Leden 2018

měsíčník

ČÍSLO 1

Vážení Mořkovjané,
v novém roce 2018 ať Vás všechny provází hlavně zdraví, spokojenost, optimismus, soudržnost, laskavost, štěstí, láska a dobrá přátelství.

Ivana Váňová, MBA
starostka

Jiří Navrátil, MBA
místostarosta

OBEC MOŘKOV
VE SPOLUPRÁCI
S KULTURNÍ KOMISÍ OBCE MOŘKOV
A JATKOU MACHÁČ
pořádá

OBECNÍ
ZABIJAČKU
Sobota 27. ledna 2018 od 7 hodin
Prostranství naproti hasičárně.
K prodeji: všechny čerstvé masné výrobky společnosti Jatka Macháč
Tradiční koláče a koláčky z Veřovic
Něco na zahřátí, medovina, svařák , káva, čaj
Reprodukovaná hudba

ZDARMA KAŽDÝ OBDRŽÍ PORCI TEPLÉ „PRDELAČKY“

SLOVO STAROSTKY
Vážení Mořkovjané,
do nového roku 2018 vstupujeme
s přáním vyhovět nejen Vašim žádostem o různé opravy a úpravy,
ale i s přáním co nejlépe uspět
s žádostí o dotaci na výstavbu společné stezky pro chodce a cyklisty.
Tento projekt, který řeší nejen bezpečnost chodců a cyklistů, prodloužení veřejného osvětlení a nové autobusové zastávky u hřbitova, jsme podali
7. ledna 2018 s žádostí o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury. V případě, že uspějeme, můžeme
získat až 85% dotaci. Rozpočet dodaný projektantem
předpokládá s částkou na realizaci ve výši 15,5 mil.
Kč. Teprve po provedeném výběrovém řízení nám bude známo, za jakou částku bude stavba postavena. Výběrové řízení provedeme v měsíci únoru – březnu
2018.

Před společenským domem budeme realizovat vodorovné dopravní značení, které snad pomůže odstranit chaos s nevhodně zaparkovanými auty, zvláště
v době obědů.
Abychom v příštích letech mohli přistoupit k úpravě
centra obce, musíme ve spolupráci s projekční kanceláří připravit projekt pro vydání stavebního povolení.
V současné době máme jen studii.
Ihned jak obdržíme od SmVaK a.s. kladné stanovisko
s rušením septiku před Jednotou COOP, zahájíme potřebné zemní práce.
Ivana Váňová, MBA
starostka

Značně vysokou finanční částku jsme na zastupitelstvu obce v prosinci 2017 schválili v rámci rozpočtu
na rok 2018 na opravy místních komunikací a na
opravu 50% krajské komunikace. Tímto bychom
splnili vůči SSMSK náš závazek ze smlouvy z roku
2011, z doby budování splaškové kanalizace. Dle
smlouvy jsme opravu poloviny vozovky měli provést
do dvou let po vybudování splaškové kanalizace. Díky
našemu vyjednávání se SSMSK se nám podařilo opravu poloviny krajské komunikace časově posunout.
Argumentovali jsme, že oprava krajské komunikace
není ještě nutná, protože oprava rýhy po vybudování
splaškové kanalizace byla provedena precizně. V roce
2013 a 2014 převyšovala krajská komunikace II tř. /
483 procházející Mořkovem svou kvalitou sjízdnosti
jiné komunikace v našem kraji.
Protože uplynuly další 3 roky a vozovka již neodpovídá dobrému stavu, svolala jsem na leden 2018 jednání
s ředitelem Správy silnic MSK Ing. Zbyňkem Kubalou
a vedoucím oddělení dopravy MSK Ing. Ivo Murasem, abychom dohodli podrobnosti ohledně námi plánované opravy. Musíme si vzájemně vyjasnit,
kdo bude investor, kdo provede výběrové řízení na
zhotovitele, apod. Plánujeme totiž v rámci této opravy
umístit u dvou přechodů pro chodce další bezpečnostní prvky, jejichž instalace před opravou by byla
zmařenou investicí.

Zveme občany
na jednání 18. zasedání Zastupitelstva obce Mořkov,
které se koná ve středu 24. 1. 2018
v 17:00 hodin v salonku SD.
Program bude zveřejněn
v řádném termínu
na úřední desce,
webu obce
a výlepových plochách.

