Říjen 2017

měsíčník

SLOVO STAROSTKY
Vážení Mořkovjané,
práce na rekonstrukci tribuny pokračují
dle harmonogramu. Nyní pracovníci
montují a svařují podstupnice, které byly
vyrobeny v dílně. Na pravidelných pondělních kontrolních dnech kontroluji za
účasti stavebního dozoru, pracovníka
dohlížející na bezpečnost a zástupců
stavby odvedenou práci.

Fasáda školy byla dokončena koncem srpna, stejně tak i
sociální zařízení u tělocvičny. Tyto práce provedla firma
JVAgro Morava s.r.o. Tato firma provádí i zakázku přístavby sociálního zařízení na hřišti TJ.

V Nových domcích
jsme začátkem září
provedli rekonstrukci
zcela zničené dešťové kanalizace. Tyto
práce provedla firma
Doprastav
Perútka
s.r.o., která se na
zemní práce specializuje. Až zhutněná
rýha sedne, bude provedeno zasfaltování.
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Zahájili jsme stavební práce na rekonstrukci fasády na
zdravotním středisku. I tyto práce zhotovuje firma
JVAgro Morava s.r.o., která podala ve výběrovém řízení
nejvýhodnější nabídku. Práce potrvají až do konce října.
Obec Životice u Nového Jičína po vzájemné dohodě
s námi zaasfaltovala úsek před vodojemem a provedla napojení asfaltové komunikace na naši stávající. Zvláště při
deštích se často dostávalo
kamení z nezpevněného horního úseku na stávající místní
komunikaci.

ty Hodonín. Jedná se o pozemek před budovou Jednoty
COOP v centru obce. Našim záměrem je zahájit přípravné
práce za účelem vybudování parkoviště pro zákazníky. Řeší
to studie, kterou jsme nechali zpracovat již v roce 2011.
Dřívější jednání se zástupci ještě Jednoty COOP v Novém
Jičíně nebyla úspěšná. Teprve jednání s novým vlastníkem
se pohnula správným směrem. Postupně se tak občané dočkají důstojné úpravy centra obce. Nejprve musíme provést
zrušení septiků a po řádném zhutnění a sedání budeme pokračovat v úpravách. Následně budeme usilovat o odkup
dalších pozemků v centru, abychom postupně naplnili návrh studie, která řeší tržnici i odpočinkovou zónu pro
všechny věkové skupiny.

V týdnu od 23. září do 2. října provedeme stavební úpravy
vstupu do kadeřnictví. Obklady stěn jsou uvolněné, dlažba
na stupních schodiště je popraskaná. V tuto dobu bude mít
paní kadeřnice dovolenou, tak jsme práce úprav naplánovali právě v tomto období.
Obdrželi jsme dotaci na
opravu fasády hasičské
zbrojnice z Ministerstva
zemědělství ČR. Do výběrového řízení se přihlásily 3 firmy, nejvýhodnější nabídku podala
opět firma JVAgro Morava s.r.o.. Práce budou
probíhat
vzhledem
k zimnímu období až do
konce března 2018.
Začátkem října zahájíme
práce na rekonstrukci
střechy budovy č. p.
498 u sběrného dvora.
Naši zaměstnanci provedli opravu propadlé krajnice na
ulici Na Bochetě.

Ivana Váňová, starostka obce

Připravujeme žádost o dotaci na úpravu školní zahrady
za účelem vybudování herních a výukových prvků pro
děti MŠ a ZŠ. Tento projekt bude zaměřen na praktickou
ukázku růstu rostlin a dalších environmentálních prvků.

Dne 25. 10. 2017 bude pošta Mořkov
od 13,30 do 17,00 hod uzavřena.
Ing. Petra Modláková, vedoucí řídící pošty, Nový Jičín

Opět se účastníme elektronické aukce na energie pro
obecní budovy. Díky tomu ročně ušetříme finance ve výši
okolo 150 – 200 tis. korun.

Nové telefonní číslo na poštu Mořkov,
pro obě přepážky stejné: 954274272

Při konání ZO jsme schválili odkup pozemku od Jedno2

3

ZÁPIS Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MOŘKOV
ze dne 6. 9. 2017, Společenský dům Mořkov
Program:
1. ZAHÁJENÍ
2. VOLBA KOMISÍ
3. KONTROLA USNESENÍ 15. ZASEDÁNÍ ZO
4. ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE Č. 49 - 53
5. V. ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE NA ROK 2017 PROVEDENÁ RO
6. VI. ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE NA ROK 2017
7. NÁVRH NA ODEPSÁNÍ NEUSKUTEČNĚNÝCH INVESTIC V LETECH 2008, 2009, 2011
8. ŽÁDOST O DOTACI STŘEDISKA SOCIÁLNÍ SLUŽEB MĚSTA KOPŘIVNICE, P.O.
9. ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZEK OBCÍ REGIONU NOVOJIČÍNSKA ZA ROK 2016
10. ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZEK OBCÍ CYKLOSTEZKA NOVÝ JIČÍN-HOSTAŠOVICE
11. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI – 3 KS KUPNÍ SMLOUVY
12. INTERPELACE
13. DISKUSE
14. PŘIJETÍ USNESENÍ
15. ZÁVĚR
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. Stecula a p. Kašpárek.
Přítomno:
13 zastupitelů
Nepřítomno: 2 zastupitelé
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 Lenka Jurášová - předseda, pan Zdeněk Kyselý a pan Adam Kučera – členové.
Hlasování o volbě návrhové komise (bod 2.1. usnesení ZO):
Hlasování: pro 13

proti: 0

zdrželi se: 0

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce je vystaven u prezentace, a pokud k němu nebudou vzneseny v průběhu zasedání připomínky, bude považován za schválený.
ZO bere na vědomí bod 1.1. usnesení ZO souhlasnou zprávu ověřovatelů zápisu 15. ZO pana Vojtěcha Vereše a pana Jaromíra
Kašpárka.
Ověřovatelé zápisu z 16. zasedání ZO určuje starostka obce p. Evu Hegarová a p. Tomáše Černocha.
Určená zapisovatelka: Romana Kladivová.
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3. KONTROLA USNESENÍ 15. ZASEDÁNÍ ZO
Starostka obce p. Ivana Váňová přednesla pro kontrolu usnesení 15. zasedání zastupitelstva obce, konstatovala splnění všech bodů
usnesení 15. zasedání ZO. Nejsou žádné dotazy. Zastupitelé berou na vědomí bod 1.2. usnesení ZO kontrolu usnesení 15. zasedání
ZO.
Hlasování: pro: 13 proti: 0

