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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
v sobotu 27. ledna 2018 jsme zavedli
novou tradici – Obecní zabíjačku.
Vloni jsme zakoupili vkusné stánky,
které dotvářejí příjemnou atmosféru
vesnického jarmarku. Polévka, tzv.
prdelačka byla velmi chutná, o čemž
svědčí to, že jsme jí rozdali 450 porcí
ze 150 litrů připravené polévky. Omlouváme se však
návštěvníkům, že jsme připravili koláče jen
s úmyslem, že si každý dá osminku, či koláček po snězení polévky, a to ke kávě či čaji jako zákusek. Tak,
jak to bývalo při zabíjačkách, kdy byly upečené buchty, jako příjemná kontrast k masu. Bohužel jsme netušili, že je lidé budou kupovat ve větším množství domů. Proto byly velmi brzy prodány. Ale myslím si, že
nám to odpustíte, zvláště, když slíbíme, že příště jich
zajistíme dostatek. Poprvé se ukázka zabíjačky konala
v roce 2008. Byla bez jakéhokoliv doprovodného prodeje. Bylo velmi příjemné se s Vámi se všemi potkat,
povykládat si, zasmát se.
Plánujeme letos uspořádat i farmářský trh. Chceme
pozvat prodejce, kteří Vám nabídnou chutné a kvalitní
domácí produkty.
Děkuji touto cestou všem, kteří se jakkoliv podíleli
na zdárném průběhu celé akce. Konkrétně panu Tomášovi Macháčovi – Malokapacitní Jatka Macháč,
šikovnému panu řezníkovi, prodavačkám z MJ Macháč, všem zaměstnancům obce a členům kulturní komise, včelařům z Mořkova, zvukaři panu Tomášovi
Doubravskému, místním hasičům, ale především Vám,
občanům Mořkova za to, že jste přišli. Díky Vám
všem se obecní zabíjačka vydařila a Váš zájem nás
přesvědčil o tom, že akce podobného charakteru na
venkov patří. Proto ji zařadíme do kalendáře jako pravidelnou kulturní akci.

mil. Kč. Teď nám nezbývá než doufat, že nám přidělení dotace schválí.
Dne 30. ledna 2018 jsme podávali žádost o dotaci na
Státní fond Životní prostředí ČR na úpravu školní
zahrady, která bude sloužit jak žákům školy k výuce,
tak dětem z MŠ. Tento projekt je oceněn částkou
542 480 Kč. Intenzivně na přípravách projektu pracovali i samotní žáci vedení svými pedagogy. Děkuji
paní ředitelce za velmi aktivní přístup na přípravě tohoto projektu.

V polovině ledna jsem jednala se zástupci Moravskoslezského kraje a se zástupci Správy silnic, střediska
Nový Jičín o možnosti opravy krajské komunikace
(úsek ulice Dolní a Sportovní, závazek obce Mořkov oprava komunikace po výstavbě kanalizace). Plánujeme totiž vybudovat u dvou přechodů protismykovou
úpravu (červený nástřik - rocbindu) a umístit na vozovce u přechodů další bezpečnostní zdůrazňující prvky. Provedení těchto bezpečnostních úprav je však
podmíněno celkovou opravou vozovky. Všichni účastV polovině ledna jsme odeslali žádost o dotaci na Státníci jednání byli přístupni mým požadavkům a náš zání fond Dopravní infrastruktury a do Regionálního
měr a žádost budou podporovat. Pokud se nestane nic
operačního programu na vybudování Společné stezky
nepředvídaného, tak z jednání vyplynulo, že by oprava
pro chodce a cyklisty. Projekt je oceněn částkou 17

mohla začít cca v měsíci srpnu 2018. Pevně věřím, že
tomu tak bude.
V současné době připravujeme rozpočet na opravu
místní komunikace ulice Horní a Nádražní, jako
podklad pro výběrové řízení. Oprava ulice Horní
s vodorovným vyznačením vozovkového pruhu proběhne na jaře 2018, oprava ulice Nádražní proběhne
v součinnosti po výstavbě chodníku. Dále je plánována oprava ulice Polní a vstupní prostor do ZŠ.
Mimo jiné připravujeme výběrové řízení na realizaci
projektu Přístavby MŠ. Její přístavba bude realizována v letošním roce. Náklady stavby jsou dle rozpočtu
4 271 560,- Kč vč. DPH.
Podpora výstavby v obci
Intenzivně spolupracujeme s geodety, kteří dle našeho zadání, vyplývajících z platných územních studií
zhotovují geometrické plány vymezující uliční prostor. Tímto vstřícným krokem pomáháme majitelům

