Květen 2018

měsíčník

ČÍSLO 5

SLOVO STAROSTKY

v dalších letech bez problémů své dítě (děti)
v předškolním zařízení umísti.
Začátkem měsíce května budou Lesy ČR, s. p. opravovat havarijní stav Papákova potoka, konkrétně
místo v blízkosti mostu u vjezdu na koupaliště. Vlivem prudkých dešťů v minulých letech došlo v daném
úseku k sesuvům břehů v těsné blízkosti strojovny
koupaliště na ulici Květná. Žádala jsem Lesy ČR, s. p.
o možnou opravu a po podzimním jednání přímo na
místě zástupce Lesů ČR s. p. souhlasil s předmětnou
úpravou poničeného místa.
Další jednání, které s Lesy ČR s. p. vedeme, nám dávají dobré vyhlídky na možnou opravu celého koryta
Papákova potoka. Koncem letošního roku bude zadán
projekt na celkovou rekonstrukci Papákova potoka.
Realizace se plánuje v roce 2020. Investorem celého
projektu budou Lesy ČR, s. p., jež jsou Správci tohoto
vodního toku.
Koncem dubna jsme dokončili rekonstrukci fasády na
hasičské zbrojnici. Budova dostala ke svému 70. výročí díky dotaci Ministerstva zemědělství ČR a spoluúčasti obce Mořkov vyspravený kabát.

Vážení Mořkovjané,
ve středu dne 9. května 2018 oficiálně
předáváme stavební firmě Strabag
s.r.o. místní komunikaci Horní, Polní
a vstup do ZŠ na plánovanou rekonstrukci. Omezení budou řidiči pociťovat zvláště při provádění prací na ulici
Horní. Rekonstrukce na ní bude probíhat v úsecích 4 etap naplánovaných tak, aby byl
v průběhu realizace zajištěn možný vjezd do jednotlivých přilehlých ulic. Doprava bude probíhat jedním
jízdním pruhem, řízení dopravy bude semafory.
V pondělí 14. května 2018 předáváme firmě JVAgro
Morava s.r.o. stavbu – Přístavba MŠ Mořkov. Práce
jsou naplánovány po dobu 154 dnů. Provádění prací
neomezí běžný provoz MŠ. V době klidu budou stavební práce na dvě hodiny přerušeny, popř. prováděny takové práce, které nezpůsobí hluk. Touto rekonstrukcí vznikne čtvrté oddělení v budově MŠ. Oddělení je vhodně navrženo tak, aby do MŠ mohly být
v dalších letech přijímány i dvouleté děti. Rodiče
mořkovských dětí budou mít do budoucna jistotu, že

Ivana Váňová, MBA
starostka
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USNESENÍ
z 66. schůze Rady obce Mořkov konané dne 4. 4. 2018
1.
1.1

Schvaluje:
Program 66. Rady obce Mořkov.

2.
2.2

Rozhodla:
RO rozhodla o přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci
„Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2018.“

V Mořkově 4. 4. 2018
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

USNESENÍ
z 67. schůze Rady obce Mořkov konané dne 25. 4. 2018
1.
1.1
1.2
1.3
1.4

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 65. a 66. schůze RO.
Odpověď Lesů ČR, s. p. v záležitosti opravy místní komunikace ulice Horní a Nádražní.
Informaci o plánované opravě havarijního místa na Papákovém potoku, kterou provedou Lesy ČR, s. p. jako správci.
Plánovanou opravu na vaně koupaliště, zajišťující zamezení úniku vody přes netěsné spoje horních keramických žlábků.

2.
2.1
2.2

Schvaluje:
Program 67. Rady obce Mořkov.
Poskytnutí daru a znění darovací smlouvy, jako podpory k dotačnímu programu Moravskoslezského kraje a Ministerstva
životního prostředí z r. 2014 nebo Operačního programu životního prostředí od r. 2016 těm občanům, kteří na území obce
realizovali výměnu kotle v rámci tzv. kotlíkové dotace. 72018M.
Přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin v termínu od pondělí 16. července 2018 do pátku 24. srpna 2018.
III. Úpravu rozpočtu obce na rok 2018

2.3
2.4

ve výši příjmu
ve výši výdajů
financování

- Kč tj. příjmy celkem
500 000,00 Kč tj. výdaje celkem
500 000,00 Kč
tj. financování celkem

