyb na
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sloupech, pan Roudný bude dávat optický kabel , aby byla optika v Nových Domkách. V momentě, kdy bude
realizována cyklo, bude přeloženo jeho nákladem do země.
Chodník – čekáme na stavební povolení s nabytím právní moci, vypíšeme následně výběrové řízení na realizaci
p. Kučera – řešil někdo budovu u kolejí (neobydlenou v havarijním stavu)?
Starostka – ano probíhají jednání. Nemáme zatím výsledek.
22. PŘIJETÍ USNESENÍ
Usnesení přednesla předsedkyně návhové komise p. Hegarová Eva.
23. ZÁVĚR
Závěr provedla starostka obce a jednání obecního zastupitelstva v 18.30 hod. ukončila.
Přílohy: Usnesení 15. ZO . Prezenční listiny,
Zapsala:
Romana Kladivová
ověřovatelé zápisu:
Vojtěch Vereš
Jaromír Kašpárek

Hlasovací listiny

Ivana Váňová
starostka obce

Bezpečně doma, venku i u vody - prázdniny plné pohody
Blíží se období letních prázdnin a s tím spojené také volné dny pro děti, které je mohou trávit také bez dozoru dospělých.
Bez rodičů doma V ideálním případě by měly být děti v době, kdy jsou doma bez rodičů zaměstnány činnostmi, které je
neohrožují. Děti by měly být také poučeny o tom, jak se v této době chovat. Přístup k telefonu společně s telefonními čísly na
policii, hasiče a záchranáře je v dnešní době již standardem. Také by neměly nikomu cizímu otevírat dveře, naopak vždy by
měly děti využívat bytové kukátko a bezpečnostní řetízek na dveřích k tomu, aby se přesvědčily, kdo se za dveřmi nachází.
Určitě by neměly skutečnosti o tom, že jsou doma samy sdělovat nikomu na sociálních sítích. Své kamarády si zvát domu
pouze se svolením rodičů. Rodiče by se měli vždy přesvědčit, že dítě porozumělo možným rizikům, která je mohou potkat.
Pohyb dětí venku (hřiště, ulice, cyklostezky…) Klíče od domu či bytu by děti neměly nosit viditelně případně je odkládat
například u hřiště nebo na jiném místě, kde by se jich mohl zmocnit někdo jiný. Vhodný je pohyb dětí ve skupinách. Při jízdě
na kole není od věci připomenout povinnost cyklisty do osmnácti let věku mít na hlavně řádně připevněnou bezpečnostní
přilbu. Do deseti let věku nesmí cyklista užít pozemní komunikaci sám, pouze v doprovodu osoby starší patnácti let.
Samozřejmosti by mělo být již také poučení dětí, které se pohybují venku bez doprovodu rodičů, ohledně komunikace
s cizími lidmi případně přebírání jakýchkoliv dárků od neznámých osob. Pro všechny děti, ale především pro ty starší platí,
že by neměly experimentovat s žádnou návykovou látkou, alkoholem či cigaretami. Rodiče by měly být ze strany dětí vždy
informovány o tom, co mají v plánu, kde a s kým se budou venku nacházet. Plány by měli děti měnit jen s jejich svolením.
Pobyt u vody Pokud budeme hovořit o pobytu samotných dětí u vody, hovoříme už o náctiletých dětech. Menší děti by
k vodě chodit samotné vůbec neměly a to ani v přítomnosti jen o několik málo let starších sourozenců či kamarádů. Velký
důraz by zde měl být kladen již na samostatnost. Pokud jako rodiče dovolíme dítěti návštěvu koupaliště nebo jiné vodní
plochy měli bychom si být jistí, že jsou dobří plavci, dokážou přivolat sobě nebo jinému případnou pomoc. Neměly by mít
také sklony k rizikovému chování, jako jsou skoky do neznámé vody, vyhledávání silných proudů na řekách nebo
přeceňování svých sil při plavání na delších tratích. Opět se doporučuje návštěva vodních ploch ve větších skupinkách dětí.
por. Bc. Richard Palát, komisař
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Příspěvek ke kotlíkovým dotacím z rozpočtu obce Mořkov
Zastupitelstvo obce Mořkov schválilo dar ve výši 5 000,- Kč těm občanům, kteří vyměnili kotel na území obce
Mořkov, v programu kotlíkových dotací poskytovaných prostřednictvím Moravskoslezského kraje. Jedná se
o dotace ze společného programu MSK a Ministerstva životního prostředí z r. 2014 a z Operačního programu
životního prostředí od r. 2016.
Moravskoslezský kraj poskytl seznam úspěšných žadatelů těchto dotací, proto již tito nemusí dokládat splnění
podmínek pro poskytnutí daru. Podmínkou pro poskytnutí daru je tedy poskytnutí dotace v rámci dotačních
programů a uvedení žadatele v seznamu z Moravskoslezského kraje.
K dispozici je na www.obec-morkov.cz a na Obecním úřadě Mořkov jednoduchý formulář žádosti o dar, na
základě kterého bude vyhotovena darovací smlouva a dar poskytnut.
Lhůta pro vyřízení žádosti o dar již zrealizovaných výměn kotlů je do konce měsíce listopadu 2017.
Žadatel nesmí mít dlužné závazky vůči Obci Mořkov (poplatky, služby).
Jana Jakschová, referentka, tel: 556 715 674