pozemků přiblížit termín, kdy budou moci v těchto
územích stavět nové rodinné domky. Jak budeme mít
geometrické plány hotové, budeme pak s dotčenými
vlastníky jednat o převedení těchto pozemků do vlastnictví obce. Geodetické vyměřování probíhá jen na
těch plochách, kde soukromí vlastníci předmětných
pozemků dali obci souhlas se vstupem. Jedná se o cca
1/2 území lokality Zuberské (levá část) a o celek lokality Lánové. Toho, kdo nesouhlasí s vyměřováním
uličního prostoru, jedná se převážně o vlastníky pozemků v 2/2 území lokality Zuberské (pravá část),
obec respektuje a na těchto místech se geodetické práce neprovádějí.
V polovině ledna proběhlo úspěšně veřejné projednávání 1. Změny Územního plánu Mořkov.
Ivana Váňová, MBA
starostka

ZÁPIS
z 18. zasedání zastupitelstva obce Mořkov ze dne 24. ledna 2018
Program:
1.

ZAHÁJENÍ

2.

VOLBA KOMISÍ

3.

PREZENTACE ŽÁKŮ ZŠ – UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNÍHO ZNAČENÍ V OBCI

4.

KONTROLA USNESENÍ 17. ZASEDÁNÍ ZO

5.

ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE Č. 61. – 62.

6.

ZPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROL ZA 3. A 4. čtvrtletí KV roku 2017, VÝROČNÍ ZPRÁVA KV ZA ROK 2017,

7.

PLÁN ČINNOSTÍ KV NA ROK 2018

8.

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ NOVOJIČÍNSKA

9.

MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

10. INTERPELACE
11. DISKUSE
12. PŘIJETÍ USNESENÍ
13. 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 14 členů, což je nadpoloviční většina, takže zastupitelstvo je schopno platně jednat a
usnášet se. Z dnešního jednání se omluvila p. Miluše Goldová.
Přítomno:
14 zastupitelů
Nepřítomno: 1 zastupitel
Hlasování o programu, tak jak bylo předneseno, bod 3.1. usnesení ZO:
Hlasování: pro 14 proti: 0
zdrželi se: 0
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2. VOLBA KOMISÍ
V souladu s jednacím řádem zastupitelstva navrhuje starostka obce zvolit návrhovou komisi ve složení: pan Jaromír Kašpárek –
předseda, paní Eva Hegarová a pan Miroslav Sokol – členové.
Hlasování o volbě návrhové komise (bod 2.1.usnesení ZO):
Hlasování: pro 14
proti: 0
zdrželi se: 0
Zápis ze 17. 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 17. ZO paní Lenky Jurášové a pana Jiřího Navrátila.
Ověřovatelé zápisu z 18. zasedání ZO určuje starostka obce pana Jaromíra Steculu a pana Vojtěcha Vereše. Určená zapisovatelka:
Romana Kladivová.
3. PREZENTACE ŽÁKŮ ZŠ – UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNÍHO ZNAČENÍ V OBCI
Již v minulých letech jsme se základní školou úzce spolupracovali na různých projektech, např. rozmístění odpadkových košů po
obci nebo při vybudování učebny v přírodě. Na těchto projektech je pozitivní to, že jsme je skutečně podle návrhů žáků také nakonec zrealizovali. Díky tomu si pak mladí spoluobčané více dokáží vážit vynaložené práce a mají jistě dobrý pocit, že mohou svou
aktivitou přispět k rozvoji obce.
Starostka obce oslovila znovu vedení ZŠ, tentokrát s přáním, aby žáci v rámci dalšího projektu s obcí spolupracovali. Projekt nese
název Umístění orientačního značení v obci. Ve větších obcích je to již poměrně běžné, a i v naší obci bychom rádi zrealizovali orientační značení.
Žáci si pro nás připravili prezentaci, v rámci které představili zastupitelům obce Mořkov svůj návrh.
p. Lenka Jurášová – především oceňuje a chválí iniciativu žáků ZŠ.
p. starostka obce – dále představuje konkrétní provedení, např. sloupy s oboustrannými šipkami
host p. Hromádková – navrhuje doplnění směrovky k naší památce jakou je Kaplička Panny Marie Bolestné.
p. Stecula – také velmi děkuje a oceňuje zapojení žáků. Bude potřeba dále nad návrhem ještě přemýšlet, doplnit některé další významné body v obci a také ho nechat posoudit odborníkem, tak aby byly splněny potřebné normy apod.
Zastupitelé obce berou na vědomí bod 1.3 usnesení ZO Prezentaci žáků ZŠ – umístění orientačního značení v obci.
Hlasování o tom, zda zastupitelé obce schvalují bod 3.2 usnesení ZO Realizaci orientačního značení v obci dle návrhu žáků ZŠ Mořkov.
Hlasování: pro: 14 proti: 0
zdrželi se: 0
4. KONTROLA USNESENÍ 17. ZASEDÁNÍ ZO
Starostka obce p. Ivana Váňová přednesla pro kontrolu usnesení 17. zasedání zastupitelstva obce, konstatovala splnění všech bodů
usnesení 17. zasedání ZO. Nejsou žádné dotazy. Zastupitelé berou na vědomí bod 1.2.usnesení ZO - Kontrolu usnesení 17. zasedání
ZO.
5. ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE Č. 61-62
Usnesení RO jsou k dispozici na webových stránkách obce nebo ve Zpravodaji obce.
Zastupitelé vzali na vědomí bod 1.4. usnesení ZO - Zprávu o činnosti rady obce za období od 17. zasedání zastupitelstva obce (6162).
p. Kučera – dotaz k cenové nabídce urbanistického střediska – lokalita Machačky. Jaká je cena takové studie a kdy případně může
nejdříve začít zájemce v dané lokalitě stavět RD?
p. starostka – cena studie cca 60.000,- Kč. Obec je povinna studii nechat studii vyhotovit, ukládá nám to platný Územní plán. Studie
musíme mít hotové do roku 2020. Jednou za 4 roky se vyhotovuje zpráva o uplatňování územního plánu. Situace o naplňování
územního plánu se následně vyhodnotí a jsou přijaty konkrétní návrhy, např. buď se ukládá vypracování územní studie
k dopracování později, nebo je navrženo pozemky vyjmout ze stavebních a vrátit na pole, louky apod. Zejména se tak děje v případě,
že se vlastníci pozemků nedohodnou. Měla by být vypracována ještě poslední studie lokality Pastelník.
Případný zájemce o výstavbu RD v lokalitě, která má studii zpracovanou, může nejdříve začít stavět odhadem asi za 1,5 roku od
doby, kdy začnou práce na příslušné studii. Ale není tomu tak vždy, posuzují se všechny okolnosti.
Zastupitelé obce berou na vědomí bod 1.5. usnesení ZO IX. úpravu rozpočtu obce na rok 2017 provedenou radou obce.
Hlasování: pro: 14

proti: 0

zdrželi se: 0

6. ZPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROL ZA 3. A 4. čtvrtletí KV roku 2017, VÝROČNÍ ZPRÁVA KV ZA ROK 2017, PLÁN
ČINNOSTÍ KV NA ROK 2018
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Předseda kontrolního výboru p. Stecula přednesl předmětné zprávy k výsledku kontrol provedených kontrolním výborem obce Mořkov.
Zastupitelé berou na vědomí bod 1.6. Zprávu kontrolního výboru ZO o výsledku kontrol za 3. a 4. čtvrtletí roku 2017.
Hlasování: pro: 14

proti: 0

zdrželi se: 0

Zastupitelé berou na vědomí bod 1.7. Výroční zprávu kontrolního výboru ZO za rok 2017.
Hlasování: pro: 14