37 015 589,00 Kč
45 517 089,00 Kč
8 501 500,00 Kč

Plné znění III. úpravy rozpočtu na rok 2018 v členění dle jednotlivých paragrafů (odvětví) je nedílnou součástí usnesení RO.
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

2.10
2.11
2.12
2.13
2.14

VŘ – Úprava ploch ve dvoře ZŠ Mořkov.
Složení výběrové komise pro výběrové řízení –Úprava ploch ve dvoře ZŠ Mořkov ve složení: členové Rady obce Mořkov –
Ivana Váňová, Jiří Navrátil, Romana Kladivová, Vojtěch Vereš, Jaromír Stecula. Náhradníci: Vladana Hořelková, Pavel
Mička, Jaromír Kašpárek.
Zadávací dokumentaci pro VŘ Úprava ploch ve dvoře ZŠ.
Oslovit pro VŠ Úprava ploch ve dvoře ZŠ firmu Art Beton s.r.o., 742 72 Životice u Nového Jičína IČ: 25857002; Luděk
Zátorský, Velká Lhota 49, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 68352883; František Koleček, 756 27 Valsšská Bystřice 665, IČ:
61602060.
Bez výhrad a jednohlasně účetní závěrku Základní a Mateřská škola Mořkov okres Nový Jičín, příspěvková organizace
v rozsahu Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Příloha, Inventarizační zpráva ZŠ a MŠ, vše k 31.12.2017 a Protokolu o průběhu a
výsledku veřejnosprávní kontroly. Přeúčtování výsledků hospodaření ve výši 858 826,09 Kč do rezervního fondu organizace a ve výši 60 000 Kč do fondu odměn.
Zásady pro vyplácení darů obce Mořkov za bezpříspěvkové dárcovství.
Návštěvu jubilantů v měsíci květnu 2018.
Výměnu plynových kotlů v objektu č. p. 489 a Zdravotního střediska. Výměnu provede obcí určený správce firma Dotep –
CT, s.r.o., Budovatelů 374/15, 741 01 Nový Jičín, DIČ: CZ64613411 dle předložené nabídky ze dne 9.4.2018.
Úpravu nájemného Pachtýři dle rozpisu přílohy č.1.
Skenování a tagování obecní kroniky od roku 2005 společností DigiPaper, Pražská třída 142/102, 500 04 Hradec Králové.

V Mořkově 25. 4. 2018
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta
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USNESENÍ
z 19. zasedání Zastupitelstva obce Mořkov konané dne 4. 4. 2018

Zastupitelstvo obce po projednání:
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
2.1
3.
3.1
3.2

Bere na vědomí:
Zprávu ověřovatelů zápisu 18. ZO pana Vojtěcha Vereše a pana Jaromíra Steculy.
Kontrolu usnesení 18. Zasedání zastupitelstva obce.
Zprávu o činnosti rady obce za období od 18. zasedání zastupitelstva obce (č. 63 – 65).
I. úpravu rozpočtu obce na rok 2018 provedenou RO.
Volí:
Návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení 19. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 4. 4. 2018 ve složení: pan
Jiří Navrátil – předseda, paní Jana Rýdlová a paní Lenka Jurášová – členové.
Schvaluje:
Program jednání 19. ZO.
II. úpravu rozpočtu obce ve výši:

příjmů
výdajů
třídy 8 financování

575.000,00 Kč
4,510.961,51 Kč
3,935.961,51 Kč

příjmy celkem
výdaje celkem
financování celkem

37,590.589,00 Kč
49,528.050,51 Kč
11,937.461,51 Kč

Plné znění II. úpravy rozpočtu r. 2018 v členění jednotlivých paragrafů (odvětví) je nedílnou součástí usnesení ZO.
3.3
Smlouvu o zrušení věcného břemene a kupní smlouvu uzavřenou mezi smluvními stranami P., jako prodávající a povinný
z věcného břemene a K., jako oprávněná z věcného břemene a Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČO 00298191,
zastoupená starostkou obce Ivanou Váňovou jako kupující pozemek parc. č. 1157/6 v k. ú. Mořkov – orná půda o výměře
20 m2, dle GP č. 2023-68/2017.
3.4
Kupní smlouvu uzavřenou mezi smluvními stranami G. na straně prodávající a Obcí Mořkov, IČ: 00298191, se sídlem Horní 10, 742 72 Mořkov, zastoupenou Ivanou Váňovou, starostkou na straně kupující pozemek parc. č. 1663 v k. ú. Mořkov o
výměře 23 m2.
3.5
Kupní smlouvu č. 1001931856 uzavřenou mezi Česká republika – Státní pozemkový úřad, sídlo: Husinecká 1024/11a, 130
00 Praha 3-Žižkov, kterou zastupuje Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský
kraj adresa Libušina 502/5, 702 00 Ostrava, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 na straně prodávající a Obec Mořkov, sídlo
Horní 10, 742 72 Mořkov, IČO: 00298191, zastoupená Ivanou Váňovou, starostkou obce na straně kupující parc. č. 1080/25
v k. ú. Mořkov o výměře 348 m2, dle GP č. 2022-67/2017.
3.6
Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na nemovitost - část pozemku p.č. 1265/1 druhem ostatní plocha, způsobem
využití ostatní komunikace v k.ú. Mořkov o velikosti cca 60 m2, cena 153,- Kč/m2. Jedná se o narovnání majetkoprávních
vztahů dle skutečnosti - hranice pozemku p.č. 1265/1 ve vlastnictví Obce Mořkov a pozemku parc.č. 965/2 ve vlastnictví Č.
a Č., kteří jsou stranou kupující.
Geometrický plán na oddělení části pozemku zajistí na vlastní náklady strana kupující.
3.7
Zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258 72 826,
deleguje jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře paní Ivanu Váňovou, nar. 12. 4. 1969, bytem Dolní 225, 742
72 Mořkov.
Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech práv akcionáře jménem akcionáře na valné
hromadě konané v pátek dne 25. 5. 2018, a to k výkonu všech práv akcionáře na této řádné valné hromadě, nebo náhradní
valné hromadě společnosti ASOMPO, a.s. konané za tuto řádnou valnou hromadu.
Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to
konkrétně a výhradně panu Jiřímu Navrátilovi, nar. 13. 6. 1977, bytem Nádražní 459, 742 72 Mořkov.
3.8
Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 10484/11/LCD ze dne 1. 7. 2011.
4.
Stanovuje:
4.1
Počet členů zastupitelstva dle §67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích na 15.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU MOŘKOV
Oznamujeme občanům, že ve čtvrtek dne 17. května 2018
bude Obecní úřad pro veřejnost uzavřen.
V tento den se zaměstnanci obecního úřadu účastní školení GDPR v Ostravě.
Děkujeme za pochopení.
Ivana Váňová, starostka
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ZÁPIS
z 19. zasedání zastupitelstva obce Mořkov ze dne 4. dubna 2018
Program:

1.

ZAHÁJENÍ

2.

VOLBA KOMISÍ

3.

KONTROLA USNESENÍ 18. ZASEDÁNÍ ZO

4.

ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE Č. 63 - 65

5.

I. ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE PROVEDENÁ RO

6.

II. ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE NA ROK 2018

7.

MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
Smlouva o zrušení Věcného břemene a Kupní smlouva Obec x P. a K.
Kupní smlouva Obec x G.
Kupní smlouva Obec x Státní pozemkový úřad
Smlouva o budoucí kupní smlouvě na nemovitost – část pozemku

8.

DELEGACE ZÁSTUPCE OBCE NA VALNOU HROMADU ASOMPO A.S.

9.