Upozornění pro občany:
Žádáme občany a majitelé nemovitostí v Mořkově, aby v souladu se zákonem o ochraně životního prostředí
dbali o své pozemky a prováděli jejich pravidelnou údržbu – zejména kosení trávy apod. a předcházeli tak
případnému jednání před přestupkovou komisí z důvodu neplnění svých povinností a stížností majitelů
sousedních pozemků.

Přísedící Okresního soudu
Počátkem příštího roku končí funkční období přísedícím Okresního soudu v Novém Jičíně. Předseda
okresního soudu JUDr. Vít Veselý se proto na nás obrátil s žádosti o provedení nové volby přísedících
zastupitelstvem naší obce.
Kandidovat mohou občané, jež navrhne zastupitelstvo obce. Musí jít o občana České republiky, který je
způsobilý k právním úkonům, bezúhonný a jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude
soudcovskou funkci řádně zastávat a v den ustanovení dosáhl věku nejméně 30 let, souhlasí se svým
ustanovením přísedícího a s přidělením k Okresnímu soudu v Novém Jičíně (§ 60 odst. 1 zák. č. 6/2002 Sb., ve
znění novel). Současně musí splňovat podmínky § 2 odst. 1a), b), d) až h) zák. č. 451/91 Sb. ve znění novel.
Kandidáty do funkce přísedícího navrhují členové zastupitelstva a volí je obecní zastupitelstvo z řad občanů,
kteří v jeho obvodu mají trvalé bydliště nebo pracoviště. K navrženým kandidátům si obecní zastupitelstvo
vyžádá vyjádření předsedy soudu.
U nově navržených kandidátů, kteří doposud tuto funkci nevykonávali je nutno přiložit:
údaje o navrhované osobě (jméno, příjmení, data narození, bydliště, pracoviště)
souhlas s ustanovením přísedícím (tiskopisy lze vyzvednout na OÚ Mořkov)
osvědčení o lustraci (§ 2 odst. 1 písm. a/, b/ zák. č. 451/91 Sb. ve znění novel)
výpis z rejstříku trestů
„čestné prohlášení“ dle § 2 odst. 1, písm. d) až h) cit. Zákona (tiskopis lze vyzvednout na OÚ Mořkov)
Zájemci o tuto funkci přijďte se nahlásit na OÚ Mořkov, kancelář č. 20 – podatelna, popř. kanc. č. 23 –
matrika nejpozději do 24. července 2017. Zde obdržíte na vyžádání tiskopisy k vyplnění.
Ivana Váňová, starostka
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Narodili se
v červnu
Filip Štefanička
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Filipovi
přejeme do života hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v červenci 2017
50 let
55 let
60 let
70 let
75 let
80 let
82 let
83 let
84 let
85 let
86 let
88 let
89 let
90 let