zdrželi se: 0

4. ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE Č. 49-53
Usnesení RO jsou k dispozici na webových stránkách obce nebo ve Zpravodaji obce.
Zastupitelé vzali na vědomí bod 1.3. usnesení ZO zprávu o činnosti rady obce za období od 15. zasedání zastupitelstva obce (č.4953).
Kučera Adam – darovací smlouva pro Obec Mořkov od fa Dultea Etates 15.000,- Kč ?
Staroska – je to firma, která obci poskytla dar. Tato firma má uskladněné dřevo v Mořkově.
Hlasování: pro: 13 proti: 0

zdrželi se: 0

5. V. ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE NA ROK 2017 PROVEDENÁ RO
Úpravu mají ZO k dispozici, jsou v ní zpřesněny příjmy a výdaje, jež provedla RO.
Starostka obce vysvětlila jednotlivé položky úpravy rozpočtu. Např. na opravu chodníku u ŠJ, asfaltování ulic, bazénové čerpadlo+
udržovací práce kolem bazénu, činnost místní správy – bude přijatý nový pracovník (asistentka účetní) na obecní úřad, s tím je spojeno dovybavení kanceláře hlavně u paní účetní, ale i další obnova PC, vybavení úřadu, atd.
Zastupitelé berou na vědomí bod 1.4. usnesení ZO V. úpravu rozpočtu obce na rok 2017 provedené Radou obce Mořkov.
Hlasování: pro: 13 proti: 0

zdrželi se: 0

6. VI. ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE NA ROK 2017
Zastupitelé obdrželi před jednáním ZO materiály s komentářem k úpravám v jednotlivých položkách.
Např. oprava markýzy čp. 74, územní rozvoj - odkup pozemků od COOP, služby IT – instalace tiskárny, počítačů na OÚ apod.
VI. úpravu rozpočtu obce na rok 2017 ve výši:
příjmů
výdajů
třídy 8 financování

185.000,00 Kč
185.000,00 Kč
0 Kč

příjmy celkem
výdaje celkem
financování celkem

34,581.477,20 Kč
47,167,734,17 Kč
12,586.256,97 Kč

Plné znění VI. úpravy rozpočtu r. 2017 v členění jednotlivých paragrafů (odvětví) je nedílnou součástí usnesení ZO.
Hlasování: pro: 13 proti: 0
zdrželi se: 0
7. NÁVRH NA ODEPSÁNÍ NEUSKUTEČNĚNÝCH INVESTIC V LETECH 2008, 2009, 2011
Pravidelně máme na obci audity, které kontrolují majetek. Pokud máme vyhotovenu projektovou dokumentaci ze starších let a následně se projekty přepracovaly do jiné podoby nebo nebudou realizovány vůbec tak, jak byly naplánovány, je nutné je odepsat.
Projekt revitalizace ZŠ obsahuje výdaje na projektové dokumentace na komunitní centrum - plánované v původní budově ZŠ, z roku
2009-2011, a na energetické audity této budovy.
Tyty výdaje nebyly nakonec uplatněny při realizaci revitalizace I a II etapy z důvodu změny podmínek dotací a celkového záměru
revitalizace ZŠ.
Projekt Papákův potok vznik v r. 2009 se záměrem kultivace toku zabraňující povodním. Z důvodu nevyhlášení dotace a nevyjasněných vlastnických poměrů se nerealizoval. V současné době se změnila situace, je nový správce potoků a v současné době vyjednáváme o možné opravě Papákova potoka ze strany nového správce Lesů ČR, s.p.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.3. Odepsání neuskutečněných investic vedených na účtech:
042 0004 ve výši 882 474,00 Kč – projekt revitalizace ZŠ
042 0008 ve výši 147 383,50 – projekt Papákův potok.
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Hlasování: pro: 13 proti: 0

zdrželi se: 0

8. ŽÁDOST O DOTACI STŘEDISKA SOCIÁLNÍ SLUŽEB MĚSTA KOPŘIVNICE, P.O.
Žádost je na částku 57 160,- na dofinancování poskytnuté odlehčovací služby občanovi obce Mořkov v r. 2016.
Starostka obce navrhuje poskytnutí daru 5000,- Kč, tak jako jsme poskytli této organizaci na dofinancování v minulém roce. Toto dofinancování není dosud naší povinností. V RO máme takové nepsané pravidlo, že jsme schopni poskytovat z rozpočtu obce
částku ve výši 5000,- na 1 občana ročně, pokud potřebuje využívat obdobnou službu.
Hlasování o tom, zda zastupitelé bod 3.4. usnesení ZO Dotaci Středisku sociálních služeb města Kopřivnice, p. o., Česká 320, 742
21 Kopřivnice, IČ: 60798891 ve výši 5.000,- Kč a návrh Smlouvy o poskytnutí dotace č. 192017.
Hlasování: pro 13 proti: 0
zdrželi se: 0
9. ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZEK OBCÍ REGIONU NOVOJIČÍNSKA ZA ROK 2016
Úkolem všech členských zastupitelstev je vzít jej na vědomí. Audit na svazku kanalizace proběhl bez problémů.
Hlasování o tom, zda zastupitele berou na vědomí bod 1.5. Závěrečný účet Svazku obcí regionu Novojičínska za rok 2016.
Hlasování: pro 13 proti: 0
zdrželi se: 0
10. ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZEK OBCÍ CYKLOSTEZKA NOVÝ JIČÍN-HOSTAŠOVICE
Stejně tak, jako bod předchozí je úkolem všech členských zastupitelstev vzít jej na vědomí .
Zastupitelé berou na vědomí program 1.6 Závěrečný účet Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice za rok 2016.
Hlasování: pro 13