proti: 0

zdrželi se: 0

Hlasování o tom, zda zastupitelé obce schvalují bod 3.3. usnesení ZO Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2018.
Hlasování: pro: 14 proti: 0
zdrželi se: 0
7. MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ NOVOJIČÍNSKA
Zastupitelé obce obdrželi podklady před zasedáním ZO zaslané od ORP Nový Jičín.
Pokud obec, spadající do daného ORP (Nový Jičín), plánuje v budoucnu využít jakékoliv dotace pro svá školská zařízení, musí být
zapsána do MAP a své případné další projekty v tomto plánu aktualizovat. Jak je patrné z dokumentů, které zastupitelé obdrželi, také
naše obec s ORP Nový Jičín na tom spolupracuje. Máme v plánu uvedeno 5 různých projektů od vybavení učeben IT technologiemi,
hyperaktivními tabulemi, po přístavbu MŠ, rekonstrukci jídelny MŠ až po úpravu zahrady u ZŠ sloužící pro výuku.
Je tudíž v zájmu naší obce, abychom dokument schválili a měli tak otevřenou cestu pro získání dotací, pokud budou nebo jsou dotace již vypsány.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.4. Dokument „Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska“, včetně všech
příloh a souvisejících dokumentů
Hlasování: pro: 14 proti: 0
zdrželi se: 0
8. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
Dnes máme na programu k projednání kupní smlouvu. Paní T. požádala o odkup pozemku – který je v těsné blízkosti krajské komunikace a pan S. rovněž projevil o pokračující část pozemku zájem. Starostka obce objasnila důvod odkupu pozemku, kterým získají
majitelé přístup k vlastní parcele. Záměr prodeje visel v zákonné lhůtě na úřední desce. Cena za pozemek je stanovená dle naší cenové analýzy, tzn. 153,- Kč/ m2. Zastupitelé obdrželi vyhotovený GP před jednáním zastupitelstva obce.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.5 Kupní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, zastoupenou starostkou obce Ivanou Váňovou na straně prodávající a manžely S., pozemek parc. č. 1198/70 - ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 4 m2, na straně kupující a paní T., pozemek parc. č. 1198/7 - ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 24 m2 , na
straně kupující dle GP č. 2028 - 5/2018.
Hlasování: pro: 14 proti: 0
zdrželi se: 0
9.INTERPELACE
odpadá
10.DISKUSE
Na posledním ZO jsme řešili závazné ukazatele na provoz a na činnost pro oddíly TJ. Poté, co proběhla diskuze na posledním ZO,
starostka obce znovu hovořila s jednotlivými předsedy oddílů a také s předsedou TJ k výši financí, které jsme jednotlivým oddílům
přiřadili.
Po vzájemné poradě, kdy ještě smlouva s TJ není na letošní rok podepsána, navrhuje starostka obce pouze malou změnu závazných
ukazatelů takto: snížení částky na provoz o 5000,- Kč a navýšení o 5000,- Kč pro oddíl stolního tenisu. Tzn. výše celkové částky,
kterou jsme pro TJ jako celek schválili, se nezmění. Tímto bude zaručen bezproblémový chod jednotlivých oddílů i provoz celé TJ.
Hlasování o tom, zda zastupitelé obce schvalují bod 3.6 usnesení ZO
Změnu
účelového
určení
neinvestičního
příspěvku
na
činnost
TJ
Mořkov,
který
činí
na
rok
2018………………………………..290 000,- Kč, z toho:
stolní tenis
20 000,00 Kč
volejbal
10 000,00 Kč
šachy
20 000,00 Kč
KČT
10 000,00 Kč
fotbal
125 000,00 Kč
ASPV
10 000,00 Kč
provoz celé TJ
95 000,00 Kč
Hlasování: pro: 13 proti: 0
zdrželi se: 1 (p.Stecula)
p. Kučera - byl požádán spoluobčanem, aby informoval o tom, že se zranil občan v místě, kde jsou uloženy nad horním vlakovým
