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SLOVO STAROSTKY
Vážení mořkovjané,

vitele. Dle našeho uvážení bývá přítomen i statik
a autorský dozor. Scházíme se pravidelně v pondělí.

s potěšením Vám sděluji, že práce na
všech stavbách běží dle harmonogramu.

Geodet již zaměřil přístavbu sociálního zařízení
u klubovny na hřišti TJ. V srpnu budou zahájeny
stavební práce. V polovině srpna zahájíme další
stavební práce, tentokrát na opravě fasády
zdravotního střediska. Tyto práce provede stejná
firma, která vloni rekonstruovala základní školu
a letos zhotovila fasádu na původní budově školy. Je jí
společnost JVAgro Morava, s.r.o. z Rožnova pod
Radhoštěm. To nám dává jistotu kvalitně a odborně
odvedené práce.

Fasáda na základní škole bude brzy
dokončena a u tělocvičny dokončujeme nové sociálky.

Na ulici Horní naproti hornímu obchodu jsme umístili
v zatáčce zábradlí, dle návrhu dopravního inženýra.
V průběhu srpna obdržíme stavební povolení na
výstavbu chodníku na ulici Nádražní. Následně
vyhlásíme výběrové řízení na zhotovitele. Výstavbu
plánujeme ještě letos.
V srpnu vyhlásíme výběrové řízení na opravu fasády
hasičské zbrojnice. Na tyto stavební práce jsme
obdrželi dotaci z Ministerstva zemědělství ČR.
V polovině srpna podáme žádost o dotaci na
výstavbu společné stezky pro chodce a cyklisty na
IROP, popř. i na SFDI.
Připravujeme další žádosti o dotace – na výstavbu
hřiště s výukovými prvky u ZŠ a na přístavbu
mateřské školy.
Na Obecní úřad jsme zakoupili novou barevnou
tiskárnu na formát tisku A4 a A3. Možnost využít
barevné kopírování je umožněno všem, kdo o tuto
službu projeví zájem. Ceník za tisk je k dispozici na
podatelně obecního úřadu.

V souvislosti s touto rekonstrukcí jsme vyměnili
vodovodní trubky, zhotovili nové odpady a vyměnili
horní díl cihelné šachty za betonovou skruž. Ještě
o prázdninách plánujeme zaasfaltovat prostranství
před školní jídelnou.

Rozšíření pracovního úvazku na Obecním úřadě. U
většiny pracovních pozic na Obecním úřadě Mořkov je
zajištěna zastupitelnost pro výkon funkcí. Toto však
neplatí o pracovní pozici účetní, kde ve většině
činností není pro případ nemoci a dovolené
zastupitelnost zajištěna. Od roku 2007, kdy došlo ke
snížení počtu pracovních pozic na OÚ z pěti na čtyři,
navíc došlo k velkému navýšení pracovní náplně
účetní – stali jsme se plátci DPH, změnilo se
účetnictví a výkaznictví státu, rozšířila se agenda
místních poplatků, poskytujeme a přijímáme více

Ocelovou část tribuny zhotovují dosud zámečníci
v dílně. Na místě pracují lidé, kteří čistí konstrukci
a vyspravují zkorodované díly. Stavební část tribuny
tvoří vyzděná zadní stěna, úprava podloží
pro zámkovou dlažbu, která bude i okolo tribuny
a v místě střídaček. Prostor střídaček bude rovněž
stavebně upraven, vyzdíme okolní zítky, do kterých
budou střídačky osazeny. Na obou stavbách bývají
pravidelné kontrolní dny, za účasti technického
dozoru, pracovníka BOZP, starostky a zástupců zhoto2

Tribuna
v areálu
TJ Mořkov
v průběhu
rekonstrukce
7/201710/2017

Bezpečnostní zábradlí u komunikace na ulici Horní
Návrh fasády
zdravotního
střediska.