Po zimním období plánujeme realizaci chodníku na
ulici Nádražní a celkovou opravu místní komunikace ulice Horní a Nádražní. Následně na ulici Horní bude realizováno vodorovné značení, které vymezí místo pro chodce.
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Informace z matriky a ohlašovny
Uplynulý rok 2017 v číslech
Počet obyvatel k 31. 12. 2017 je 2501
z toho děti do 15-ti let 397, muži 1023, ženy 1081.
měsíc/2017
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ

narozeno
2
4
2
1
4
2
0
0
4

zemřelo
3
1
3
3
4
0
3
2
1

přihlášeni
7
6
0
5
7
0
3
2
1

odhlášení
3
3
7
5
4
2
11
4
6

ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC
CELKEM

3
5
1
28

0
4
1
26

9
6
1
47

5
1
3
54

V roce 2017 oslavilo:
7 manželských párů zlatou svatbu, tj. 50 let společného života
5 manželských párů smaragdovou svatbu, tj. 55 let společného života
1 manželský pár diamantovou svatbu, tj. 60 let společného života

Vítání občánků v roce 2018
bude v těchto termínech:
10. června 2018
11. listopadu 2018

Nový tiskopis:

Rodiče, kteří mají zájem o obřad „Vítání občánků“ prosíme o vyplnění
tiskopisu Vítání občánků obce Mořkov a předání na obecní úřad do kanceláře
č. 23, nebo na podatelnu. Tento tiskopis naleznete na webových stránkách
obce www.obec-morkov.cz, pod záložkou „formuláře, tiskopisy“, nebo přímo
na obecním úřadě.
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Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Mořkov
ze dne 4. prosince 2017 v 17:00 hod.
v salonku Společenského domu v Mořkově
Program:
1. ZAHÁJENÍ
2. VOLBA KOMISÍ
3. KONTROLA USNESENÍ 16. ZASEDÁNÍ ZO
4. ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE Č. 54 - 60
5. ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NA ČINNOST A ÚDRŽBU TJ MOŘKOV NA ROK 2018
6. ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PROVOZ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBCI MOŘKOV NA ROK 2018 –
CHARITA KOPŘIVNICE
7. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE MOŘKOVA Č. 1/2017 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ
SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ
KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
8. VII. ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE NA ROK 2017 PROVEDENÁ RADOU OBCE
9. VIII. ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE NA ROK 2017 PROVEDENÁ RADOU OBCE
10. PROVÁDĚNÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V OBDOBÍ DO 31. 12. 2017
11. NÁVRH ROZPOČTU OBCE MOŘKOV NA ROK 2018
12. STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2018 - 2020
13. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA ČINNOST A ÚDRŽBU TJ MOŘKOV NA ROK 2018
14. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PROVOZ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBCI MOŘKOV NA ROK 2018
CHARITĚ KOPŘIVNICE
15. NÁVRH ODMĚN NEUVOLNĚNÝM ČLENŮM ZO
16. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
17. INTERPELACE
18. DISKUSE
19. PŘIJETÍ USNESENÍ
20. 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. Sokol a p. Lacina.
Přítomno:
13 zastupitelů
Nepřítomno: 2 zastupitelé
Starostka obce navrhuje úpravu programu dle předloženého návrhu v bodě 10 programu, nově budeme jednat o provádění rozpočtových opatření v období do 31. 12. 2017. Původně měla být úprava rozpočtu obce a z důvodu nemoci p. účetní není připravena úprava
rozpočtu. RO zasedne ještě 20.12.2017 a projedná potřebné záležitosti k úpravě rozpočtu obce.
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: pan Jaromír Stecula - předseda, pan Adam Kučera a paní Jana Rýdlová, členové.
Hlasování o volbě návrhové komise (bod 2.1. usnesení ZO):
Hlasování: pro 13