STANOVENÍ POČTU ČLENŮ ZASTUPITELSTVA DLE §67 A 68 ZÁKONA Č. 128/2000 SB., O OBCÍCH

10. DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O ÚVĚRU Č. 10484/11/LCD ZE DNE 1.7.2011
11. INTERPELACE
12. DISKUSE
13. PŘIJETÍ USNESENÍ
14. 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 paní Miluše Goldová a pan Tomáš Černoch.
Přítomno:
13 zastupitelů
Nepřítomno: 2 zastupitelé
Starostka obce navrhuje zařadit jako 10. bod programu Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 10484/11/LCD ze dne 1.7.2011 – zrušení
blokace 2,5 mil. Kč na účtu v České spořitelně z důvodu posouzení bezproblémové finanční situace obce a dobré splátkové morálky
obce u úvěru na kanalizaci. Tímto nám budou uvolněny naše finanční prostředky k disponování obcí Mořkov.
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: pan Jiří Navrátil - předseda,
paní Jana Rýdlová a paní Lenka Jurášová, členové.
Hlasování o volbě návrhové komise (bod 2.1.usnesení ZO):
Hlasování: pro 13
proti: 0
zdrželi se: 0
Zápis z 18. 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 18. ZO pana V. Vereše a pana J. Steculy. Ověřovatelé zápisu z 19. zasedání ZO určuje starostka obce paní E. Hegarovou a pana Z. Kyselého. Určená zapisovatelka: Romana Kladivová.
5

3. KONTROLA USNESENÍ 18. ZASEDÁNÍ ZO
Starostka obce p. Ivana Váňová přednesla pro kontrolu usnesení 18. zasedání zastupitelstva obce, konstatovala splnění všech bodů
usnesení 18. zasedání ZO. Nejsou žádné dotazy. Zastupitelé berou na vědomí bod 1.2.usnesení ZO kontrolu usnesení 17. zasedání
ZO.
4. ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE Č. 63-65
Usnesení RO jsou k dispozici na webových stránkách obce nebo ve Zpravodaji obce.
p. Kučera Adam – dotaz ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání bod 2.7 RO č. 64
starostka obce – jedná se o úprava smlouvy pro p. Kunce – Restaurace společenský dům.
Zastupitelé vzali na vědomí bod 1.3. usnesení ZO zprávu o činnosti rady obce za období od 18. zasedání zastupitelstva obce (63-65).
5. I. ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE PROVEDENÁ RO
Tato úprava byla provedena v návaznosti na řádný termín vyúčtování podzimních parlamentních voleb 2017.
Hlasování o tom, zda zastupitelé obce berou na vědomí bod 1.4. I. úpravu rozpočtu obce na rok 2018 provedenou RO
6. II. ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE NA ROK 2018
Byl připraven návrh II. úpravy rozpočtu obce, ve kterém byly zpřesněny položky příjmů a výdajů.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.2. II. úpravu rozpočtu obce ve výši:
příjmů
výdajů
třídy 8 financování

575.000,00 Kč
4,510.961,51 Kč
3,935.961,51 Kč

příjmy celkem
výdaje celkem
financování celkem

37,590.589,00 Kč
49,528.050,51 Kč
11,937.461,51 Kč

Plné znění II. úpravy rozpočtu r. 2018 v členění jednotlivých paragrafů (odvětví) je nedílnou součástí usnesení ZO.
Hlasování: pro: 13 proti: 0
zdrželi se: 0
7.MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
Smlouva o zrušení Věcného břemene a Kupní smlouva Obec x P. a K.
Pozemek pana Pinkase zasahoval do komunikace obce, jedná se o narovnání majetkových poměrů.
Hlasování o tom zda zastupitelé schvalují bod 3.3. usnesení Smlouvu o zrušení věcného břemene a kupní smlouvu uzavřenou mezi
smluvními stranami panem Liborem Pinkasem, trvale bytem Oldřichovice 926, 739 61 Třinec jako prodávající a povinný z věcného
břemene a paní Jiřinou Kufovou, trvale bytem Mostní 239, 742 72 Mořkov jako oprávněná z věcného břemene a Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČO 00298191, zastoupená starostkou obce Ivanou Váňovou jako kupující pozemek parc. č. 1157/6 v k. ú.
Mořkov – orná půda o výměře 20 m2, dle GP č. 2023-68/2017.
Hlasování: pro: 13