Akce bude
provedena
8/2017 - 10/2017
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Vážení spoluobčané,
opět jsme spolu mohli prožít Den obce
Mořkov, z ohlasů návštěvníků byl
hodnocen velmi kladně. Vystoupení
Valašského
vojvody
cimbálovky
z Kozlovic sice trochu smáčel déšť, ale
s Dádou Patrasovou a její žížalou
Julinkou už vysvitlo slunce a k němu dětské nadšení. S Fr.
Nedvědem jsme zazpomínali na jeho folkové písně a od
20 hod. patřilo pódium Petru Kolářovi s Kapelou. Skupina
Sága hrála do druhé hodiny ranní a jejich vystoupení
přerušil pouze všemi obdivovaný ohňostroj. I kolotoč pro
děti byl stále plný a koutek pro děti s malováním na
obličej a pískováním praskal doslova ve švech. Náš den
obce si našel již své příznivce nejen v naší obci, ale i v
okolí, vždyť o tom vypovídá i jeho návštěvnost. Celkem
bylo letos prodáno 1 300 kroužků, které sloužily pro
označení návštěvníků. Pokud připočteme všchny děti,
které měly vstup zdarma hodně překročíme číslo 1 500.

dotací, máme více zaměstnanců v rámci VPP, ad. Tato
pozice je velice důležitá zejména z hlediska měsíční
povinnosti výkaznictví vůči státu, přiznání DPH a
kontrolního hlášení a zpracování mezd.
Proto jsme se po vzájemné dohodě shodly, že
zaměstnáme na obci na půl úvazku asistenta /
asistentku účetní. Zprvu na dohodu o pracovní
činnosti, v budoucnu je možné uvažovat i o hlavním
pracovním poměru, v závislosti na zvyšování
požadavků na veřejnou správu.
V říjnu uspořádáme výběrové řízení. Do té doby
mohou zájemci / zájemkyně podávat své přihlášky.
Podmínky výběrového řízení jsou obsahem tohoto
zpravodaje, jsou zveřejněny na webu obce, fb obce
a na úřední desce.
Ivana Váňová, starostka

Obecní úřad Mořkov – nabídka práce
Pozice

asistent/ka účetní,
administrativní práce
vhodné pro absolventy,
ženy na RD

Forma pracovního poměru

dohoda o pracovní
činnosti (vč. pojištění a
nároku na dovolenou) se
zkušební dobou 3 měsíce,
na dobu určitou 1 rok
(možnost prodloužení)

Pracovní úvazek

20 hod. týdně, pracovní
doba 7:00 – 11:00 hod.,
případně dle dohody

Sjednaná práce

evidence a účtování
pohledávek a závazků
majetku, finanční
účetnictví, administrativní
práce dle pokynů

Mzda

80 -120,- Kč /hod
dle dosažené praxe

Vzdělání

ÚSO ekonomického
směru, maturita

Požadavky

práce na PC, MS Office,
účetní programy po
zaučení, samostatnost,
mlčenlivost o pracovních
záležitostech

Uchazeči zašlou

písemnou žádost, kopii
dokladu o vzdělání,
motivační dopis,
strukturovaný životopis,
výpis z trestního rejstříku

Termín podání

do 29. září 2017

Nástup

listopad 2017

Výběrový pohovor

17. října 2017

Zásluhu na této zdařilé akci mají zejména členové kulturní
komise obce, spolky a zájmová sdružení, jejíž členové se
postarali o občerstvení pro návštěvníky a účinkující.
Velký dík patří zaměstnancům obce, kteří připravili areál
a zázemí pro všechny vystupující, obsluhu a zejména pro
návštěvníky. Je třeba také poděkovat Řeznictví Jan
a Jatkám Macháč za jejich sponzorský příspěvek. Všem
výše zmíněným chci jménem vedení obce i jménem
předsedy kulturní komise Vojtěcha Vereše poděkovat.

Jistě jste nepřehlédli také trika, kterými byli označeni
všichni pořadatelé a protože jste někteří o ně projevili
zájem chceme vám nabídnout k prodeji pár kusů, které
byly navíc. Triko ve všech velikostech si můžete zakoupit
na OÚ za 100,- Kč a gumový kroužek „Mořkov správná
adresa“ za 10,- Kč.
Jiří Navrátil, místostarosta
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USNESENÍ
z 51. schůze Rady obce Mořkov konané dne 3. 7. 2017
1.
1.1

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 50. schůze RO.