proti: 0

zdrželi se: 0

Zápis z 16. 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 16. ZO paní Evy Hegarové a pana Tomáše Černocha. Ověřovatelé zápisu ze 17. zasedání ZO určuje starostka obce paní Lenku Jurášovou a pana Jiřího Navrátila. Určená zapisovatelka: Romana Kladivová.
3. KONTROLA USNESENÍ 16. ZASEDÁNÍ ZO
Starostka obce p. Ivana Váňová přednesla pro kontrolu usnesení 16. zasedání zastupitelstva obce, konstatovala splnění všech bodů
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usnesení 16. zasedání ZO. Nejsou žádné dotazy. Zastupitelé berou na vědomí bod 1.2. usnesení ZO kontrolu usnesení 16. zasedání
ZO.
4. ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE Č. 54-60
Usnesení RO jsou k dispozici na webových stránkách obce nebo ve Zpravodaji obce.
p. Kučera Adam – dotaz k usnesení RO týkající se vybudování „venkovního fitness“ a kde bude?
p. Váňová Ivana – jedno bude vybudováno u workoutového hřiště a druhé před SD
p. Kašpárek - za jakých podmínek byly poskytnuty peněžité dary dle usnesení RO
p. Váňová Ivana – jedná se o příspěvky na lyžařské výcviky pro soc. slabé rodiny, které schválila RO
p. Jurášová - žádost o objasnění k termínů „Příkazní smlouva k zakoupení osobního automobilu“ a „Smlouva o budoucí smlouvě o
zřízení služebnosti užívacího práva“.
p. Váňová Ivana - dle nového občanského zákoníku se používají tyto termíny, pokud řešíme například majetkoprávní záležitosti
související s výstavbou RD, apod.
Zastupitelé vzali na vědomí bod 1.3. usnesení ZO zprávu o činnosti rady obce za období od 16. zasedání zastupitelstva obce (5460).
5. ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NA ČINNOST A ÚDRŽBU TJ MOŘKOV NA ROK 2018
Žádost obdrželi zastupitelé k prostudování před konáním zastupitelstva obce.
Host, předseda TJ Mořkov, p. Kunc Patrik vysvětlil zastupitelům odůvodnění žádosti TJ Mořkov o poskytnutí dotace na činnost a
údržbu TJ Mořkov na rok 2018. Poděkoval za investice, které obec realizovala, zejména tribunu, přístavbu soc. zařízení ke klubovně
TJ, za podporu celého TJ. Vzhledem k tomu, že si je vědom, že obec investovala značné finanční prostředky jak do celého areálu a
tribuny, navrhuje požádat o dotaci ve stejné výši, jako v roce 2017. Zároveň navrhuje, aby rozdělení finančních prostředků mohli
provést v TJ sami a nikoliv, aby dotaci rozdělili zastupitelé do jednotlivých oddílů.
Návrh p. Kunce: pro TJ 30.000,- Kč, fotbal 160.000,- Kč (nemuseli by čerpat prostředky z celého TJ a navíc mají na starosti celý
areál), šachy 20.000,- Kč, stolní tenis 25.000,- Kč (nárůst žáků a dražší vybavení), volejbal 20.000,- KČT 20.000,- ASPV 15.000,Kč.
p. Navrátil – z prostředků TJ se platí např. voda a energie. Pokud snížíme dotaci pro TJ na 30.000,-, budou tyto prostředky stačit na
tyto výdaje?
p. Kunc – většinou využívá fotbal a tím pádem by mohla od oddílu fotbalu být uhrazena i tato část nákladů.
p. Stecula – proč navrhuje omezit základní částku TJ a rozpustit do fotbalu, když hrozí riziko, že na provoz prostředky nevyjdou.
V minulém roce jsme před koncem roku dopláceli 2 faktury na vodné, stočné a dopravu, protože prostředky TJ na uhrazení
z vlastních zdrojů neměla.
Diskuze zastupitelů a p. Kunce k jeho návrhu na dotaci TJ Mořkov a úpravě částek, které budou schvalovány v rámci závazných
ukazatelů s rozpočtem obce.
p. Navrátil podává protinávrh: na provoz celé TJ 100.000,- Kč a fotbal 125.000,- ostatní dle návrhu z usnesení.
Návrh p. Kunce snížit např. oddílu šachu na 20.000,- Kč a přidat do oddílu KČT.
Starostka obce vyzývá zastupitele o podání protinávrhu k návrhu p. místostarosty. Žádný zastupitel nepodal protinávrh.
Hlasování o protinávrhu p. místostarosty: pro: 13 proti: 0

zdrželi se: 0

Zastupitelé berou na vědomí bod 1.4. usnesení ZO Žádost o poskytnutí dotace na činnost a údržbu TJ Mořkov na rok 2018.
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6. ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PROVOZ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBCI MOŘKOV NA ROK 2018 –
CHARITA KOPŘIVNICE
Zastupitelé obdrželi před jednáním ZO materiály k prostudování. Žádost je opětovně ve stejné výši, jako několik předchozích let.
Zastupitelé berou na vědomí bod 1.5 Žádost o poskytnutí dotace na provoz sociálních služeb v obci Mořkov na rok 2018 od Charity
Kopřivnice.
7. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE MOŘKOVA Č. 1/2017 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU
SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
Tuto vyhlášku musíme každoročně aktualizovat podle údajů předchozího roku.
Vyhláška byla zaslána ke konzultaci na MV a tato verze, která je zastupitelům obce předložena, je MV schválená.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.2. Obecně závazná vyhláška obce Mořkova č. 1/2017 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Hlasování: pro: 13 proti: 0
zdrželi se: 0
8. VII. ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE NA ROK 2017 PROVEDENÁ RADOU OBCE
Zastupitelé berou na vědomí bod 1.6. VII. úpravu rozpočtu obce na rok 2017 provedenou radou obce.
9. VIII. ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE NA ROK 2017 PROVEDENÁ RADOU OBCE
Zastupitelé berou na vědomí bod 1.7. VIII. úpravu rozpočtu obce na rok 2017 provedenou radou obce.
10. PROVÁDĚNÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V OBDOBÍ DO 31. 12. 2017
V souladu s § 102, odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo obce Mořkov pověřuje radu obce v období do 31. 12. 2017 prováděním rozpočtových opatření bez omezení.
Hlasování o tom, zda zastupitelstvo obce schvaluje bod 3.3. V souladu s § 102, odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve
znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo obce Mořkov pověřuje radu obce v období do 31. 12. 2017 prováděním rozpočtových opatření bez omezení.
Hlasování: pro 13 proti: 0
zdrželi se: 0
11. NÁVRH ROZPOČTU OBCE MOŘKOV NA ROK 2018
Starostka objasnila některé položky z návrhu rozpočtu obce na r. 2018 ke zveřejněnému návrhu rozpočtu obce.
Hlasování o tom zda zastupitelé schvalují bod 3.4 návrh rozpočtu obce na rok 2018 ve výši:
příjmů
výdajů
financování