nádražím vaky s kompostem. V místech kolem vaků pravděpodobně rychleji odtává sníh, stéká na komunikaci a když zamrzne, vzniká nebezpečí úrazu.
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p. starostka – zřejmě první možností je to místo nejdříve posypávat. Vaky jsou uloženy na manipulační ploše.
p. Jurášová Lenka – někteří spoluobčané požadují lékárnu v obci
p. starostka – nevyhovují žádné obecní prostory pro lékárnu ani pro výdejnu léků. Nejsme schopni zajistit potřebné podmínky. Když
případný zájemce viděl, jaké jsou podmínky, nedokázal by lékárnu ani výdejnu léků zajistit. Zvažovali jsme i budoucí možnost
v DPS a to až při výhledové rekonstrukci, která zatím není potřebná.
Také jsme jednali s COOP o prostorách květinářství, COOP toto také neumožní.
p. Jurášová – parkování u horního obchodu, problém. Parkují tam soukromá vozidla i celodenně, často nemohou parkovat zákazníci.
p. Stecula – jsou určité možnosti řešení situace, např. vymezit vodorovným dopravním značením kdo a kde může a nemůže parkovat.
p. starostka – v rozpočtu máme finanční prostředky na opravy komunikací, v letošním roce budeme opravovat ulici Horní v části od
hasičárny nahoru v celé šíří, v celé délce. Dále ulici Nádražní v části od COOP k vlakovému nádraží až v době, kdy bude provedený
chodník na ulici Nádražní. Součástí projektu, které budeme dávat do VŘ – bude dopravní značení vymezující místo pro chodce na
komunikaci, tzn. bude vymezen jízdní pruh.
Minulý týden se konalo u nás na obci jednání se zástupci MSK. Starostka obce s nimi jednala o závazku z roku 2011 (výkopy kanalizace v krajské komunikaci). Máme smluvní závazek, že provedeme v určitém úseku opravu celé šíře komunikace, s tím, že náklady obce budou ve výši 50 % ceny úprav komunikace. Závazek měla obec na 2 roky. Bylo vyvoláno jedno jednání již v roce 2016,
ale nechtěli jsme zbytečně investovat do opravy komunikace, která ještě nebyla v tak špatném stavu. Osobně příslušný úřad také
posoudil, že oprava v té době nebyla nutná, ale závazku budoucí opravy nás to samozřejmě nezbavilo.
V letošním roce starostka obce příslušný odbor MSK opět informovala, proběhlo jednání a chceme v letošním roce závazek splnit a
opravu provést. Oprava bude zahrnuta do letošního plánu oprav a rozpočtu MSK, provedou výběrové řízení. Obec Mořkov bude
přizvána jako 3 osoba. Chtějí provést úpravu rozšířenou do hloubky, naší povinnosti je však provést opravu jen v úseku od první do
poslední šachty 2 ulic – a 50 % na horní vrstvu. Zadavatel ponese náklady za opravu v celé šíři, do požadované hloubky, tak jak ji
sami navrhují provést. V únoru 2018 budou mít cenové rozpočty, pak budeme přizváni k dalšímu jednání. Reálné provedení v cca
8/2018.
p. místostarosta – záleží na tom, zda MSK obdrží finance ze státního rozpočtu, což zatím neobdržel. V současné době má 30 mil. Kč
z očekávaných 400 mil. Kč
p. starostka - u dvou našich přechodů navrhujeme provést bezpečnostní prvky – světelné knoflíky a rocbindu.
p. Stecula – provádíme a můžeme provádět stále mnoho dalších opatření, ovšem je zřejmé, že sami občané nedodržují pravidla bezpečnosti (parkování v blízkosti přechodů pro chodce, přecházení mimo místa určená k přecházení přes komunikace atd.) Velké poděkování patří pracovníkům obce, kteří asistují při přecházení dětí.
11.PŘIJETÍ USNESENÍ
Členka návrhové komise p. Hegarová přednesla usnesení ZO.
12.ZÁVĚR
Závěr provedla starostka obce a jednání obecního zastupitelstva v 18:15 hod. ukončila.
Přílohy: Usnesení 18. ZO
Prezenční listiny
Zapsala:
Romana Kladivová
ověřovatelé zápisu:
Vojtěch Vereš
Jaromír Stecula