proti: 0

zdrželi se: 0

11. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI – 3 KS KUPNÍ SMLOUVY
COOP – po delší době se mi podařilo vyjednávat s paní doktorkou Kadlecovou možný odkup pozemku za určitých podmínek. Celkově budeme odkupovat 871 m2, při ceně 83 263,- Kč to vychází cca 95,- Kč/m2. Dle analýzy cen pozemků na území obce Mořkov,
je stanovená nejnižší cena 10,- za zemědělské plochy (pole) a Jiný pozemek je za 106,- Kč/m2. Tento pozemek se dá chápat téměr
jako stavební, a podle naší cenové hladiny stanovené v obci, by mohl mít cenu min. 353,- Kč/m2. (Obvykle však bývá cena vyšší –
500,- Kč/m2). Dle mého názoru, je možno cenu 95,- Kč/m2 akceptovat. Máme jako obec vhodnou příležitost pozemek získat.
V této předjednané ceně je dále zohledněno to, že bude v plánu vybudovat parkoviště, v nákladech 25.000,- Kč/ 1 parkovací místo –
tuto cenu získala starostka od projektanta (v tom je zohledněno vše, co musí být na parkovišti, tzn. samotná stavba zpevněné plochy,
vodorovné a svislé dopravní značení. Ovšem dle námi již pořízení studie úpravy centra je počítáno celkem s 9 + 1 parkovacích míst).
Tento výřez návrhu rovněž zastupitelé obdrželi. Dále je v ceně zohledněno zrušení septiku.
Dotaz p. Jurášová – závazek v předložené smlouvě je vybudovat minimálně 5 parkovacích míst ve prospěch prodávajících a kupujících. Nemůže se stát, že tam zaparkuje personální prodejny a už nebude místo pro zákazníky?
Starostka – budu určeno především pro zákazníky obchodu a je možné omezit dopravní značkou, např. parkování na omezenou dobu.
p. Goldová – hodnotí toto ujednání jako velmi dobře odvedenou práci, vzhledem k tomu, že se záležitosti týkající odkupu pozemků
před COOP vyjednávaly možná 5 let. Pochvala pro paní starostku.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.5. Kupní smlouvu o koupi nemovitých věcí a o zřízení věcného břemene uzavřenou
mezi prodávající a oprávněnou ze služebnosti Jednotou, spotřebním družstvem v Hodoníně, sídlo Hodonín, Národní tř. 13, 695 34,
IČ: 00032263, zast. předsedkyní představenstva JUDr. Milenou Kadlecovou a místopředsedkyní představenstva Ing. Hanou Turečkovou a Obcí Mořkov, sídlo OÚ, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191 zast. starostkou Ivanou Váňovou, jako kupujícím a povinným ze služebnosti, pozemky dle GP č. 1974-55/2016 ze dne 31. 8. 2016, p. č. 1672, ost. plocha, o výměře 466 m 2 a p. č. 1673, ost.
plocha, o výměře 236 m2 , p. č. 372/35, ost. plocha, o výměře 44 m2 a p. č. 372/36, ost. plocha, o výměře 125 m2 , to vše v k. ú. Mořkov za dohodnutou kupní cenu 83.263,- Kč.
Hlasování: pro 13
proti: 0
zdrželi se: 0
cesta u č.p. 21
Díky tomu, že dům 21 koupila realitní kancelář, naskytl se obci možný odkup pozemku pro MK jež slouží jako příjezdová cesta
k domu pana P.
Obec už v minulých letech usilovala o tento odkup, ovšem tehdejší majitel 21 nechtěl prodat předmětný pozemek obci.
V současné době nový majitel 21 opravuje a na vzadu na zahradě se bude stavět nový rodinný domek. Tzn. MK bude sloužit i jako
příjezdová komunikace k novému domu.
Dohodli jsme se na ceně 153,- Kč/m2.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.6. usnesení ZO Kupní smlouvu uzavřenou mezi CLEMA TOP REAL s.r.o., IČ:
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04093666, se sídlem Libhošť, Libhošť 129, PSČ 742 57, zastoupena jednateli: Ing. Ctirad Vašica a Ing. Martin Číž na straně prodávající a Obcí Mořkov, se sídlem Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zast. starostkou Ivanou Váňovou na straně kupující, pozemky dle GP č. 1979-84/2016 ze dne 12. 12. 2016, p. č. 176/3, zahrada o výměře 88 m 2 a p. č. 1675, ostatní plocha o výměře 133
m2, to vše v k. ú. Mořkov za dohodnutou kupní cenu 153,- Kč/ m2, tj. celkem 33.813,- Kč.
Hlasování: pro 13
proti: 0
zdrželi se: 0
Odkup pozemku od Slabých – na ul. Horní.
Tento odkup je nutný k tomu, abychom získali povolení na výstavbu chodníku. Vloni jsme navazující pozemek odkoupili od pana H.
Od S. nemohl být odkup uskutečněn, protože měli jisté povinnosti, díky kterým se odkup nemohl uskutečnit. Dnes je již situace jiná,
a my můžeme odkoupit pozemek od S. za účelem následné výstavby chodníku.
I v tomto případě jsme se dohodli na ceně 153,- Kč/m2.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.7. usnesení ZO Kupní smlouvu uzavřenou mezi SJM: S., na straně prodávající a
Obcí Mořkov, se sídlem Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zast. starostkou Ivanou Váňovou na straně kupující, pozemky dle
GP 1983-72/2016 ze dne 14. 11. 2016, p. č. 1679, ostatní plocha/jiná plocha o výměře 29 m2 a p. č. 229/2, zahrada o výměře 69 m2,
to vše v k. ú. Mořkov za dohodnutou kupní cenu 153,- Kč/m2, tj. celkem 14.994,- Kč.
Hlasování: pro 13
proti: 0
zdrželi se: 0
12. INTERPELACE
odpadá
13. DISKUSE
p. starostka obce: Na posledním ZO vyvstal pro starostku obce úkol, aby sestavila návrh Podmínek, pro vlastníky nemovitostí, kteří
vymění kotel za ekologický zdroj vytápění. Po poradě na právním oddělení MSK starostka sestavila Podmínky, dle kterých bychom
mohli poskytovat dar i těm občanům, kteří vymění nebo vyměnili kotel bez dotace. Právník však nedoporučuje poskytnout dotaci
obce zpětně, déle než 5 let. Zastupitelé obdrželi před jednáním připravený materiál. Jsou v něm podmínky téměř obdobné, jako
v dotacích, které poskytuje MSK. Včetně možnosti kontroly ze strany obce.
p. Goldová – dotaz, zda oba kotle musí být vyměněny zpětně max. do 5 let?
p. starostka – nemusí být oba vyměněny do 5 let, ale i ten dřívější kotel musí mít také platnou revizi. Občané mají samozřejmě možnost žádat o kotlíkovou dotaci MSK a v první řadě by ji měli využít.
p. Goldová – máme představu o jakou částku celkem se až může jednat?
p. starostka – nemáme, ale případně máme možnost udělat rozpočtové opatření
p. Goldová – je časově omezeno poskytování podpory?
p. starostka – v podmínce máme uvedeno „do doby oznámení o ukončení podpory“
Hlasování o tom, zda zastupitelé obce schvalují bod 3.8. usnesení ZO Podmínky pro získání Příspěvku (daru) z rozpočtu obce Mořkov ve výši 5000,- Kč na výměnu kotle dle stejných parametrů, jako jsou poskytovány kotlíkové dotace v programu Moravskoslezského kraje.
Hlasování: pro 13
proti: 0
zdrželi se: 0
p. Jurášová - dotaz k vysekanému příkopu a ořezaným stromům na ulici Na Bochetě?
p. starostka – nefunkční dešťová kanalizace, v jednom úseku byl opraven příkop panem Č. osazením a propojením rourami, ale
v dalším úseku toto nebylo. Dohodli jsme se se sousedy K., aby také provedli nový propoj rourami, a vyústili je do příkopy. Následně zaměstnanci obce provedli pročištění navazující příkopy a ořez náletových keřů.
p. Jurášová – křižovatka na ulici Na Bochetě nepřehledná, na plotech jsou popínavé rostliny, které brání výhledu řidičům. Je možnost umístění značky STOP?
Starostka – dopravní audit minulý rok toto nevyhodnotil, ale je možné se sousedy jednat o odstranění popínavých rostlin. Mnohdy si
občané ani toto omezení neuvědomují a stačí se s nimi jen domluvit o dalším postupu.
p. Lacina – je možné zvednout frekvenci vyvážení kontejneru na papír? Často bývají kontejnery přeplněné.
p. starostka – vyváží se jednou týdně, častěji nebude možné. Přidat nádoby by mohlo být reálné. Papír je možné odkládat i do BIO
nádob. Znovu připomenout občanům, co patří do BIO nádob.
p. Jurášová - dotaz na možnost investice do dětského brouzdaliště na koupališti.
p. starostka – problém, kdy není možnost napojit do stávající technologie nové dětské brouzdaliště. Toto brouzdaliště by muselo mít
samostatnou technologii a dnes je to zejména finanční problém a pro obec příliš vysoká investice. Dalším důležitým úkolem bude v
obci řešení dešťové kanalizace. Toto nám působí v určitých místech značné problémy a zejména noví stavebníci RD nemají možnost
kam napojovat nově vybudovanou dešťovou kanalizaci. Což následně způsobuje problémy na okolních pozemcích u rodinných domů.
p. Goldová – jak to vypadá s výstavbou tribuny?
p. starostka – práce postupují podle harmonogramu. Současně objasňuje i další stavební investice dokončené nebo i rozpracované.
Budovy v centru budeme mít v centru všechny opravené.
p Hegarová – jak to vypadá s projektem cyklostezka?
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p. starostka – měli jsme zájem se přihlásit do již vyhlášené výzvy, avšak nesplnili bychom potřebné bodové hodnocení. V říjnu bude
vyhlášena další výzva, do které máme možnost se přihlásit a podmínky budou pravděpodobně pro náš projekt přijatelnější.
14. PŘIJETÍ USNESENÍ
Usnesení přednesla předsedkyně návrhové komise p. Jurášová Lenka
15. ZÁVĚR