36,950.871,00 Kč
44,752.371,00 Kč
7,801.500,00 Kč

Plné znění Rozpočtu na rok 2018 v členění dle jednotlivých paragrafů (odvětví) je nedílnou součástí usnesení ZO.
Závazné ukazatele rozpočtu obce:
ZO schvaluje finanční vztahy k příspěvkovým organizacím
Neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Mořkov v celkové výši 3,069.000,00 Kč, z toho na provoz ZŠ 2,295.000,00 Kč; na provoz
MŠ 774.000,00 Kč.
ZO schvaluje finanční příspěvek ve výši 290.000,- Kč pro činnost Tělovýchovné jednoty Mořkov a návrh smlouvy o poskytnutí dotace č. 22017 a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
Z toho je určeno 100 000,- Kč na provoz celé TJ a dále pro jednotlivé oddíly:
stolní tenis 15 000,- Kč
šachy 20 000,- Kč
fotbal 125 000,- Kč
Volejbal 10 000,- Kč
KČT 10 000,- Kč
ASPV 10 000,- Kč
ZO schvaluje finanční příspěvek ve výši 260.000,- Kč pro činnost Charity Kopřivnice a návrh smlouvy o poskytnutí dotace
č. 12017 a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
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V souladu s § 102, odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů zastupitelstvo pověřuje
radu obce prováděním rozpočtových opatření v rozsahu do 750.000,00 Kč.
Rozpočtová opatření v částkách vyšších může rada obce samostatně provádět v případech:
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
b) jestliže to vyžaduje nutný výdaj k zajištění chodu obce, v případě havárií, nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných
škod
c) úhrady pokut, penále, z rozhodnutí nadřízených orgánů a další nutné výdaje, které musí být ze zákona realizovány
ZO si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci rady obce na nejbližším
zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: pro

13

proti: 0

zdrželi se: 0

12. STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2018 – 2020
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.5. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 – 2020
Hlasování: pro

13

proti: 0

zdrželi se: 0

13. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA ČINNOST A ÚDRŽBU TJ MOŘKOV NA ROK 2018
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.6. Smlouvu o poskytnutí dotace na činnost a údržbu TJ Mořkov na rok 2018.
Hlasování: pro

13

proti: 0

zdrželi se: 0

14.SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PROVOZ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBCI MOŘKOV NA ROK 2018
CHARITĚ KOPŘIVNICE
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.7. Smlouvu o poskytnutí dotace na provoz sociálních služeb v obci Mořkov na rok
2018 Charitě Kopřivnice
Hlasování: pro

13

proti: 0

zdrželi se: 0

15. NÁVRH ODMĚN NEUVOLNĚNÝM ČLENŮM ZO
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.8. Navýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce dle návrhu, který je
součástí tohoto usnesení. Navýšené odměny budou vyplaceny od 1. 1. 2018.
V případě, že zastupitel zahájí výkon funkce v průběhu volebního období, bude mu odměna vyplacena od následujícího měsíce po
složení slibu člena zastupitelstva obce. V případě, že zastupitel začne vykonávat funkci v komisi, výboru nebo v radě v průběhu volebního období, změní se mu odměna od následujícího měsíce. V případě, že zastupitel přestane vykonávat funkci v komisi, výboru
nebo radě, změní se mu odměna od následujícího dne po složení funkce. Usnesení pozbývá účinnosti ukončením funkčního období
ZO, které odměnu stanovilo.
Hlasování: pro
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proti: 0

zdrželi se: 0

16. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
Směnná smlouva - návrhy předložili dotyční občané s tím, aby se situace uvedla do podoby, v jaké dnes skutečně je a užívá se.
Geometrický plán kopíruje skutečný stav.
Dotaz p. Stecula – zda s tím bude mít obec náklady
p. Váňová Ivana – podmínky jsou uvedeny ve směnné smlouvě. Zaplatíme cca 2.900,- Kč za náklady spojené se směnou.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.9. Směnnou smlouvu mezi smluvními stranami, kterými jsou M. a M. na straně
jedné jako první směňující a Obcí Mořkov, IČ: 00298191, se sídlem Mořkov, Horní 10, 742 72 na straně druhé, jako druhý směňující pozemky v k. ú. Mořkov dle GP č. 1972-131/2016 ze dne 14. 8. 2017, který je nedílnou součástí této smlouvy.
Hlasování: pro
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proti: 0

zdrželi se: 0

Záměr o prodeji visel v zákonné lhůtě na úřední desce do 1.12.2017.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.10. Kupní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ:
8