starostka obce
Ivana Váňová

PLASTY
Žádáme občany, aby využívali pro třídění plastových láhví od nápojů, od džusů, mléka, atd.,
žluté pytle.
Ty pak nevozte do sběrného dvora,
ale pytle vytáhněte k cestě před Váš dům vždy poslední čtvrtek v měsíci,
dle rozpisu v kalendáři.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.
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USNESENÍ
z 62. schůze Rady obce Mořkov konané dne 10. 1. 2018
1.
1.1
1.2
1.3

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 61. schůze RO.
Program 18. zastupitelstva obce.
Informace o proběhlé Tříkrálové sbírce.

2.
2.1
2.2

Schvaluje:
Program 62. Rady obce Mořkov.
Dotaci ve výši 6.000,- Kč Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Mořkov, Sportovní 258, IČ: 26613549 na spolufinancování programu pro děti na Dětském maškarním karnevalu dne 4. 2. 2018.
Bezúplatný pronájem sálu Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Mořkov, Sportovní 258, IČ: 26613549 při akci Dětský
maškarní karneval dne 4. 2. 2018.
Dotaci ve výši 15.000,- Kč Orlu Jednotě Mořkov, Dolní 310, 742 72 Mořkov, IČ: 45215031 na sportovní činnost, nákup
cvičebního nářadí, vybavení tělocvičny a neinvestiční výdaje v roce 2018.
Podílení se na projektu „Protidrogového vlaku“ společně s Městem Nový Jičín a okolními obcemi za předpokladu návštěvy
tohoto projektu žáky 8. a 9. třídy naší ZŠ Mořkov v maximální výši 12.996,- Kč.
Cenovou nabídku Urbanistického střediska Ostrava na zpracování územní studie Machačky.
Uzavření smlouvy o dílo „Územní studie lokality – Machačky – zastavitelné plochy Z16 v k. ú. Mořkov mezi obcí Mořkov,
Horní 10, 74272 Mořkov, IČ298191 a Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o., Spartakovců 3, 70800 Ostrava,
IČ00562963.
Návštěvu jubilantů v měsíci únoru 2018.
Nájemci koupaliště Mořkov proplácení úniku vody zapříčiněném netěsností koupací nádrže v místě žlábků za sezónu 2017.

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

2.8
2.9

Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

USNESENÍ
z 18. zasedání Zastupitelstva obce Mořkov konané dne 24. 1. 2018
Zastupitelstvo obce po projednání:
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Bere na vědomí:
Zprávu ověřovatelů zápisu 17. ZO paní Lenky Jurášové a pana Jiřího Navrátila.
Kontrolu usnesení 17. zasedání zastupitelstva obce.
Prezentaci žáků ZŠ – umístění orientačního značení v obci.
Zprávu o činnosti rady obce za období od 17. zasedání zastupitelstva obce (č. 61 – 62).
IX. úpravu rozpočtu obce na rok 2017 provedenou radou obce.
Zprávu kontrolního výboru ZO o výsledku kontrol za 3. a 4. čtvrtletí roku 2017.
Výroční zprávu kontrolního výboru ZO za rok 2017.

2.
2.1

Volí:
Návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení 18. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2018 ve složení: pan
Jaromír Kašpárek – předseda, paní Eva Hegarová a pan Miroslav Sokol– členové.

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Schvaluje:
Program jednání 18. ZO.
Realizaci orientačního značení v obci dle návrhu žáků ZŠ Mořkov.
Plán činnosti kontrolního výboru ZO na rok 2018.
Dokument „Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska“, včetně všech příloh a souvisejících dokumentů.
Kupní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, zastoupenou starostkou obce Ivanou Váňovou na
straně prodávající a manžely S., pozemek parc. č. 1198/70 - ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 4 m2, na straně
kupující a paní T., pozemek parc. č. 1198/7 - ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 24 m2 , na straně kupující dle GP
č. 2028 - 5/2018.
Změnu účelového určení neinvestičního příspěvku na činnost TJ Mořkov, který činí na rok
2018…………………….290 000,- Kč, z toho:
stolní tenis
20 000,00 Kč
volejbal
10 000,00 Kč
šachy
20 000,00 Kč
KČT
10 000,00 Kč
fotbal
125 000,00 Kč
ASPV
10 000,00 Kč
provoz celé TJ
95 000,00 Kč

3.6

Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta
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Narodili se