Závěr provedla starostka obce a jednání obecního zastupitelstva v 18:15 hod. ukončila.
Přílohy: Usnesení 16. ZO, Prezenční listiny, Hlasovací listiny
Zapsala: Romana Kladivová
V Mořkově 8. 9. 2017
ověřovatelé zápisu:
Eva Hegarová
Tomáš Černoch

Ivana Váňová
starostka obce

USNESENÍ
z 16. schůze Zastupitelstva obce Mořkov konané dne 16. 9. 2017
Zastupitelstvo obce po projednání:
1.
Bere na vědomí:
1.1
Zprávu ověřovatelů zápisu 15. ZO pana Vojtěcha Vereše a pana Jaromíra Kašpárka.
1.2
Kontrolu usnesení 15. zasedání zastupitelstva obce.
1.3
Zprávu o činnosti rady obce za období od 15. zasedání zastupitelstva obce (č. 49 - 53).
1.4
V. úpravu rozpočtu obce na rok 2017 provedené Radou obce Mořkov.
1.5
Závěrečný účet Svazku obcí regionu Novojičínska za rok 2016.
1.6
Závěrečný účet Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice za rok 2016.
2.
Volí:
2.1
Návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení 16. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 9. 2017 ve
složení: paní – Lenka Jurášová - předseda, pan Zdeněk Kyselý a pan Adam Kučera – členové.
3.
Schvaluje:
3.1
Program jednání 16. ZO.
3.2
VI. úpravu rozpočtu obce na rok 2017 ve výši:

příjmů
výdajů
třídy 8 financování
3.3
3.4
3.5

3.6

185.000,00 Kč příjmy celkem
185.000,00 Kč výdaje celkem
0 Kč financování celkem

34,581.477,20 Kč
47,167,734,17 Kč
12,586.256,97 Kč

Plné znění VI. úpravy rozpočtu r. 2017 v členění jednotlivých paragrafů (odvětví) je nedílnou součástí usnesení
ZO.
Odepsání neuskutečněných investic vedených na účtech:
042 0004 ve výši 882 474,00 Kč – projekt revitalizace ZŠ
042 0008 ve výši 147 383,50 – projekt Papákův potok.
Dotaci Středisku sociálních služeb města Kopřivnice, p. o., Česká 320, 742 21 Kopřivnice, IČ: 60798891 ve výši
5.000,- Kč a návrh Smlouvy o poskytnutí dotace č. 192017.
Kupní smlouvu o koupi nemovitých věcí a o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi prodávající a oprávněnou
ze služebnosti Jednotou, spotřebním družstvem v Hodoníně, sídlo Hodonín, Národní tř. 13, 695 34, IČ:
00032263, zast. předsedkyní představenstva JUDr. Milenou Kadlecovou a místopředsedkyní představenstva Ing.
Hanou Turečkovou a Obcí Mořkov, sídlo OÚ, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191 zast. starostkou Ivanou
Váňovou, jako kupujícím a povinným ze služebnosti, pozemky dle GP č. 1974-55/2016 ze dne 31. 8. 2016, p. č.
1672, ost. plocha, o výměře 466 m2 a p. č. 1673, ost. plocha, o výměře 236 m2 , p. č. 372/35, ost. plocha, o výměře 44 m2 a p. č. 372/36, ost. plocha, o výměře 125 m2 , to vše v k. ú. Mořkov za dohodnutou kupní cenu 83.263,Kč.
Kupní smlouvu uzavřenou mezi CLEMA TOP REAL s.r.o., IČ: 04093666, se sídlem Libhošť, Libhošť 129, PSČ
742 57, zastoupena jednateli: Ing. Ctirad Vašica a Ing. Martin Číž na straně prodávající a Obcí Mořkov, se síd8