Lubomír Kyselý
Blanka Krutílková
Ludvík Pelikán
Anežka Pítrová
Ludmila Marková
Veronika Navrátilová
Ludmila Doubravská
Zdenka Černochová
Marie Geryková
Růžena Jančálková
Antonín Bolcek
Božena Rýcová
Anna Mičková
Anna Kučerová
Anna Kučerová

Helena Macháčová
Ladislav Erle
Anna Jančálková
Marie Macíčková
Anna Podlezlová

Libor Ksiažek
Josef Rýc
Milan Pýter

František Rýdel

Margita Mičková
František Čáň

Božena Macíčková

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

Úmrtí
Rudolf Matýsek

Alois Jeřábek

Dne 24. července si připomeneme 10 úmrtí pana Leonharda Ritze.
S láskou vzpomíná celá rodina.

V neděli, 4. června, se uskutečnil v areálu výletiště Dětský den. I přes
nepřízeň počasí se hrám, soutěžím a zábavě těšilo přibližně 150 dětí.
Chtěl bych touto cestou moc poděkovat
Obecnímu úřadu Mořkov, agentuře KACZI,
7. dívčímu skautskému oddílu Atlantida
a hasičům ze SDH Mořkov a Hodslavice
za spolupráci na této akci, dále pak
sponzorům Restauraci Společenský dům,
firmě Kunc manželům Kuncovým, firmě
Machač Malokapacitní jatka s.r.o. panu
Tomáši Machačovi, paní Renátě Pítrové a Lence Motyčkové - U ogaru. Poděkování
také všem členům SRPŠ za skvělou organizaci a vám všem, kteří jste s dětmi na tuto
akci zavítali.
Za SRPŠ Mořkov, Zbyšek Pítr
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Zprávičky z Mateřské školy Mořkov
Den dětí
Ve čtvrtek 1. června jsme s dětmi oslavili mezinárodní
Den dětí na zahradě mateřské školy. Na děti čekaly
zábavné disciplíny – hod šiškou a míčkem na cíl, chůze
s míčkem na pálce po lavičce a stříhání bonbónu se
zavřenýma očima. Děti si tento den užily.

Výlet

Hasiči v MŠ
Na začátku června
navštívili mateřskou
školu dobrovolní
hasiči z Mořkova.
Ukázali dětem, jak je
hasič
vystrojen
k požáru, mohly si
p r o h l é d n o u t
hasičskou techniku,
vyzkoušet výstroj
a v neposlední řadě
vyzkoušet stříkat
z proudnice.

V úterý 13. června vyrazily předškolní děti vlakem na výlet
do Frenštátu pod Radhoštěm. Děti na výletě poznávaly
život v korunách stromů, viděly skákat i skokany z můstku
a na závěr se podívaly do kulturního domu, kde na ně čekal
interaktivní program s oblíbenou pohádkovou postavičkou
Krtečkem. Dětem se výlet velmi líbil a odnesly si z něj
spoustu zážitků, které i výtvarně zpracovaly.
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Zábavné dopoledne

Zprávy ze Základní školy Mořkov

Na konci června
připravila 9. třída
pro všechny děti z
mateřské
školy
z á b a v n é
dopoledne. Děti
hledaly
po
Mořkově modré
fáborky a cestou
plnily různé úkoly
připravené žáky 9.
třídy. Mezi úkoly
patřilo například
skákat
panáka,
b o w l i n g ,
pohybová hra Čáp
ztratil čepičku, na
prut se snažily
ulovit Nema a spoustu dalších disciplín. Dětem se den se
školáky velmi líbil.