00298191 zastoupenou Ivanou Váňovou, starostkou na straně prodávající a K. a K. na straně kupující, pozemek parc. č. 1236/3
ostatní plocha/jiná plocha o výměře 103 m2 v k. ú. Mořkov za kupní cenu 153,- Kč/ m2, tj. celkem za 15 759,- Kč, dle GP č. 201660/2017 pro rozdělení pozemku ze dne 13. 9. 2017 – číslo plánu 2016-60/2017 ze dne 9. 10. 2017 pod č. PGP-1728/2017-804.
Hlasování: pro 13 proti: 0
zdrželi se: 0
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.11. Kupní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ:
00298191 zastoupenou Ivanou Váňovou, starostkou na straně prodávající a M. na straně kupující pozemek parc. č. 1236/4 ostatní
plocha/jiná plocha o výměře 67 m2 v k. ú. Mořkov za kupní cenu 153,- Kč/ m2, tj. celkem za 10 251,- Kč, dle GP č. 2016-60/2017
pro rozdělení pozemku ze dne 13. 9. 2017 – číslo plánu 2016-60/2017 ze dne 9. 10. 2017 pod č. PGP-1728/2017-804.
Hlasování: pro 13 proti: 0
zdrželi se: 0
17.INTERPELACE
nejsou náměty
18.DISKUSE
p. Stecula – 11.12.15.30 hod. kontrola kontrolního výbor na OÚ Mořkov.
p. Stecula – již v minulosti bylo zamýšleno nastříkat zdrsněný červený koberec u přechodů pro chodce. To se nebude provádět,
protože dojde k opravě komunikace. V současné době však bylo provedeno vytipování přechodů pro chodce, které by mohly mít
nové bezpečnostní prvky, oba naše přechody byly mezi vytipovanými a budou navrženy do projektu z MSK.
p. Goldová – dotaz zda je místo přecházení u nákupního střediska bezpečně?
p. Stecula – není možné dle stávajících podmínek umístit přechod pro chodce, protože to nesplňuje zákonné podmínky, které přechod musí mít. Místo pro přecházení upozorňuje na nejbezpečnější místo, kde je možné přecházet vozovku a to je v našem případě právě v tom místě, kde je umístěno.
p. Jurášová – není dostatečně viditelná značka u kruhového objezdu, která určuje zónu 30 km/hod.
p. Stecula - značka je umístěna správně a není možné ji dát z bezpečnostních důvodů ani níže.
p. Hegarová – dotaz ke kanalizaci v Nových domcích ve vztahu ke kanalizaci v Hodslavicích.
p. Váňová – kanalizace v Hodslavicích toto neřeší, nelze to technicky vyřešit.
p. Jurášová – dotaz k sečení příkop, jak je to s vlastnictvím (obec nebo majitel RD).
p. Váňová – o náš majetek pečujeme a sečeme minimálně 2x ročně. Děkujeme však také těm majitelům RD, kteří o příkopy u
svých RD pečují a pomáhají nám udržovat pořádek.
p. Hegarová – děkuje za krásnou vánoční výzdobu v Nových domcích.
19.PŘIJETÍ USNESENÍ
Usnesení přednesl předseda návrhové komise p. Stecula Jaromír.
20.ZÁVĚR
Závěr provedla starostka obce a jednání obecního zastupitelstva v 19:00 hod. ukončila.
Přílohy: Usnesení 17. ZO
Prezenční listiny
V Mořkově dne 8. 12. 2017
Zapsala:
Romana Kladivová
ověřovatelé zápisu:
Lenka Jurášová
Jiří Navrátil

starostka obce
Ivana Váňová
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USNESENÍ
z 61. schůze Rady obce Mořkov konané dne 20. 12. 2017
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2