3.7

3.8
4.
4.1

GP č. 1979-84/2016 ze dne 12. 12. 2016, p. č. 176/3, zahrada o výměře 88 m2 a p. č. 1675, ostatní plocha o výměře 133 m2, to vše v k. ú. Mořkov za dohodnutou kupní cenu 153,- Kč/ m2, tj. celkem 33.813,- Kč.
Kupní smlouvu uzavřenou mezi SJM: S., na straně prodávající a Obcí Mořkov, se sídlem Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zast. starostkou Ivanou Váňovou na straně kupující, pozemky dle GP 1983-72/2016 ze dne
14. 11. 2016, p. č. 1679, ostatní plocha/jiná plocha o výměře 29 m2 a p. č. 229/2, zahrada o výměře 69 m2, to vše
v k. ú. Mořkov za dohodnutou kupní cenu 153,- Kč/m2, tj. celkem 14.994,- Kč.
Podmínky pro získání Příspěvku (daru) z rozpočtu obce Mořkov ve výši 5000,- Kč na výměnu kotle dle stejných
parametrů, jako jsou poskytovány kotlíkové dotace v programu Moravskoslezského kraje.
Pověřuje:
Starostku obce Ivanu Váňovou k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace č. 192017.

V Mořkově 16. 8. 2017
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

USNESENÍ
z 54. schůze Rady obce Mořkov konané dne 13. 9. 2017
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5
2.6

3.
3.1
4.
4.1

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 53. schůze RO.
Uvolnění bytu v DPS Mořkov.
Schvaluje:
Program 54. Rady obce Mořkov.
Podpis smlouvy s vítěznou firmou na akci Oprava fasády objektu hasičské zbrojnice, Mořkov.
uzavření Dodatku č. 1 ke SOD – Zhotovení střechy na budově č. p. 498, Mořkov.
Smlouvu o spolupráci za účelem „Společný nákup silové elektřiny pro rok 2018“ uzavřenou mezi Obcí Blatnička, IČ: 00488518, Blatnička 163, 696 71 Blatnička, zast. Jarmilou Hruškovou, starostkou na straně centrálního zadavatele a Obcí Mořkov, IČ: 00298191, Horní 10, 742 72 Mořkov, zast. Ivanou Váňovou, starostkou
na straně zájemce.
Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 3/2017 s účinností od 14. 9. 2017.
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. 142017 Ch., 152017 Z.,
162017 S., 172017 J., 182017 S, 192017 K.
Rozhodla:
Nejvýhodnější nabídku do výběrového řízení – Oprava fasády objektu hasičské zbrojnice, Mořkov podala firma JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 26826411.
Ruší:
Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2016 v plném rozsahu.

V Mořkově 13. 9. 2017
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

OZNÁMENÍ
HORAL MOŘKOV a. s. oznamuje, že se vyplácí nájem za pozemky,
které užívá a. s. proti odprodeji obilovin – pšenice, ovsa.
Prodej se uskuteční každou středu, a to:
od 27.9.2017 do konce listopadu 2017 v době od 8:00 do 12:00 hodin.
Vzhledem k tomu, že někteří pronajímatelé pozemků jsou v zaměstnání,
uskuteční se výdej obilovin mimořádně v sobotu 23.9.2017, 30.9.2017, a 7.10.2017 v
době od 8:00 do 12:00 hodin.
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PODMÍNKY
pro získání Příspěvku ( daru) z rozpočtu obce Mořkov ve výši 5000,- Kč
– na výměnu kotle dle stejných parametrů, jako jsou poskytovány kotlíkové dotace
v programu Moravskoslezského kraje.
Žádost na OÚ Mořkov mohou podávat majitelé nemovitostí, (fyzické i právnické osoby) kteří provedli výměnu kotle za
kotel nový v termínu od 1. 1. 2013, splňující ekologická kritéria, dle kotlíkových dotací poskytovaných MSK.
Předmět podpory: výměna původního zdroje tepla na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujícím třídu 3, 4 nebo 5
dle ČSN EN 303-5 za:
Kotel na pevná paliva – uhlí, biomasa, kombinovaný (uhlí/biomasa)
-jen kotle splňující nařízení komise č. 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice EP a
R 2009/125/ES, pokud jde o ekodesign kotlů na tuhá paliva
Plynový kondenzační kotel
-jen plynové kotle plnící parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice EP a
R 2009/125/ES, pokud jde o ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů
Tepelné čerpadlo
-jen tepelná čerpadla plnící parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice EP a
R 2009/125/ES, pokud jde o ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů
Pouze zdroje tepla zapsané v seznamu vedených SFŽP (http://svt.sfzp.cz/)
Časová způsobilost výdajů: od 1. 1. 2013 do doby oznámení ukončení poskytování podpory.
Výše podpory obce Mořkov: dar ve výši 5000,- KčDalší podmínky:
Nemovitost může být vytápěna 2 zdroji, oba zdroje však musí splňovat limity zapsané v seznamu vedených SFŽP
(http://svt.sfzp.cz/). V tomto případě nutno doložit dokumentaci i k druhému, dříve instalovanému zdroji vytápění.
Dar lze získat až po bezpečném uvedení zdroje vytápění do provozu, přičemž žadatel doloží OÚ Mořkov žádost na předepsaném tiskopise a veškerou dokumentaci potvrzenou autorizovanými servisními pracovníky o tom, že provozovaný
zdroj vytápění je odborně zprovozněn (revize – protokol a uvedení zdroje do provozu, revize spalinových cest) a fotodokumentaci zdroje vytápění, včetně výrobního štítku). Součástí žádosti musí být i doklad o koupi zdroje vytápění
a o jeho úhradě.
Poskytovatel si vyhrazuje právo zkontrolovat zdroj vytápění na místě. Na poskytnutí daru není právní nárok.
Podmínky byly schváleny 16. ZO dne 6. 9. 2017, bod 3.8.
Ivana Váňová, starostka obce