proti: 0

zdrželi se: 0

Kupní smlouva Obec x G.
Pozemek p. Géryka R. zasahuje do komunikace obce, opět narovnání majetkových poměrů.
Hlasování o tom zda zastupitelé schvalují bod 3.4. usnesení Kupní smlouvu uzavřenou mezi smluvními stranami panem Romanem
Gérykem, trvale bytem Dolina 725, 742 72 Mořkov na straně prodávající a Obcí Mořkov, IČ: 00298191, se sídlem Horní 10, 742 72
Mořkov, zastoupenou Ivanou Váňovou, starostkou na straně kupující pozemek parc. č. 1663 v k. ú. Mořkov o výměře 23 m2.
Hlasování: pro: 13 proti: 0
zdrželi se: 0
Kupní smlouva Obec x Státní pozemkový úřad
Hlasování o tom zda zastupitelé schvalují bod 3.5. usnesení ZO kupní smlouvu č. 1001931856 uzavřenou mezi Česká republika –
Státní pozemkový úřad, sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov, kterou zastupuje Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj adresa Libušina 502/5, 702 00 Ostrava, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 na
straně prodávající a Obec Mořkov, sídlo Horní 10, 742 72 Mořkov, IČO: 00298191, zastoupená Ivanou Váňovou, starostkou obce na
straně kupující parc. č. 1080/25 v k. ú. Mořkov o výměře 348 m2, dle GP č. 2022-67/2017.
Hlasování: pro: 13

proti: 0

zdrželi se: 0
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Smlouva o budoucí kupní smlouvě na nemovitost – část pozemku
Opět narovnání majetkových poměrů mezi příslušnými stranami, viz usnesení ZO.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.6. usnesení ZO smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na nemovitost - část
pozemku .p.č. 1265/1 druhem ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace v k.ú. Mořkov o velikosti cca 60 m2, cena 153,Kč/m2. Jedná se o narovnání majetkoprávních vztahů dle skutečnosti - hranice pozemku p.č. 1265/1 ve vlastnictví Obce Mořkov a
pozemku parc.č. 965/2 ve vlastnictví Petra Černocha, bytem Huštýnská 138, Mořkov a Markéty Černochové, bytem Osvobození
698, Mořkov, kteří jsou stranou kupující.
Geometrický plán na oddělení části pozemku zajistí na vlastní náklady strana kupující.
Hlasování: pro: 13 proti: 0
zdrželi se: 0
8. DELEGACE ZÁSTUPCE OBCE NA VALNOU HROMADU ASOMPO A.S.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.7. Zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového
Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258 72 826, deleguje jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře paní Ivanu Váňovou, nar. 12.
4. 1969, bytem Dolní 225, 742 72 Mořkov.
Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech práv akcionáře jménem akcionáře na valné hromadě
konané v pátek dne 25. 5. 2018, a to k výkonu všech práv akcionáře na této řádné valné hromadě, nebo náhradní valné hromadě společnosti ASOMPO, a.s. konané za tuto řádnou valnou hromadu.
Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně panu Jiřímu Navrátilovi, nar. 13. 6. 1977, bytem Nádražní 459, 742 72 Mořkov.
Hlasování: pro: 13 proti: 0
zdrželi se: 0
9. STANOVENÍ POČTU ČLENŮ ZASTUPITELSTVA DLE §67 A 68 ZÁKONA Č. 128/2000 SB., O OBCÍCH
Starostka obce k tomuto bodu informuje:
dle § 67
Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva obce, jejichž počet na každé volební období stanoví v souladu s tímto zákonem
zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev v obcích.
A dle § 68
(1) Zastupitelstvo obce při stanovení počtu členů zastupitelstva obce přihlédne zejména k počtu obyvatel a velikosti územního
obvodu. Počet členů stanoví tak, aby zastupitelstvo obce mělo v obci, městysu, městě, městském obvodu, městské části
nad 500 do 3 000 obyvatel
7 až 15 členů
(2) Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen, se oznámí na úřední desce3b) obecního úřadu nejpozději do 2 dnů po
jeho stanovení. Kromě toho může být počet členů zastupitelstva obce uveřejněn způsobem v místě obvyklým.
(3) Rozhodující pro stanovení počtu členů zastupitelstva obce je počet obyvatel obce k 1. lednu roku, v němž se konají volby.
(4) Neurčí-li zastupitelstvo jinak, volí se počet členů zastupitelstva podle počtu členů zastupitelstva obce v končícím volebním
období.
(5) Dojde-li ke sloučení obcí nebo k oddělení části obce, stanoví počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen, Ministerstvo vnitra. Dojde-li ke zřízení městského obvodu nebo městské části v územně členěném statutárním městě, stanoví počet členů
zastupitelstva městského obvodu nebo městské části, který má být zvolen, magistrát v přenesené působnosti. Při stanovení počtu
členů zastupitelstva obce a členů zastupitelstva městského obvodu nebo městské části se postupuje podle odstavce 1 obdobně.
Hlasování o tom, zda zastupitelé obce stanoví bod 4.1. usnesení ZO Počet členů zastupitelstva dle §67 a 68 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích na 15.
Hlasování: pro: 13 proti: 0
zdrželi se: 0
10. DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O ÚVĚRU Č. 10484/11/LCD ZE DNE 1.7.2011.
Viz. objasnění v úvodu konání zastupitelstva obce při hlasování o programu.
Hlasování o tom, zda zastupitelé obce schvalují bod 3.8 usnesení ZO Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 10484/11/LCD ze dne
1.7.2011.
Hlasování: pro: 13 proti: 0
zdrželi se: 0
11.INTERPELACE
odpadá
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12.DISKUSE
p. Kašpárek – dotaz na plechové sklady u budovy 498, Mořkov a dotaz zda je budeme moci odstranit.
starostka obce – objasňuje, že majetek a pozemek není náš, je ve vlastnictví p. Macháče, není možné s ním nakládat.
p. Hromádková – dotaz k chodníkům na ulici Dolní, prohlubně v chodníku jsou po dešti plné vody, musí se nebezpečně obcházet po
hlavní komunikaci.
starostka obce – některé části v chodníku jsou sníženy záměrně, aby voda odtékala do potoka, kanály v komunikaci nestačí na kapacitu dešťové vody. Pokud je to i v jiných místech, prověříme.
Starostka obce informuje o dalších investicích a záměrech a o opravě komunikace Dolní v celé šíři a v celé délce. Po dobu opravy,
s největší pravděpodobností v období konec června nebo začátek července, by se měla vozovka opravovat. Součástí opravy bude
výměna poničených obrubníků, které nebyly zasaženy přímou výstavbou kanalizace a zůstaly nevyměněné. V rámci projektu, který
se bude soutěžit, bude provedena i tato oprava.
Bude se opravovat ul. Horní – zahájení prací cca v květnu 2018. Letos budou komunikace opravené, budou provedena bezpečnostní
opatření u přechodů pro chodce na ulici Dolní a Sportovní, bude proveden také červený nástřik rocbindou až vyzraje nový asfalt.
Byla vysoutěžena zakázka na opravu MŠ, oprava bude zahájena v květnu 2018. Bude provedena úprava terénu ve dvoře Základní
školy, budou se budovat zpevněné plochy pro vjezd vozidel.
p. Jurášová Lenka – dotaz k opravě radaru, který měří rychlost u ZŠ.
starostka obce – jednu oprava už byla provedena, firma by měla znovu posoudit, reklamovali jsme tuto opravu. V případě, že by byla
oprava nákladnější (zařízení je již z roku 2005), je možné, že vyhodnotíme jako efektivnější nakonec pořízení nového měřícího zařízení.
13.PŘIJETÍ USNESENÍ
Předseda návrhové komise p. Navrátil přednesl usnesení ZO.
14.ZÁVĚR
Závěr provedla starostka obce a jednání obecního zastupitelstva v 17:45 hod. ukončila.
Přílohy: Usnesení 19. ZO
Prezenční listiny
Hlasovací archy
Zapsala:
Romana Kladivová
ověřovatelé zápisu:
Eva Hegarová
Zdeněk Kyselý