2.
2.1
2.2

Schvaluje:
Program 51. Rady obce Mořkov.
Podpis smlouvy s vítěznou firmou JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov p. R., IČ 26826411
na akci Přístavba sociálních zařízení TJ Mořkov.
Podpis smlouvy s vítěznou firmou Doprastav Perútka s.r.o., Beskydská 138, Nový Jičín, IČ:28606370 na akci
Odstranění 2 ks stožárů.
Nákup zařízení Bizhub c258 na základě předložené nabídky včetně servisní a materiálové smlouvy na 48
měsíců.
Žádost M. o pronájem bytu v hasičské zbrojnici č.p. 385, Mořkov.
Návštěvu jubilantů v měsíci srpnu 2017.
Podání žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci na vytvoření hřiště v areálu Základní školy Mořkov.

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3.
3.1
3.2

Rozhodla:
Nejvýhodnější nabídku do výběrového řízení – Přístavba sociálních zařízení hřiště TJ Mořkov podala firma
JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov p. R., IČ 26826411.
Nejvýhodnější nabídku do výběrového řízení – Odstranění 2 ks stožárů podala firma Doprastav Perútka s.r.o.,
Beskydská 138, Nový Jičín, IČ:28606370.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

USNESENÍ
z 52. schůze Rady obce Mořkov konané dne 26. 7. 2017
1.
1.1
1.2
1.3
1.4

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 51. schůze RO.
Informace SOŠ EDUCA Nový Jičín o nabídce pro občany nad 50 let možnost vzdělávat se v programu
Univerzity třetího věku v termínu od října 2017.
Vyrozumění z MV ČR o splnění povinností vyplývajících z §129a odst. 2-4 zákona o obcích v souvislosti
s kontrolou výkonu samostatné působnosti svěření orgánům obce Mořkov.
Informaci o Dni obce 2017.

2.
2.1
2.2

Schvaluje:
Program 52. Rady obce Mořkov.
V. úpravu rozpočtu obce Mořkov na rok 2017.
Ve výši příjmů 401 200,00 Kč tj. příjmy celkem
34 396 477,20 Kč
Ve výši výdajů 401 200,00 Kč tj. výdaje celkem
46 982 734,17 Kč
Financování
tj. financování celkem12 586 256,97 Kč
Plné znění V. úpravy rozpočtu na rok 2017 v členění dle jednotlivých paragrafů (odvětví) je nedílnou součástí usnesení.
2.3
Nájemní smlouvu bytu v hasičské zbrojnici uzavřenou mezi smluvními stranami – pronajímatel: Obec Mořkov,
zastoupená starostkou Ivanou Váňovou, IČ: 00298191, DIČ: CZ 00298191, se sídlem Horní 10, 742 72 Mořkov
a nájemcem panem M.
2.4
Podepsání Dodatku č. 1 mezi Smluvními stranami objednatelem: Obec Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov,
zastoupená Ivanou Váňovou, starostkou, a Zhotovitelem Zdeňkem Houškou, Bartošovice 35, 742 54
Bartošovice, IĆ. 70248567.
2.5
Smlouvu o právu provést stavbu, ul. Mostní, uzavřenou mezi stavebníkem paní P. a vlastníkem Obcí Mořkov,
IČ: 00298191, Horní 10, 742 72 Mořkov.
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2.6