Jednota Orel Mořkov
pořádá

25. 11. 2017 v tělocvičně ZŠ Mořkov
Prezentace hráčů proběhne od 8:30 – 9:00h
Hrát se bude v kategorii: do 15 let
(v případě většího počtu týmů bude kategorie rozdělena na mladší a starší)
Startovné na osobu činí 30Kč
Turnaj je otevřen pro všechny amatérské hráče
Hraje se na 3+1 a tým musí mít alespoň 1 dívku stabilně na hřišti!!!
Úspěšné týmy budou odměněny cenami
Občerstvení zajištěno, srdečně zvou pořadatelé
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Zprávičky z Mateřské školy Mořkov
V úterý 12. záři se předškoláci zúčastnili první lekce předplaveckého výcviku ve Frenštátě pod Radhoštěm. Všechny
děti byly statečné a vydaly se i do velkého bazénu, kde nedosáhly na dno.
S dětmi pracuje zkušená instruktorka, jež hravou formou a
s využitím rozmanitých pomůcek rozvíjí u dětí první plavecké dovednosti. Děti se seznámí s vodou, naučí se orientovat
nad i pod vodou, správně dýchat, splývat a rozvinou si pohybové dovednosti.

Kolektiv mateřské školy společně s dětmi děkuje panu Marku Černochovi za vyrobený hmyzí domeček. Děti v něm
mohou sledovat život hmyzu.
Rovněž děkujeme panu PhDr. Vítězslavu Černochovi za
dárky, které dětem udělaly velkou radost a panu Olinu Kuncovi za sladkosti pro děti.
Za kolektiv MŠ Mořkov - Bc. Ivana Váňová

Provázek v Mořkově zahajuje druhou sezónu!
Rodinné centrum Provázek, které v Mořkově funguje od prosince loňského roku, se po prázdninách znovu
otevře svým malým i velkým návštěvníkům. Novou sezónu zahájíme v herně v pondělí 2. října (otevřeno bude
od 9 do 12 hodin) navštivte nás spolu s dětmi a dejte si kávu a něco dobrého na zub, zatímco si děti budou hrát.
A co jsme si pro vás na následující měsíce připravili? Každé úterý bude pravidelně od 9 do 12 hodin probíhat
cvičení dětí a rodičů (nutná registrace na www.provazek.webooker.eu). Hernu můžete pravidelně navštěvovat
vždy v pondělí dopoledne (od 9 do 12 hodin) a ve středu odpoledne (od 15 do 18 hodin), kdy budou probíhat
oblíbené výtvarné a čtecí dílny. Aktuálně hledáme dobrovolnice, které nám pomohou chod herny zajistit
(zájemkyně prosíme, aby se ozvaly Žanetě Konopáčové na tel. 728 189 742, případně na e-mail zaneta.konopacova@proficionj.cz).
Během podzimních prázdnin (26. a 27. října) proběhne pod vedením Žanety Konopáčové tábor na téma
“Pokémoni a jejich schopnosti” - v případě zájmu se prosím ozvěte přímo lektorce.
Aktuálně domlouváme přednášky a představení na podzimní měsíce, již teď bychom vás ale rádi pozvali na
divadélko “Koloběžka - HOUBAŘSKÁ POHÁDKA”, představení se koná 23. listopadu od 18 hodin.
Aktuality související s programem pravidelně zveřejňujeme na www.rodinne-centrum.cz (sekce “Rodinné
centrum Mořkov”), registrace na kurzy a akce pak probíhají na www.provazek.webooker.eu.
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Narodili se
v září
Samuel Charenza, Tomáš Kučera,
Štěpán Kunc, Růženka Vahalíková
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Samuelovi, Tomáškovi, Štěpánkovi a Růžence přejeme do života hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v říjnu 2017
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
80 let
83 let
84 let
87 let
88 let
90 let

Marie Kývalová
Pavel Ulrych
Jarmila Rýdlová
Lubomír Večerka
Miroslav Pítr
Pavel Černoch
Jan Gold
Věra Machová
Anežka Drozdová
Jan Hoďák
Růženka Štefková
Jozefa Jahodářová
Marie Hoďáková

Petr Černoch

Hana Macháčová

František Hanko
Miroslav Bacul
Eva Macíčková

Vojtěch Mička

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

Úmrtí
František Černoch

MASÉR
Jan Stecula
U kaple 427
742 72 Mořkov
tel. 737 708 303
e-mail:
maser.morkov
@
seznam.cz
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Stolní kalendář obce Mořkov
Koncem letošního roku si opět budete moci zdarma vyzvednout pro každou rodinu stolní kalendář na rok
2018. Budou v něm zveřejněny všechny známé akce, které
různí pořadatelé plánují uspořádat. V současné době probíhá příprava, která je časově velmi náročná.
Již v loňském roce jsem oslovila s žádostí paní ředitelku
školy Mgr. Yvonu Šindlerovou, aby vyhlásila mezi žáky
informaci, že obec plánuje vydat kalendář 2018
s fotografiemi pořízených žáky školy. A tak se stalo, že se
nám sešlo 95 fotografií od 23 autorů. Jedna fotka je hezčí
než druhá, bylo opravdu velmi těžké vybrat 27 fotografií,
jež jsou zapotřebí pro přípravu našeho kalendáře.
Proto ty fotografie, které se již „nevešly“ do kalendáře
vystavíme v přízemí Společenského domu v Mořkově ve
dnech 20. - 29. října 2017. Budete mít tak jedinečnou příležitost k prohlídce fotografií pořízených dětmi naší základní školy. Všichni autoři fotografií budou odměněni věcnou
cenou, kterou věnuje obec Mořkov.
Srdečně Vás na výstavu zveme.
Ivana Váňová, starostka

V sobotu 28. 9. 2017—Státní svátek „Den vzniku samostatného československého státu“
V TENTO DEN BUDE SBĚRNÝ DVŮR MOŘKOV UZAVŘEN