2.15
2.16
2.17

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 60. schůze RO.
Provedenou kontrolu kontrolního výboru dne 11. 12. 2017.
Schvaluje:
Program 61. Rady obce Mořkov.
Dar na rok 2018 ve výši 3000,- Kč Záchranné stanici a Domu přírody Poodří se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice, IČ: 47657901.
Dar na rok 2018 ve výši 2000,- Kč ILCO Novojičínska spolku stomiků, Nádražní 355/29, 741 01 Nový Jičín, IČ: 62330721.
Dotaci ve výši 10.000,- Kč pobočnému spolku Moravskoslezskému Andělé Stromu života se sídlem Msgr. Šrámka
1186/16, 741 01 Nový Jičín, IČ: 03632661 na částečnou úhradu osobních nákladů pracovníků, kteří přímo poskytují služby
občanům Mořkova v jejich přirozeném domácím prostředí.
Dotaci ve výši 50000,- Kč Farnímu sboru Československé církve evangelické, Hodslavice 96, 742 71 Hodslavice, IČ:
47862904 na rekonstrukci evangelického kostela.
Přiznání odměny za rok 2017 pro ředitelku ZŠ a MŠ Mořkov Mgr. Yvonu Šindlerovou.
Dotaci ve výši 3000,- Kč Vyšší odborné škole, Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti, Kopřivnice, p.o., se
sídlem Husova 1302/11, 742 21 Kopřivnice, IČ: 00601624 na zajištění propagace akce a zajištění svozu žáků 8. tříd.
Dotaci ve výši 25.000,- Kč MS Beskyd Mořkov se sídlem Sportovní 50, 742 72 Mořkov, IČ: 48808245 na krmiva a léčiva
pro zvěř a na podporu plánované prestižní okresní výstavy ulovené trofejové zvěře za rok 2017 konané ve SD Mořkov.
IX. Úpravu rozpočtu obce na rok 2017.
Odpisový plán na rok 2018 pro ZŠ a MŠ Mořkov, dle přílohy.
Smlouvu o zajištění plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní související uzavřenou mezi GasNet, s.r.o.IČ. 27295567
zastoupen na základě plné moci společnosti GridServices, s.r.o., IČ: 27935311 jako vlastník PZ a Obcí Mořkov, se sídlem
Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191 zastoupena Ivanou Váňovou, starostkou jako osobou vyvolávající přeložku plynárenského zařízení (stavebník).
V souladu s ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí
Mořkov a Městem Nový Jičín pro výkon přenesené působnosti na úseku přestupků dle předloženého návrhu, a to na období
od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2022.
Dokument „Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska“ včetně všech příloh a souvisejících dokumentů a doporučuje zastupitelstvu obce schválit dokument „Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska“ včetně všech příloh a souvisejících dokumentů.
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. 332017 S., 342017 S., 352017 M., 362017 K., 372017 N., 382017
Š., 392017 B.
Návštěvu jubilantů v měsíci lednu 2018.
Pořadatelům plesů věcný dar ve výši 500,- Kč.
Dodatek č. 2 Směrnice č. 4/2010 o oběhu účetních dokladů s účinnosti od 20. 12. 2017.

3.
3.1

Pověřuje:
Starostku obce paní Ivanu Váňovou podpisem veřejnoprávní smlouvy pro výkon přenesené působnosti na úseku přestupků.

2.3
2.4

2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

2.12

2.13

2.14

Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

POŘADATELÉ PLESŮ VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA PLESOVOU SEZONU 2018 V OBCI MOŘKOV
Sobota
Sobota
Pátek
Neděle
Sobota

13. 1.
20. 1.
2. 2.
4. 2.
10. 2.

Ples SDH
Orelský ples
Ples SRPŠ
Dětský Maškarní karneval
Pochování basy
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Společenský dům
Orlovna
Společenský dům
Společenský dům
Společenský dům

Narodili se
29. 11. 2017
23. 12. 2017
Karolína Kahánková
Matěj Pítr

Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Karolínce a Matějovi přejeme do života hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v lednu 2018
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
80 let
84 let
90 let
92 let

Radmila Galiová
Jaroslava Rýcová
Jana Hyklová
Vlastimil Bartoň
Zdeněk Bartoň
Ludmila Pítrová
Marie Doubravská
Ludmila Kyselá
Štefan Sabo
Jan Lacina
Marie Kučerová

Marcela Macháčová
Jiří Štěpán

Ladislav Kováč
Petr Hasalík

Magdaléna Goldová
Ladislav Černoch
Anna Házová

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

Úmrtí
Lidmila Machová

Marie Lacinová

Krajská stipendia vyplacena
Ve středu dne 20. 12. 2017 byla na naší škole vyplacena první „krajská stipendia“. Z rozpočtu Moravskoslezského kraje jako zřizovatele školy bylo celkem 24 žákům prvního ročníku dvou preferovaných oborů
(mechanik strojů a zařízení a zedník) vyplaceno celkem 35 000 Kč. Další stipendia obdrží žáci v měsíci únoru a červnu
2018. Příští rok se k preferovaným oborům na naší škole přidají nástrojaři a tesaři. Pro žáky 9. tříd je to obrovská příležitost, vždyť mohou za čtyři roky studia u nás získat až 44 000 Kč. Jestli využijete této skvělé možnosti, či nikoliv, je
pouze na vás a vašich rodičích. Žáci oborů, které nejsou preferované, nemusí být smutní. Již od roku 2012 mají možnost
dosáhnout na odměny až 5 000 Kč ročně. Od 1. 2. 2018 mohou nejlepší žáci 2. až 4. ročníku podepsat smlouvu s firmou (např. Varroc,
Tatra Trucks, Tatra metalurgie, MSV Metal Studénka, Cromodora
Wheels) a získat podniková stipendia.
Je-li pro vás nabídka Střední školy technické a zemědělské v Novém
Jičíně zajímavá, zveme vás na den otevřených dveří, který se bude
konat ve čtvrtek 18. ledna 2018 od 11:00 do 17:00 hodin. Vítáni jste
samozřejmě kdykoliv. Více informací naleznete na www.tznj.cz nebo
na tel. č. 731 446 916. Neváhejte, jsme tu pouze pro vás.
PaedDr. Bohumír Kusý, ředitel školy
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PRAVIDELNÉ PRÁVNÍ OKÉNKO
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Zprávičky z Mateřské školy Mořkov
V úterý 5. prosince navštívil mateřskou školu Mikuláš v doprovodu čerta a
anděla. Své kroky namířili za dětmi do jednotlivých tříd. Děti Mikuláši zazpívaly koledy
a přednesly několik
básniček. Mikuláš dětem četl z knihy dobra a
čert z knihy hříchů. Za
dobré skutky jeho pomocník anděl rozdal
dětem balíčky.
V adventním čase byly
připraveny pro rodiče a děti tradiční vánoční dílničky. Rodiče měli možnost vyrobit si vánoční dekorace nebo
si jen tak posedět u občerstvení, které jim přichystaly děti a užít si tak chvilku klidu v předvánočním čase. Nakonec si děti u stromečku zazpívaly vánoční koledy a odnesly si výrobek do svého domova.