2.11

Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti užívacího práva mezi budoucím povinným Obcí
Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov a budoucím oprávněným paní P.
Smlouvu o podmínkách postupu při výstavbě chodníku a rekonstrukci podpěrných bodů NN (ulice Nádražní)
mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pod sp. zn. B 2145, IČ 24729035,
DIČ CZ24729035, s předmětem podnikání – distribuce elektřiny na základě licence č. 121015583, bankovní
spojení: Komerční banka, a. s., číslo účtu/kód banky: 35-4544580267/0100, zastoupena Ing. Miroslavem
Broskevičem, Vedoucí oddělení Správa energetického majetku-region Morava a Obcí Mořkov.
Poskytnutí daru a znění darovací smlouvy, jako podpory k dotačnímu programu Moravskoslezského kraje a
Ministerstva životního prostředí z r. 2014 nebo Operačního programu životního prostředí od r. 2016 těm
občanům, kteří na území obce realizovali výměnu kotle v rámci tzv. kotlíkové dotace. 32017 Č., 42017 K.,
52017 K., 62017 T., 72017 J., 82017 M., 92017 R., 102017 P., 112017 Č., 122017 H.
Cenovou nabídku na změnu povrchu fasády ZS Mořkov učiněnou stavební společností JVAgro Morava, s.r.o.,
Meziříčská 2304, 746 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 26826411.
Příspěvek na úhradu finančních nákladů na absolvování autoškoly pro potřebu řídit hasičskou cisternu Tatra
dvěma členům JSDH Mořkov ve výši 100%.
Navýšení počtu pracovníků Obecního úřadu Mořkov na 4,5 úvazku.

2.12

Ceník barevného kopírování na OÚMořkov.

2.7

2.8

2.9
2.10

Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

Šachový festival Klatovy 2017
Začátek července patřil 25. mezinárodnímu turnaji
O pohár města Klatov.
Ve dnech 1.-9.7. se hrály v Domě kultury dva hlavní
Openy: UNIQA CUP a SOPHIA CUP, s celkovým
počtem přes 200 šachistů. Hrálo se švýcarským
systémem na 9 kol, s tempem hry 2 x 2 hodiny + 30
sekund na tah se zápočtem na Fide Elo.
Svoje zástupce ve startovní listině měly federace
Německa, Belgie, Skotska, Ruska, Slovenska,
Maďarska a také Mongolska s teprve
sedmnáctiletou velmistryní Davaademberel Nomin.
V SOPHIA CUPU, kde startovalo 110 hráčů se výrazně prosadil jediný šachista našeho okresu Norbert
Mička (Mořkov) z TJ Nový Jičín. Po velmi dobrém
výkonu obsadil v konečném pořadí 5.místo se ziskem
6,5 bodu. Zvítězil ostravský hráč Karel Cyroň ŠK
Hošťálkovice s 8 body, který soupeřům povolil pouze
dvě remízy. Druhý skončil Roman Soukal - ŠK
Viktoria Žižkov a třetí Jan Mašek - ŠO TJ Dukla
Praha.
V rámci festivalu se konala řada doprovodných
sportovních soutěží, prohlídka historického města
a okolí a na závěr vše vyvrcholilo klatovskou poutí.
Více:chess-results.com a sachy-klatovy.cz
Zpracoval: Martin Pytr
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Narodili se
v červnu
Alžběta Šigutová
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Alžbětce
přejeme do života hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v srpnu 2017
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
80 let
81 let
82 let
83 let
85 let
88 let
89 let
93 let

Jiří Novotný
Svatoslav Jeřábek
Vladimír Štefánik
Jana Hašová
Marie Pítrová
Marie Černochová
Anna Kyselá
Vladimíra Mičková
Vladimír Jeřábek
Mária Kučerová
Marie Dýnková
Jiřina Kučerová
Marie Horáková
Lidmila Machová
Anna Jeřábková
Anežka Rýcová