Obec Mořkov pořádá

TRADIČNÍ BESEDU
S DŮCHODCI
s představiteli obce
a dechovou hudbou ze Strání

„S T R Á Ň A N K O U“
pátek 6. 10. 2017 od 17 hod.
v sále Společenského domu Mořkov.
Bezplatné vstupenky si vyzvedněte na Obecním úřadě v Mořkově
od 11. 9. 2017 do 2. 10. 2017 na podatelně, pí Steculová.
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V novojičínském Domově Duha dělají seniorům společnost dobrovolníci
Zajít na procházku, pomoct s drobnými pracemi nebo si
jen tak povídat. Obyvatelům mnoha domovů pro seniory
dělají příjemnou společnost dobrovolníci. Novojičínský
Domov Duha to s nimi umí nejlépe v zemi a zařízení za to
dostalo cenu Dobrá duše.
Marie Hromádková je jednou z dobrovolnic v Domově Duha.
Dochází sem už pět let.
„Začala jsem tu chodit kvůli tomu, že jsem se předtím starala o
svou tetu. Šestnáct let jsem za ní jezdila, prala jí, vše vyřizovala, navštěvovala ji v nemocnici. A ona potom zemřela, měla 91
let. Byla jsem z toho taková nesvá, že nemám nikoho, o koho bych se starala. I když doma jsem měl čtyři děti, devět
vnoučat, manžela. No a tak jsem našla inzerát nebo takovou výzvu v novinách, že se hledají dobrovolníci, kteří by navštěvovali takové lidi asi jako byla ta moje teta,“ vypráví Hromádková.
Dobrovolnice Marie Hromádková (vpravo) s obyvatelkou Domova Duha Anežkou Drozdovou. Foto: Michal Polášek

A co vám to osobně dává?
„Dělá mi radost, že někoho můžu potěšit,“ říká.
Jednou z obyvatelek Domova Duha v Novém Jičíně je paní Anežka Drozdová.
„Tady s paní jsme z jedné vesnice, takže spolu probíráme, co se tam děje. Ona donese zpravodaj a díváme se například,
kdo má narozeniny. Něco vím já, něco ona, a tak si to dáváme dohromady,“ popisuje Drozdová.
A jak často se takhle scházíte?
„Ona za mnou vesměs chodí každý týden. Pokaždé třeba na ty dvě hodinky, nebo třeba míň nebo víc,“ říká paní Anežka.
Domov Duha dostal za výjimečnou dobrovolnickou pomoc cenu Dobrá duše.
„Děláme to srdcem, proto se nám tak daří. Když jsme před pěti lety začali přemýšlet nad tím, že bychom chtěli dobrovolníky, tak jsme už v tu chvíli věděli, že to chceme dělat srdcem, chceme to dělat s láskou. A chceme ty dobrovolníky
přijímat tak, aby to byli naši přátelé a kamarádi. Což se i podařilo, protože spousta těch dobrovolníků nejen, že u nás
pracuje, ale rádi se k nám také vracejí, přestože dobrovolnickou činnost už nedělají,“ vysvětluje ředitelka Domova Duha
Nový Jičín Dana Jančálková.
A jak se sem dobrovolníci vlastně dostanou, jak je vybíráte?
„Poslední dobou dobrovolníci mezi nás sami chodí. To znamená, že tady přijdou a řeknou, že by chtěli dělat dobrovolníka. My je nasměrujeme na Adru, která jim udělá základní školení, a potom začnou docházet za uživateli našeho zařízení.
Snad tři roky jsme nedělali žádné hromadné náborové akce,“ říká ředitelka.
Je dobrovolníků dost, nebo byste jich chtěli i více?
„Myslím, že dobrovolníků je dost. Ročně je jich kolem 25 různého věku. Nejvíce u nás zůstávají dobrovolníci v seniorském a středním věku. Studenti se hodně obměňují. Ale musím zase říci, že se studenty je největší legrace a jsou hodně
vyhledávaní mezi uživateli,“ dodává.
Zdroj: Český rozhlas Ostrava, Michal Polášek
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Poděkování obce Mořkov
Děkujeme paní Marii Hromádkové za to, jakým způsobem dělá radost nejen starším obyvatelům Domova Duha
v Novém Jičíně. Její postoj k životu a vůbec ke všem lidem je velmi pozitivní a hodný příkladu.
Přejeme Vám paní Hromádková, abyste ještě dlouho rozdávala radost do života všem, kdo pomoc potřebují a zaslouží si
to.
Za občany Mořkova Ivana Váňová, starostka

Poděkování
V soboru 2. září 2017 se uskutečnilo v Mořkově 9. setkání
postižených a opuštěných dětí. Pro zaplněný sál dětmi
jsme připravili atraktivní program, který se dětem a doprovodu velmi líbil. V letošním roce Fond pro opuštěné a
handicapované děti touto akcí oslavil 15 let činnosti. Naši
činnost vykonáváme zdarma a za tuto dobu jsme zdarma
připravili pro více jak 9.500 dětí 88 akcí ,které měly hodnotu cca 4.000 000 Kč. Těchto výsledků bychom nemohli
dosáhnout díky podpoře laskavých lidí, kteří mají otevřená
srdce a pochopení pro pomoc dětem ,často s neskutečně krutým osudem. Poděkování od dětí z dětských domovů a stacionářů patří: Ivaně Váňové, starostce obce Mořkov, Jiřímu Navrátilovi, náměstku hejtmana MSK a místostarostovi obce Mořkov, Ivaně Kučerové, Silvě Pítrové,
Kateřině Červenkové, Marku Hoďákovi, Janě Kladivové,
Ivaně Váňové, Ondřeji Kořenkovi, ing. Tomáši Horákovi,
Renatě Pítrové, majitelům firmy TOMSPEDIT a dalším.
Zvláštní naše poděkování patří panu faráři P. Mgr. Pawlu
Dobijovi za výklad a prohlídku kostela sv. Jiří,který děti
navštívily. Zároveň děkujeme všem, kteří nám jakýmkoliv
způsobem pomáhají a fandí naši práci. Toto akcí jsme
také zviditelnili naši obec v rámci České republiky ,jelikož
o konání 9. setkání přinesly informace jak regionální tak
celostátní media.
Za organizátory sekání
Vladimír Hron,patron Fondu
PhDr. Mgr. Vítězslav Černoch, předseda
Fondu pro opuštěné a handicapované děti a mládež
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Nový Jičín 11. září 2017