starostka obce
Ivana Váňová

Upozornění
Vážení spoluobčané, ve dnech 12. -13. 5. 2018 budou v katastrálním území
obce Mořkov probíhat zkoušky lovecky upotřebitelných psů.
Upozorňujeme tímto na zvýšený výskyt psů na honebních pozemcích
a také na eventuální střelbu z loveckých zbraní, která je pro zkoušky psů nezbytná.
Děkuji za pochopení
Starosta honebního společenstva
8

Informace ke svozu Bio popelnic
V dubnu jsme znovu začali vyvážet popelnice na Bio. Je proto čas připomenout si, co do nádob patří a co nikoliv.
Do nádob patří:
tráva, listí,
zbytky rostlin (kořeny a listy zeleniny, květiny, apod.)
kousky větví, stromů i keřů (posekané, nastříhané, naštěpkované)
zbytky ovoce a zeleniny (okrojky z brambor, mrkve, jablek, …)
čajové sáčky, kávová sedlina
skořápky z vajec
staré seno, sláma
Do nádob nepatří:
tekuté zbytky jídel, oleje
kosti, maso, uhynulá zvířata
biologicky nerozložitelné látky a jiné odpady
Zvláště u JINÝCH ODPADŮ žádáme občany, aby nevhazovali do popelnic
kovové předměty, sklo, plasty, hadry, apod.
V nestřežený okamžik může nevhodný předmět způsobit poruchu na velmi drahém stroji,
jež hmotu zpracovává.
DÁVEJTE, PROSÍM, POZOR, CO DO POPELNICE VHAZUJETE!!!
Děkujeme za pochopení.