Poděkování
Končí školní rok 2016/2017, kromě běžné výuky přinesl
řadu akcí a mimoškolních aktivit, o nichž jsme
informovali ve Zpravodaji nebo na webových stránkách
školy (www.zsmorkov.cz). Poděkování patří všem
učitelům a zaměstnancům školy za jejich přípravu
a úspěšný průběh.
Za celoroční podporu a velmi dobrou spolupráci bychom
chtěly poděkovat Obecnímu úřadu v Mořkově a SRPŠ při
ZŠ a MŠ Mořkov, ale i všem dalším, kteří nám pomohli
různorodé aktivity v průběhu školního roku uskutečnit.
Dětem přejeme krásné prázdniny a všem ostatním hezkou
dovolenou!
Vedení ZŠ a MŠ Mořkov

Přehled výsledků žáků ZŠ Mořkov
ve vědomostních soutěžích
v okresních a krajských kolech
ve školním roce 2016/2017
Olympiáda v českém jazyce 9.tř.
Jakub Obadal
39. místo
Dějepisná.olympiáda
Jana Fiurášková 38. místo

9.tř.

Chemická.olympiáda
9.tř.
Alice Rýdlová
14. místo
Zeměp.olympiáda
6.tř.
Marek Pastva
7.tř.
Magdaléna Jurášová
8.tř.
Denis Kyselý

6. místo
19. místo
4. místo

Eurorebus
krajské kolo
6.tř.
Tobiáš Géryk, Marek Pastva, Ondřej Volek
18. místo

Loučení s předškoláky
Na konci června se předškoláci loučili se školkou. Každé
dítě si pilně nacvičilo básničku a písničku, jež tvořily
krátké pásmo. Aby děti byly přijaty mezi školáky, musely
ještě projít branou a po projití brány dostaly knihu jako
památku na mateřskou školu.

3.,4.,5.tř. Roman Volek, Vendula Pítrová
Jiří Doubravský
1. místo
Eurorebus
celostátní kolo v Praze
Roman Volek, Vendula Pítrová , Jiří Doubravský
30. místo

MUDr. Jana Machová oznamuje, že dětská ordinace
bude z důvodu dovolené uzavřena ve dnech:
3.7.2017 – 14.7.2017
31.7.2017 – 11.8.2017
Upozornění:
Přihlášky na letní tábory může potvrdit pouze ošetřující
lékař, ne lékař zastupující.