Děti v MŠ netrpělivě čekaly, jestli jim Ježíšek v MŠ něco nadělí pod stromeček. Již v průběhu prosince s nadšením vyráběly ozdoby na stromeček, přáníčka, ale také si vyzkoušely různé vánoční zvyky a tradice. Několik
dní před Štědrým dnem dětem Ježíšek dárečky opravdu nadělil. Odměnil je spoustou krásných dárků, ze kterých měly obrovskou radost. Hračky a stavebnice sice zůstaly v MŠ, ale každý si odnesl i domů malý dáreček.
Za kolektiv MŠ Mořkov
Bc. Ivana Váňová
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Zprávy ze Základní školy Mořkov
Soutěž ZOO Ostrava
Dne 8. 11. 2017 proběhlo podzimní kolo soutěže v ZOO
Ostrava. Téma soutěže byli Lichokopytníci.
Naše družstvo ve složení Tereza Modláková, Rozálie
Matalíková, Tereza Kramolišová, Jakub Kramoliš a Jiří
Doubravský se umístili na 68. místě v konkurenci téměř
200 družstev.
Mgr. Lenka Hlavinková, učitelka ZŠ Mořkov
Vánoční tvoření
Dne 16. 11. 2017 jsme se opět sešli s rodiči a prarodiči v naší škole. Toto setkání bylo zaměřeno na vánoční
tvoření. Výrobky, které jsme společně vytvořili, se prodávaly na ,,Vánočním jarmarku“. Vyráběli jsme spolu
asi 2 a půl hodiny. Zajímá Vás, co jsme vyráběli? Bylo to např. zdobení vánočních perníčků, vyrábění adventních věnců a dekorací a mnoho dalších krásných věcí. Děkujeme všem, kteří nám pomohli a strávili s námi
předvánoční čas. Příští rok se na Vás bude těšit 6. třída ZŠ Mořkov.
Tereza Kramolišová, 6. třída
Exkurze do pohankového mlýna a na kozí farmu
Ve středu 29.11. 2017 se děti z 2.A, 2.B, 3., 4., 5., 6., 7., 8. a 9. třídy
zúčastnily exkurze do Pohankového mlýna Šmajstrla ve Frenštátě
pod Radhoštěm. Seznámili jsme se z historií mlýna, dověděli jsme se
informace o pěstování a sklizni pohanky. Ochutnali jsme pohankové
křupky. Poté jsme navštívili kozí farmu Zerlina v Rožnově pod Radhoštěm. Mohli jsme si zde vyzkoušet dojení kozy, ochutnat kozí sýr
mléko i jogurt, který na farmě vyrábějí.
Nám všem se výlet určitě líbil a doufáme, že si pro nás škola opět něco
připraví.
Tereza Modláková, žákyně 6. třídy
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Sportovní soutěže ZŠ Mořkov září – prosinec 2017
Přespolní běh
Dne 26. 9. 2017 proběhla tradiční soutěž v přespolním
běhu.
V kategorie mladší dívky - družstvo ve složení: Eliška
Rýcová, Veronika Kociánová, Sára Zlámalová a Klára
Blažková se umístilo na 16.místě.
V kategorii mladší chlapci – družstvo ve složení Vít
Géryk, Jan Křížek, Tobiáš Géryk a Kryštof Cibulec se
umístilo na 9. místě.
V kategorii starší chlapci – družstvo ve složení Jan
Hegar, Jan Jašek, Adam Gřes a Ondřej Černoch se
umístilo na 11. místě.