NEBEZPEČNÝ ODPAD
Sobota 12. 5. 2018 od 8 hod. do 13 hod. ve sběrném dvoře v Mořkově.
Co můžete vyhodit do nebezpečného odpadu?

PLECHOVKY A SKLENICE OD BAREV, CHEMIKÁLIÍ A MOTOROVÉ OLEJE

Ohlédnutí za velikonocemi

V neděli 25. března uspořádal Klub žen ve spolupráci se skautským oddílem Atlantida a Jednotou Orel Mořkov velikonoční
výstavu s dílnou pro děti a dospělé.
Návštěvníci si mohli vyrobit jednoduché velikonoční dekorace,
zakoupit výrobky žen. Výtěžek akce byl věnován na nadaci
Dobrý anděl - celkem vybráno a odesláno 5 370,- Kč.
Děkujeme všem, kteří výstavu navštívili a finančně podpořili
tuto charitativní akci.
Lenka Kociánová

Ukliďme Česko
V sobotu 7. dubna se členové turistického kroužku zapojili do republikové
akce Ukliďme Česko. Při své turistické vycházce vysbírali v lese pytel plastů.

Lenka Kociánová, vedoucí turistického kroužku
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Narodila se
Mariana Váňová
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Mariance přejeme do života hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v květnu 2018
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
84 let
86 let
87 let
88 let
89 let
91 let
94 let

Jan Schneider
Ivana Macíčková
Oldřich Kunc
František Mička
Jan Kučera
Jan Hoďák
Jarmila Pítrová
Pavel Hoďák
Zdenka Doubravská
Aloisie Jašková
Marie Doubravská
Stanislav Kučera
Blažena Hoďáková
Marie Pítrová
Marie Jančálková

Pavel Macíček
Danuše Strnadlová

Jiřina Güntherová

Pavel Mička

Marie Kučerová

Jaroslav Bartoň
Marie Kuncová
Jiří Křenek
Věra Čípová

Marie Zdráhalová
Ludmila Tvrdoňová

Anna Rýdlová

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

POZVÁNKA

POZVÁNKA
Zveme Vás
v pátek 4. května 2018 v 11 hodin
u příležitosti 73. výročí osvobození obce
na vzpomínkovou akci
k památníku obětem II. světové války.
Při této příležitosti zasadíme společně s žáky
Základní školy Mořkov před školní budovou
okrasný strom – Malus Red sentinel.
K uctění památky padlých hrdinů položíme
květiny k pomníkům.

Zveme všechny maminky, babičky, tetičky,
zkrátka ženy z Mořkova
na tradiční oslavu Dne matek.
Přijďte
v neděli 13. května 2018 ve 14 : 00 hodin
do sálu Společenského domu v Mořkově.
Program pro Vás připravily
děti ze ZŠ Mořkov.
Dále vystoupí
novojičínský pěvecký sbor ZUŠ Ondrášek.
Těšíme se na setkání s Vámi.
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Zprávičky z Mateřské školy Mořkov

Divadlo

V dubnu děti čekalo poslední divadelní představení v tomto školním roce. Tentokrát přijelo divadlo Leonka
s veselou pohádkou Proužek a kroužek. Děti si prostřednictvím pohádky procvičily barvy a geometrické tvary. Při pohádce hrály veselé písničky, u kterých si děti zacvičily a zazpívaly. Dětem se představení velmi líbilo.

Koloběžkové závody

V dubnu se na zahradě mateřské školy
uskutečnily koloběžkové závody. Závody
měly od začátku přátelskou atmosféru. Na
děti čekala trať, která skrývala spoustu
překážek. Děti se velmi těšily a s vervou
se pouštěly do každé zatáčky. Během dopoledne každý závodník absolvoval slalom mezi kužely a jízdu v zúženém prostoru. Protože se všechny děti velmi snažily a navzájem se povzbuzovaly, obdržely
na závěr sladkou odměnu a medaile. Děkujeme touto cestou panu Oldřichu Kuncovi za darované sladkosti pro děti.