Za kolektiv MŠ Mořkov Bc. Ivana Váňová
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Z činnosti 7. skautského oddílu v Mořkově…
Sluníčko pálí, školní lavice osiřely. To jsou neklamné známky začátku léta! Skončil školní rok,
a s ním skončil i rok skautský, ze kterého jsme si odnesly plno zážitků, znalostí i nových
přátelství. A co jsme v měsících před prázdninami zažily?
Začátkem dubna se naše skautky (tj. starší děvčata) sešly v Lidečku se skautkami z Bojkovic a společně
s Malým Princem cestovaly po planetkách a objevovaly kouzlo přátelství. Dokonce se poznaly i místními
lidečskými skauty, se kterými si zahrály večerní hru.
Následně jsme se opět zapojily do celostátní akce „Ukliďme Česko“. Tentokrát jsme se snažily uklidit zarostlý
prostor vedle vlakového nádraží a věřte, že to nebylo nic jednoduchého. Nejen proto nás mrzí, že se tam
zakrátko zase začaly objevovat odpadky.
Týden před mořkovskou poutí jsme se vydaly na další celostátní akci – výstup na Ivančenu na počest padlých
skautů bojujících za svobodu v minulém století. Tato pietní akce byla výjimečná hned z několika důvodů:
poprvé za dlouhou dobu se akce nekonala v termínu naší pouti, takže s vedoucími jely i skautky a světlušky.
Mohyla na Ivančeně se v průběhu minulého roku rekonstruovala, takže se naskytla první velká příležitost ke
zhlédnutí nové úpravy pomníku. A za třetí, mohyla vidět nebyla, protože na kopcích ležela silná vrstva sněhu.
I přes nepříznivé sněhové, dešťové a mrznoucí podmínky se pod Lysou horu doslova „vydrápaly“ stovky
skautů z různých koutů republiky, aby si připomněly památku svých padlých bratrů.
V květnu jsme strávily tradiční víkend na statku v Závišicích. Pomáhaly jsme okolo zvířat, zahrály si hry,
někdo překonal svůj strach, někdo objevil novou alergii. Každopádně víkend plný zážitků!
A nakonec – závěrečná oddílovka. Rok jsme ukončily nalezením profesora ztraceného v čase, vyhodnotily
jsme všechny aktivity, rozdaly ceny a poděkování. Ale toto není konec, jen pozastavení! S většinou našich
členek se uvidíme na letním táboře. Přípravy na něj jsou v plném proudu…
A co po prázdninách? V září náš oddíl oslaví 10 let od svého vzniku, tak uvidíme, jak toto první kulaté výročí
oslavíme…
Krásné, plné, dobrodružné a slunečné prázdniny přejí všem členky a vedoucí oddílu Atlantida!
www.oddilskautek.skauting.cz
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LEVÁ - PRAVÁ, LEVÁ - PRAVÁ, PĚŠÍ CHŮZE, TA JE ZDRAVÁ…
říkají si do rytmu drobných kroků malé děti, ale i dospělí, když se
rozhodnou pro turistický pochod OKOLO MOŘKOVA. Myslím
si, že naše trasa patří k těm nejkrásnějším v České republice!
Možná je to tím, že je tak rozmanitá a v terénu zajímavá.
Střídají se roviny, kopce i prudká stoupání a klesání. Když nám
přeje květnové počasí, dojdeme suchou nohou až do cíle. Spíše je
však pravidlem, že nám na některých místech začvachtá v botech,
protože déšť buď pochodu předchází, nebo je jeho součástí…
Ale ten jarní vzduch - ten je naším obrovským pokladem,
dostane se až do morku kostí a okysličí nás na dlouhou dobu
opravdu pořádně! Hlavně ty, kteří si vyberou delší trasu.
Originalitu pochodu však tvoří i pohledy do kouzelné krajiny,
kterou nám může každý cizí turista závidět. A ten koncert jarního
zpěvu ptactva všeho druhu je s přídavkem bublavých potůčků
doslova balzámem… na těle i na duši.
Moje čtyři děti byly na pochody Okolo Mořkova zvyklé – letošní 43. ročník téměř odpovídá jejich věku. A tak se
domluvili - obě dcery i oba synové, že posbírají svoje nejbližší a pochod si zopakují. Sešlo se nás 14 – z Prahy, Brna,
Nového Jičína, Tiché a Mořkova. Slovy dlouholetého obětavého organizátora Aloise Tomana: 8 dospělých, z toho jen 2
místní, 3 mládeže a 3 děti ( 3, 5 a 8 let). Sjeli a sešli jsme se u vlakového nádraží a přesně v deset hodin vyrazili nejdříve na BABY trasu, aby si i ti nejmenší užili. Odměny za soutěžní výkony byly s dárkem i sladkostmi. Pro dospělé
na zahřátí dokonce tekuté povzbuzení od milých pořadatelů. Všichni jsme byli veselí a nejisté počasí nám přestalo vadit.