Sofie a Veronika Lacinovy
Ondřej Rýdl
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Sofii, Veronice a Ondrovi přejeme do života hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v únoru 2018
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
80 let
82 let
83 let
86 let
88 let
90 let

Dagmar Hoďáková
Petr Kunz
Jan Mička
Marie Bartoňová
Jarmila Pýtrová
Jan Mach
Ludmila Pítrová
Jana Kyselá
Helena Mičková
Libuše Lacinová
Lidmila Bartoňová
Oldřich Kocián
Božena Kyselá
Marie Machová

Martin Mička
Xenie Macháčová
František Pítr

Miroslav Cabák
Pavla Goldová
Libuše Nečasová

Marie Černochová
Danuše Cabáková

Zdeněk Vybíral

Jan Pítr

Jarmila Kuncová

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

Irena Kučerová

Úmrtí

Zdeněk Bartoň

Jednota Orla Mořkov a Společnost katolického domu děkuji svým příznivcům a sponzorům za poskytnuté ceny
do tomboly na ples.
František Macíček, starosta Jednoty Orla Mořkov
Poděkování
Sbor Dobrovolných Hasičů v Mořkově děkuje Všem sponzorům za dary nebo příspěvky do tomboly na
letošním plese.
Hoďák Josef , starosta SDH

Z důvodu přechodu na nový operační systém na poště 74272 Mořkov bude pošta Mořkov dne 14. 2. 2018
v době od 8,00 do 11,30 hod pro veřejnost uzavřena.
Ing. Petra Modláková, vedoucí řídící pošty
modlakova.petra@cpost.cz, tel.: +420 954 371 371
Česká pošta, s.p., K Nemocnici 206/11, 741 01
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Nový Jičín

Zprávičky z Mateřské školy Mořkov
Na začátku ledna proběhlo v MŠ
Tříkrálové koledování.
Den předem si děti vyrobily
"královské koruny", které si podle
vlastní fantazie ozdobily. S dětmi
jsme si povídali na téma Tři králové a naučili jsme se písničku "My
tři králové jdeme k Vám".
Děti se převlékly do kostýmů
a navštívily mnohé domácnosti
a místní firmy. Děti všem popřály
mnoho štěstí a zdraví v novém roce a za koledování byly obdarovány pěknými dárky, za které všem
mnohokrát děkujeme.

V pátek 12. ledna za námi přijelo divadlo Koloběžka s veselou pohádkou Jak vyzrát na bacily.
Děti po celou dobu držely palce zdravému vitamínu C, aby přemohl zákeřné bacily. Vše dobře dopadlo a děti si připomněly, že pro naše zdraví je
důležité jíst ovoce a zeleninu a vytvářely si tak
správný postoj ke zdravému životnímu stylu
a stravování.
Pohádka se dětem líbila a herci sklidili hlasitý potlesk.
Za kolektiv MŠ Mořkov
Bc. Ivana Váňová
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Z činnosti 7. skautského oddílu v Mořkově ...
Opět uběhl nějaký čas, a jsou tady zase informace
o mořkovském skautském oddíle. V listopadu jsme
uspořádaly drakiádu, na které se sešlo plno členek
i rodičů, kteří se mohli se svými dětmi vrátit do
dětství! Na drakiádu jsme navázaly tradičním Půlnočním bálem, tentokrát na téma les. Holky si přinesly úžasné a nápadité kostýmy, zahrály jsme si hry a také si
společně zatancovaly. Děkujeme Jednotě Orel Mořkov za zapůjčení Orlovny.

Prosinec jsme zahájily vyráběním adventních věnců se
skautkami, poté již následovaly každoroční akce, které
zahrnují Vánoční oddílovku či rozdávání Betlémského
světla. Pevně věříme, že jste si vánoční svátky poklidně
užili a správně jste vykročili do Nového roku!
A leden? V prvním měsíci nového roku jsme si vyšly

na výpravu do okolí Mořkova. Za hustého sněžení jsme došly až
k bývalému větrnému mlýnu v Hodslavicích. Po návratu do klubovny jsme si užily odpočinkovou atmosféru oddílové čajovny,
kde jsme si vychutnaly různé speciální čaje z kuchyně našich
vedoucích.