Chraňte své vozidlo před odcizením
Pro většinu z nás je vozidlo nepostradatelným pomocníkem, bez kterého si život snad už ani nedokážeme představit.
Využíváme ho téměř denně, kdy nám pomáhá s přesunem do místa, kam potřebujeme, ať už se jedná například o běžnou
cestu do zaměstnání či do obchodu. Od výroby prvního osobního automobilu uběhlo už více jak 130 let, a dnes tento
dopravní prostředek nalezneme již téměř v každé domácnosti.
Vozidla se bohužel často stávají terčem majetkové trestné činnosti, ať už za účelem dalšího prodeje či rozprodání na náhradní díly. Během uplynulého roku bylo v České republice odcizeno 4 936 vozidel. Od začátku letošního roku do konce
měsíce července, se tento počet vyšplhal na 2 120, kdy 180 z těchto vozidel bylo odcizeno v Moravskoslezském kraji. V
posledních pěti letech, došlo v rámci Moravskoslezského kraje ke značnému poklesu odcizených vozidel. V roce 2012
jich bylo odcizeno celkem 1 330, v roce 2016 pak 365. I přes tento pokles se však nejedná o zanedbatelné číslo. Krádeže vozidel patří mezi jednu z nejzávažnějších majetkových trestných činností. Pachatelům k odcizení vozidla někdy stačí
pouhých pár minut a jejich majitelé pak místo svých aut naleznou pouze prázdná parkovací místa. I když neexistuje žádná stoprocentní ochrana jak odcizení vozidla zabránit, může každý z nás toto riziko minimalizovat.
Jak snížit riziko odcizení vozidla?
Parkujte své vozidlo na bezpečném místě. Pokud máte tu možnost, využijte k parkování oplocený pozemek, garáž či například hlídané parkoviště. Pokud tuto možnost nemáte, nechávejte vozidlo vždy v místě, kde je větší pohyb lidí, a které
je v noci dostatečně osvětlené pouličními lampami a je zabezpečené místním kamerovým systémem.
Při odchodu od zaparkovaného vozidla vždy zkontrolujte, zda jste jej řádně uzamkli a zda žádné z okýnek nezůstalo otevřené.
I když se chcete od svého vozidla vzdálit jen na okamžik, nikdy nenechávejte klíče v zapalování.
Ve vozidle nenechávejte žádné věci (například příruční tašky, GPS navigace, mobilní telefony), které by mohly upoutat
pachatelovu pozornost a to ani doklady od vozidla.
Kromě výše uvedených doporučení je vhodné své vozidlo opatřit bezpečnostními prvky. Současná nabídka vozidel na
trhu má již řadu těchto bezpečnostních prvků zakomponovaných standardně při výrobě. Jedná se například o imobilizér,
který brání nastartování motoru, v případě, že do startéru nebyl vložen originální klíč nebo dálkové ovládání centrálního
zamykání s plovoucím kódem.
Každý majitel však může své vozidlo ještě dále zabezpečit mechanickými zabezpečovacími systémy, kam patří například blokace řadicí páky, zamykání pedálů či zamykání volantové tyče. Současný trh dále nabízí nespočet elektronických systémů, jako jsou autoalarmy a také satelitní vyhledávací systémy, které dokáží s přesností několika metrů určit,
kde se vozidlo momentálně nachází. Mezi další zabezpečovací prvky patří také pískování VIN kódu na okna vozidla.
Tyto bezpečnostní prvky je možné jakkoliv kombinovat. I když jejich pořízení samozřejmě znamená finanční výlohy,
stále se jedná o mnohem menší náklady, než které sebou přináší koupě nového vozidla. Pro případ odcizení je možné
vozidlo také připojistit u jedné z mnoha pojišťoven, které tuto službu nabízí.
Jak postupovat v případě, že zjistíte, že Vaše vozidlo není na svém místě?
Nejprve prověřte, zda bylo skutečně odcizeno. Zkuste se zamyslet, zda jste jej nechali zaparkované opravdu na tomto
místě. Je nespočet případů, kdy majitele nahlásí odcizení vozidla a následně si uvědomí, že jej předešlého dne z důvodu
obsazených parkovacích míst, nechali na jiném místě než obvykle. Ověřte si, zda si Vaše vozidlo nepůjčil někdo
z rodinných příslušníků, známých či spolupracovníků nebo zda nebylo z nějakého důvodu odtaženo (ke zjištění informací o odtahu se obraťte na Městskou policii a Policii České republiky). Pokud se všechny tyto možnosti ukáží jako negativní a nepodaří se Vám vozidlo najít, okamžitě o celé události informujte Policii České republiky, která po zjištění
všech potřebných údajů a provedení neodkladných úkonů, neprodleně po Vašem vozidle vyhlásí mezinárodní pátrání.
nprap. Mgr. Darina Knižátková
vrchní inspektor
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ÚSPĚŠNÝ
KLAVÍRISTA
TOMÁŠ VRÁNA
V současné době známe Tomáše
Vránu v naší obci spíše jako
fantastického varhaníka, ale on
v průběhu studia na Hudební
akademii muzických umění
v Praze vítězně dobývá náročné
klavírní soutěže domácí i mezinárodní.
Pro Zpravodaj obce Mořkov se
svěřil docela skromně těmito
slovy:
„Co se týká studia na HAMU nyní začínám třetí bakalářský ročník oboru klavír u pana profesora
Ivana Klánského, se kterým se
znám již od dětství.

Mezinárodní klavírní soutěž Fryderyka Chopina v Mariánských lázních probíhá vždy co dva roky a je součástí Chopinova festivalu, který má ve městě již dlouholetou tradici. Letos bylo do soutěže přihlášeno 14 soutěžících s České republiky, Polska, Rumunska, Ruska, Japonska a Maďarska. Soutěž probíhá ve dvou kolech a program vždy tvoří
pouze skladby Fryderyka Chopina, mezi kterými jsou některé povinné pro všechny soutěžící. Výkony soutěžících hodnotí odborná porota v mezinárodní sestavě. Vítěz soutěže pak již tradičně zahajuje příští ročník festivalu zahajovacím
koncertem sólovým nebo s doprovodem orchestru.“
Tomáš letos zvítězil, a proto zahajovací koncert za dva roky bude patřit právě jemu.
Blahopřejeme a do dalších hudebních let přejeme hodně podobných úspěchů.
Připravila M. Hromádková
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. 10/2017, vydáno dne 25. 9. 2017.
Neprošlo jazykovou úpravou. Tisk Grafia Nova s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
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