S ohledem na malé děti jsem původně, jako vůdce party, zamýšlela procházku jen suchou asfaltovou lesní cestou TAM
(někam) a zase ZPĚT. Pak cílový kemp na koupališti s obědem.
V jedenáct hodin však vysvitlo slunce a já to riskla zvoláním: „Jdeme na Kaluž!“ Těm nejmenším to bylo jedno,
mládež a někteří dospělí ale výraz „kaluž“ nechápali a já jim obtížně vysvětlovala význam a poslání naší lovecké chaty.
Vedou k ní mnohé chodníčky, ale i krkolomné, nebo docela schůdné cesty… Ta, co se nám právě po levé ruce naskytla,
byla zprvu jako cesta do nebe. ALE - tato lebeda náhle skončila a dál jsme se prodírali prudce vzhůru jakousi
partyzánskou stezkou. Trní, bláto, potůčky, suché větve i padlé stromy…Sklízela jsem čím dál větší kritiku, hlavně
kvůli přenášení těch nejmenších. A dokonce jsme se rozdělili na 7 a 7 a vzájemně se ztratili. Vyzvala jsem pětiletého
Lukáše, ať zapíská na píšťalku, kterou jsem mu ráno věnovala k narozeninám.
Druhá parta se nám pískáním na prsty skutečně ozvala a povzbudila nás, když jsme byli zrovna uprostřed bahnitého
terénu: „Jsme na cestě, HURÁ!“ Dodrali jsme se upocení k nim a já zjistila, že jsme poblíž „bílého kříže“a pramene
Králova potoka! Byla to naše spása a na KALUŽ to bylo už jen kousek. Tam nechápaví pochopili, co ten výraz
znamená – je to prostě RÁJ na Zemi a místo POHODY pro všechny unavené a potem nasáklé turisty. A obsluha
božská – všichni se tam mají rádi, bez ohledu na rasu, pohlaví či věk… Moji příbuzní přestali litovat šrámů od trní,
zničených drahých botasek a obuvi za tisíce! Po hodině relaxu na Kaluži nebyli k nalezení. Prostě dát dohromady 14
lidí jednoho kmene mezi tolika chodci byl nadlidský úkol a nepomohla ani píšťalka. Někdo byl u cigára s hořčicí, někdo
u ohně, či muzikantů „Lysařů“, někdo přímo v chatě, ale také na WC…
Zpáteční cesta byla prostě individuální a kontakt zajišťovaly jen nepostradatelné mobily. ALE pro všechny pěší se po
levé straně odkrývaly nádherné výhledy do podhorské krajiny pod Huštýnem, kde bodrý a pracovitý lid žije.
Sešli jsme se až na koupališti a tam ráj na zemi pokračoval… Omlouvám se vedení pochodu – registrovaní jsme
byli jen dva dospělí, ostatní to časově nezvládli. Posilnili jsme se, doplnili tekutiny v těle i zazpívali si – pět ze čtrnácti
bylo „dubňáků“! Doma je čekal dort s marmeládou ze zahrádky. Okruh okolo Mořkova se tak uzavřel skutečně
sladce.
Na májový pochod Okolo Mořkova vzpomíná Marie Hromádková
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PRAVIDELNÉ PRÁVNÍ OKÉNKO
Potenciální zákoník práce a nové přestupkové řízení
Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,
v tomto
příspěvku
si
v předprázdninovém čase ukážeme,
jaké novely připravila poslanecká
sněmovna. Informace budou více
teoretické, avšak věřím, že je
vhodné, abyste byli o těchto
změnách informováni.
První z důležitých novel se věnuje
změnám v rámci zákoníku práce.
Novela
je
od
9.
9.
2016
v Poslanecké sněmovně. Aktuálně je
stále
pozastavena
v rámci
legislativního
procesu
vč.
pozměňovacích návrhů, avšak její
účinnost byla plánovaná na 1. 7.
2017 (s výjimkou ustanovení o
dovolené). Lze tedy předpokládat,
že bude-li to možné, pak bude zákon
účinný v co nejkratší době.
Hlavní změny najdeme v oblasti
vrcholových
zaměstnanců,
dovolené, home office (práce
z domova),
doručování
pro
zaměstnance a dalších.
Je plánováno zavedení institutu
vrcholového řídícího zaměstnance.
Tímto zaměstnancem bude dle
dohody
osoba,
která
je,
zjednodušeně
řečeno,
jeden
z nejvyšších vedoucích, který má
současně sjednanou mzdu alespoň
75.000,- Kč měsíčně. Taková osoba
pak bude mít jiný režim rozvržení
práce a pracovní doby, vč. příplatků
za přesčasy a svátky (například
výslovně „délka pracovní doby,
kterou
si
může
zaměstnanec
rozvrhnout i na dny pracovního
klidu podle § 91, nesmí překročit 48
hodin týdně“).
Další oblastí je práce mimo
pracoviště
zaměstnavatele
(homeworking). Novela navrhuje
nové znění ust. § 317 zákoníku
práce, dle kterého:

1.

2.

3.

je
nutná
dohoda
mezi
zaměstnancem
a
zaměstnavatelem,
zaměstnavatel ponese náklady
spojené s komunikací mezi
zaměstnancem
a
zaměstnavatelem
a
další
náklady,
které
vzniknou
zaměstnanci při výkonu práce
(internet, telefon a další),
zaměstnavatel je povinen
zajistit
možnost
kontaktu
zaměstnance
s ostatními
zaměstnanci.

Zde se otevírá příležitost se
zaměstnavatelem dojednat, jaké
všechny náklady bude zaměstnanci
proplácet. Zákon také připouští
možnost, aby tyto náklady byly
hrazeny paušálně nad rámec běžné
mzdy.
V rámci doručování zaměstnanci
novela navrhuje prodloužení doby,
po jejímž uplynutí nastane tzv. fikce
doručení (má se za to, že zásilka
byla doručena), a to z 10 pracovních
na 15 kalendářních dnů. Současně se
mění
adresa,
na
kterou
je
zaměstnavatel
povinen
zásilku
zaslat. Dle návrhu se nebude jednat
o „adresu, která je zaměstnavateli
známa“, ale o „adresu, kterou
zaměstnanec
zaměstnavateli
písemně sdělil." Jde tedy z mého
pohledu o vstřícný krok pro
zaměstnavatele
a
břemeno
zaměstnance, který na počátku
v pracovní smlouvě uvede svou
adresu a chce-li její změnu, musí to
písemně
zaměstnavateli
sdělit.
Zaměstnavatel nemusí více pátrat a
dohledávat.
Dále se v rámci novely zavádí
některé
terminologické
změny
(třísměnný
režim
bude
nově
vícesměnný režim).

15. 6. 2017
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Jelikož se jedná o novelu, která je
stále v legislativním procesu, pak je
možné, že některé oblasti se budou
ještě měnit. Každopádně osobně
doporučuji
tuto
problematiku
sledovat a být při uzavírání pracovní
smlouvy, při průběhu zaměstnání i
při skončení pracovního poměru
obezřetný s ohledem na to, v jakém
znění bude zákoník práce účinný.
Druhou podstatnou novinkou je
zcela nový Zákon o odpovědnosti
za přestupky a řízení o nich
č. 250/2016 Sb. Jeho účinnost je
nastavena na 1. 7. 2017. Tento nový
zákon ruší původní zákon o
přestupcích č. 200/1990 Sb., avšak
dosavadní zahájená přestupková
řízení doběhnou podle starého
zákona. Jedná se o zcela novou a
komplexní úpravu.
Na tento zákon pak navazuje
zákon č. 251/2016 Sb., o některých
přestupcích. Také zde je účinnost
nastavena k 1. 7. 2017. Tento zákon
vymezuje
„některé
přestupky
vyskytující se na různých úsecích
veřejné správy, včetně druhu a výše
správních trestů, které lze za jejich
spáchání uložit.“
Výsledné znění zákoníku práce po
účinnosti
představené
novely
v konečném znění a podrobnější
popis změn v rámci přestupků
(nebude jich málo) bude obsahem
některého
z dalších
příspěvků
v tomto právním seriálu.
Věřím, že tento kratší přehled
novinek
má
svou
podstatnou
informační hodnotu a mnohé ze
čtenářů upozorní na aktuality,
kterým je třeba během své činnosti
podnikatelské
i
spotřebitelské
věnovat pozornost.
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Potřebujete kotel, krbová kamna, bojler,
lázeňská kamna či klimatizaci ?
Navštivte náš internetový obchod za lidové ceny!
www.lednacek.com
tel. kontakt: 724 236 361

Uzavření sběrného dvora
v den státního svátku :
Oznamujeme, že ve
středu dne 05. 07. 2017,
kdy je státní svátek,

bude sběrný dvůr
uzavřen.
Následně bude otevřen
jako vždy
v sobotu 08. 07. 2017.

Dne 28. 7. 2017
bude pošta
v Mořkově
pro veřejnost
uzavřena
z důvodu
výměny oken.
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. 7/2017, vydáno dne 30. 6. 2017.
Neprošlo jazykovou úpravou. Tisk Grafia Nova s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
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