Od podzimu se naše skautky a starší světlušky připravovaly na
předtančení na Orelském plese. Všechny se snažily a snaha přinesla ovoce! Na plese sestavu zatancovaly opravdu skvěle, mohou
být na sebe hrdé! My na ně hrdé jsme.
Do roku 2018 Vám všem přejeme plno spokojenosti a radosti!
Vaše světlušky, skautky a vedoucí z mořkovské Atlantidy!
www.skaut-morkov.webnode.cz
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Vzpomínka na vánoční koncert Kvinteta HHS na závěr roku 2017
v kostele sv. Jiří v Mořkově
Určitě potěšil všechny milovníky chrámové hudby. Až do naší obce přijelo v hradních stejnokrojích dne 30. 12. 2017 pět
zkušených členů Hudby Hradní stráže a Policie České republiky přímo z Hradčan. Hra na hudební nástroj je jejich denním chlebem. Účinkovala s nimi i varhanice Linda Sitková původem z Rožnova pod Radhoštěm. Naše varhany pochválila.
Vystoupení HHS a PČR zanechalo ve vzpomínkách posluchačů hluboký hudební i kulturní zážitek, na který se jen tak
hned nezapomene.
Žesťový kvintet (též QINTET) vznikl roku 2003 z předních hráčů HHS a PČR. Prvním impulzem k založení souboru byla potřeba interpretace slavnostních fanfár a intrád pro různé hradní ceremonie. Později se rozšířila o hudební díla
známých českých i světových autorů prezentovaných na celovečerních samostatných koncertech.
Uměleckým vedoucím Žesťového kvinteta je kap. Mgr. Pavel Hromádka, který též založil a vystupuje i s Triem HHS a
PČR.
Repertoár Kvinteta je charakteristický svou pestrostí a širokým stylovým záběrem od skladeb z období baroka,
klasicismu, romantismu až po raqtimové kompozice a transkripce popových písní. Proto se na repertoáru ŽQ objevuji
díla J. S. Bacha, G. F. Handela, J. Pezelia, H. Purcella, W. A. Mozarta, ale i skladby S. Joplina, S. Wondera, Beatles a
dalších.
Soubor hraje ve složení:
Pavel Hromádka - trubka ( potěšilo ho, že si po 30 letech zase zahrál v rodné obci)
Jiří Bachtík - trubka, křídlovka
Pavel Jirásek - lesní roh
Jan Krajhanzl - tombón
Jiří Vojtěch - tuba
Linda Sitková – varhany
Všechny hráče potěšila příznivá atmosféra, bohatá účast i péče předsedy kulturní komise v Mořkově pana Vojtěcha Vereše. Dobrou spolupráci prokázal také náš OÚ a pan farář Pawel Dobija.
Kdo z občanů Mořkova na datum koncertu zapomněl či měl doma návštěvu, nebo byl na dovolené, může si na webové
stránce naší obce pustit jeho 7 minutový záznam (www.obec-morkov.cz /Mořkovjan).
Připravila Marie Hromádková
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PRAVIDELNÉ PRÁVNÍ OKÉNKO
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POZVÁNKA
na Valnou hromadu Honebního společenstva Mořkov,
která se uskuteční v neděli 25.2.2018 od 8.00 hodin
v prostorách myslivecké chaty v Mořkově.
Navržený program jednání Valné hromady Honebního společenstva Mořkov:
1.
Zahájení
2.
Schválení návrhu programu
3.
Schválení finančního hospodaření za rok 2017
4.
Schválení plánu finančního hospodaření na rok 2018
5.
Diskuse a závěr
Pozvánka je určená pro všechny majitele pozemků v katastrálním území obce Mořkov, obce Životice u Nového Jičína
a obce Hodslavice, které jsou součástí honitby spravované Honebním společenstvem Mořkov.
13

Cukrárna
U Rozárky, Mořkov
hledá brigádnici
na občasnou
výpomoc.
Vhodné pro studenty,
maminky na mateřské
dovolené, důchodce.
Informace v prodejně
u paní Závodné
nebo na tel. čísle
775 766 280.

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. 2/2018, vydáno dne 5. 2. 2018.
Neprošlo jazykovou úpravou. Tisk Grafia Nova s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
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