Halová kopaná dívek
Dne 10. 11. 2017 proběhlo okresní finále halové kopané dívek v Kopřivnici. Je to vůbec poprvé,co naše škola
dala dohromady dívčí družstvo a do soutěže se přihlásila. Družstvo ve složení Klára Machová, Eliška Rýcová,
Kristýna Pavelčáková, Veronika Kociánová, Tereza Pustějovská, Klára Bartoníčková, Vendula Bohmová, Natálie Motyčková a Rozálie Matalíková se umístilo na 4.místě.
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Halová kopaná chlapci
Dne 1.11.2017 proběhlo úvodní kolo halové kopané ve Štramberku. V konkurenci pěti škol družstvo našich
chlapců ve složení Jan Křížek, Jan Macháč, Matyáš Géryk, Kryštof Cibulec, Tobiáš Géryk, Kristián Mička,Robin Marek, Vojtěch Jašek, Vít Géryk, Adam Kudělka a Ondřej Černoch nenašlo přemožitele a po všech
vyhraných zápasech postoupilo do okresního finále, které se odehrálo 21.11.2017 v Bílovci. V konkurenci šesti nejlepších týmů okresu se prezentovali skvělou hrou a i přes dva vyhrané zápasy a jednu remízu se umístili
jako minulý rok na 4.místě.
Futsal
Úvodní kolo futsalové soutěže se neodehrálo v Kopřivnici, protože dvě ze čtyř družstev nedorazily, takže jsme
bez úvodního boje postoupili do druhého kola, kde už na nás čekal těžký soupeř.
V úvodním zápase nastoupili naši chlapci proti družstvu ZŠ Hradec nad Moravicí. Hrálo se pouze na polovině
soupeře a bez problému si zajistili tři body po vítězství 7:1.
V dalším zápase jsme narazili na soupeře se ZŠ Šoupala Ostrava /Baník/, který téměř každý rok postupuje
jako krajský vítěz. První poločas jsme vyhráli, ale v druhém poločase se už nepodařilo udržet vítězství, takže
dále postupuje pořádající škola z Ostravy.
Byl to krásný zápas plný nasazení, osobních soubojů a pěkných gólů.

Miniházená
Naše škola už řadu let hraje soutěž v miniházené, která probíhá tradičně na hale ABC v Novém Jičíně.
Na podzim se odehrály dvě kola této soutěže a obě tyto kola družstvo naší školy vyhrálo, tak snad i jarní část
bude stejně úspěšná a podaří se v červnu postoupit mezi osum nejlepších škol okresu.
Družstvo se připravuje pod vedením paní učitelky D. Převorové.
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Memoriál Otakara Michálka – skok vysoký
Dne 14.12.2017 se uskutečnila soutěž ve skoku vysokém v Kopřivnici.
Naši školu reprezentovalo družstvo 18 žáků z IV. –
IX. třídy. Soutěžilo se v několika kategoriích.
Mezi naše úspěšné skokany patřili:
Přípravka :
Milan Ulman

4. místo

Žáci 2006 – 2007 :
Matyáš Géryk
6. místo
Mladší žáci 2004 – 2005:
Robin Marek
1. místo
David Sadílek
2. místo
Starší žákyně 2003 – 2002:
Lucie Jančálková 4. místo
Chtěla bych poděkovat obci a panu M. Jaškovi za pomoc při zajištění dopravy na turnaj do Bílovce a taky
M. Strnadelovi za zajištění dresů z TJ. Soutěžícím děkuji za skvělou reprezentaci školy.
Mgr. Lenka Hlavinková, učitelka ZŠ Mořkov
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Sběr vršků
Chtěla bych poděkovat všem občanům, žákům školy a školky za pomoc
při sběru vršků pro mou dceru Natálku. Poslední svoz proběhl v říjnu za
obrovských komplikací a rozhodli jsme se sběr vršků ukončit. Nejprve
byl problém vůbec sehnat firmu, která by vršky odebrala a když už se
jedna firma nabídla, tak za odvoz si účtovala 4000,- Kč a vykupovala
1kg vršků za 3,- Kč. Původně firmy zajistily odvoz zdarma a za 1kg vršků bylo 7,- Kč. Poté v médiích proběhla informace, že firmám, které vykupovaly vršky z PET lahví byly ukončeny dotace, takže už pro ně není
výkup rentabilní. Vršky, které se dostaly do školy po svozu jsem předala
nemocnému chlapečkovi, kde rodiče i přes tyto problémy pokračují ve
sběru. Chtěla bych poděkovat zaměstnancům školy a některým občanům
Mořkova za finanční dary, které byly využity na rehabilitace, které
nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou a v tak velkém rozsahu pomohly
Natálce se dostat na nožičky.
Lenka Hlavinková
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MUDr. Jana Irsáková
Vážení pacienti.
Dovoluji si Vás upozornit, že od 1.1.2018 dochází ke změně ordinačních hodin a to následovně:

ambulance Lichnov
pondělí 0700- 1030 (odběry krve 700-800)
úterý
1100- 1300
středa 1630- 1800
čtvrtek 0700- 1030(odběry krve 700-800)
pátek
1100- 1300

ambulance Mořkov
1100- 1300
0700- 1030 (odběry krve 700-800)
1400- 1600
1100- 1300
0700- 1030 (odběry krve 700-800)

kontakt: telefon: 725 725 485, Lichnov 556 855 029, Mořkov 556 303 949
email: jana.irsakova@email.cz
web: www.irsakova.wbs.cz

Ambulance aktuálně přijímá nové pacienty.
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