Pavel Rýc
Milena Kottová
Jan Hromádka

Miluše Goldová
Jaroslava Hoďáková
Milena Kadlubcová

Vlasta Fojtíková
František Macíček

Anna Kašpárková

Jan Macíček

Vladimír Heryán

Anna Bartošková
Zdeňka Hromádková
Anna Lacinová

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

Úmrtí
Bohdan Hromádka

František Pítr

V sobotu, 22. července, se uskutečnil v areálu koupaliště Den pro
rodinu, který organizovala místní organizace KDU-ČSL. Celkem
se tohoto dne zúčastnilo 200 dětí a rodičů.
Pro děti byly připraveny soutěže, za které obdržely sladkou
odměnu, mohly si zaskákat ve skákacím hradu a dostaly zdarma
kofolu. Rodiče, prarodiče měli zdarma 1 pivo. Věřím, že se vám
akce líbila.
Chtěl bych touto cestou moc poděkovat všem, kteří se na tomto dni
podíleli. Poděkování patří také paní Ivetě Skybové, provozovatelce
areálu, která po dobu konání akce umožnila všem vstup na
koupaliště zdarma a panu Babincovi s Jednotky SDH Mořkov,
který dětem zpestřil horký den s hasičskou stříkačkou. Poděkování patří i vám všem, kteří jste s dětmi na tuto akci
zavítali.
Za MO KDU - ČSL Mořkov, předseda Jiří Géryk
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PRAVIDELNÉ PRÁVNÍ OKÉNKO
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Zajištění nemovitostí před odjezdem na dovolenou
Během letních prázdnin mnoho rodin odcestuje na kratší či delší dobu na vytouženou dovolenou a prožije krásný čas v
naší vlasti či v zahraničí. Před odjezdem bychom však rozhodně neměli podcenit zabezpečení bytu či domu, ať nás
nečeká nemilé překvapení při návratu. Byty, domy jsou na čas dovolených opuštěny a právě v tomto období jsou
lákadlem pro páchání majetkové trestné činnosti. Ke vloupání do rodinných domů či bytů dochází jak během dne, tak
v nočních hodinách.
Je tedy důležité udělat pár bezpečnostních opatření a neulehčovat „bytařům“ práci v podobě lehce přístupné
a nezabezpečené nemovitosti. Zde je několik rad a doporučení:
1. Řádně zamkněte a ujistěte se, že všechny přístupové cesty (okna, dveře) jsou zabezpečené a zavřené. Vhodné je mít
bezpečnostní dveře či dveře s bezpečnostním zámkem. Za zvážení stojí také monitorovací systémy včetně kamer, které
můžete mít napojeny na mobilní telefon, který v případě spuštění alarmu přijme zprávu. Zloděje může odradit také
okenní fólie, v případě přízemních bytů mříže a tato opatření dokáží znepříjemnit či zcela zamezit pachateli cestu do
objektu.
2. Zbytečně nikomu neříkejte, že odjíždíte na dovolenou a nebudete doma a tyto informace nesdílejte vy, vaše děti ani
na veřejných diskusích na sociálních sítích, což je v dnešní době velký trend.
3. Požádejte někoho z blízkých či známých, aby dohlédl na domácnost (vyvětrat, stáhnout a roztáhnout žaluzie), aby
byt budil dojem, že není opuštěný. Vhodné je zajistit i vybíraní poštovní schránky, která může být zdrojem informací o
nepřítomnosti majitele. Svůj účel splní také elektronický časovač na rozsvěcování světla, či zapnutí rádia.
4. Na zahradě nenechávejte zbytečně ležet věci jako je žebřík, nářadí nebo sekačka a ukládejte je do zabezpečené
kůlny. Zahradu opatřete osvětlením s pohybovým čidlem, které udrží prostor dostatečně přehledný i v noci.
Nenechávejte žádné hodnotné věci na balkoně a terase, i když nebydlíte v přízemí. Pokud odjíždíte na delší dobu, je
důležité udržovat také prostor před domem např. sekání trávníku, zalévání zeleně.
Nezapomeňte před odjezdem uschovat a zabezpečit cenné předměty či větší finanční hotovost. Poznamenejte si sériová
čísla a zvláštní označení cenných předmětů, elektronických výrobků a případně si je vyfotografujte. Nechte si cennosti
označit dostupnými identifikačními metodami a prostředky. V případě, že se stanete obětí zlodějů, tak tato opatření
usnadní jejich nalezení, identifikaci a urychlí řešení celé události.
Pokud byste po příjezdu domů zaznamenali, že váš byt navštívil nezvaný host, v žádném případě nevstupujte dovnitř, ale
ihned volejte na linku 158 a o celé události informujte policii.
Přejeme všem pohodovou dovolenou, šťastný a bezproblémový návrat domů.

komisař por. Bc. Pavla Jiroušková, 10. 7. 2017
Dětské středisko Mořkov
DOVOLENÁ
31.7.2017 - 11.8.2017
Zástup: MUDr. Geryková Jana, Nový Jičín - Loučka, tel: 556 756 849
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. 8/2017, vydáno dne 27. 7. 2017.
Neprošlo jazykovou úpravou. Tisk Grafia Nova s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
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