Den Země

V mateřské škole učíme děti pečovat o životní prostředí
tím, že například třídíme odpadky, snažíme se neplýtvat vodou či papíry. A proto, když má Země svůj svátek, vyrážíme do okolí MŠ a čistíme přírodu sběrem
odpadků. Děti si donesly na sběr své vlastní pracovní
rukavice a pustily se do práce. Na krátkých úsecích toho nasbíraly opravdu hodně a díky této akci pomohly
naší Zemi.
Za kolektiv MŠ Mořkov
Bc. Ivana Váňová
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1. pokračování
Vážení občané,
Sbor dobrovolných hasičů v Mořkově oslaví 130. let od svého založení, ke kterému „došlo 20. června 1889
na první Valné hromadě, na které se sešlo 50 uvědomělých občanů, aby založili Sbor dobrovolných hasičů
v Mořkově“, jak praví Kronika Sboru dobrovolných hasičů.
Možná si říkáte, proč o této historické události Vás informujeme s ročním předstihem? Je to proto, že bychom Vás rádi seznámili s celou historií Sboru a po dohodě s paní starostkou Ivanou Váňovou, bychom každý měsíc na pokračování v tomto Zpravodaji obce Mořkov, postupně popsali celou historii Sboru na základě
dat uvedených v Kronice – Pamětní knize.
Pamětní kniha Sboru, kterou v roce 1976, tedy po 87. letech od založení začali psát dva významní občané
obce a členové Sboru dobrovolných hasičů, a to pan Jan Rýdl – pekař a pan Heřman Blaheta – ředitel školy
v.v., kteří cítili ve svém pokročilejším věku potřebu zaznamenat v historickém sledu postup od založení Sboru. Celý historický zápis, který vlastnoručně sepsal pan Heřman Blaheta, byl v únoru 1978 schválen letopiseckou komisí Sboru, kterou tvořili pánové František Štěpančík č.p. 505, Josef Hoďák č.p. 14, Jan Mička st.
č.p. 439 a Vratislav Hanzelka č.p. 122.
Vedení Kroniky se pak ujal pan Jan Mička st. – starosta Sboru, který ji vedl až do roku 1996, kdy
z věkových důvodů odstoupil z funkce starosty. Po něm převzala štafetu vedení Kroniky paní Lidka Kyselá
č.p. 428, a vede ji dodnes.
Z kronikářských análů víme, že potřebu založit Kroniku měl pan Jan Rýdl, ale protože si již ve svém věku,
tehdy mu bylo již 79 let, na celou věc netroufal sám, přizval si ke spolupráci bývalého učitele a ředitele školy
v Mořkově, rovněž člena Sboru pana Heřmana Blahetu, který byl o 9 let mladší. Jak píše pan Jan Rýdl
v Kronice: „Těžce jsem nesl, že Sbor nemá svou Kroniku, a to za dobu více než 85. let svého trvání. Nebylo
již v mých silách, napsat a založit tuto kroniku sám. Požádal jsem proto br. Heřmana Blahetu, řed. školy v.v.
a dlouhodobého člena zdejšího sboru, abychom se o to pokusili společně. Ochotně se ujal tohoto nesnadného
úkolu. Prostudoval více než 800 zápisů, které byly často těžce čitelné, a já jsem mu přitom pomáhal hlavně
tím, že jsem dodával materiál, tj. staré zápisy a záznamy, brožurky, které jsem pečlivě po celá léta shromažďoval a zachránil před zničením“.
A protože dobrovolně působíme ve Sboru i my, dobrovolně jsme se ujali i povinnosti vést dále záznamy o
tom, co nejen ve Sboru, ale i v naší obci na úseku požárů, povodní, přírodních katastrof, ale i nezištné občanské pomoci a obětavosti členů Sboru i dalších občanů, a to pro potřeby našich potomků. V předmluvě, v brožuře ke 125. výročí založení Sboru, je napsáno: „Znát svoji minulost, znamená moci plánovat budoucnost a
brát si příklady z úspěchů i neúspěchů našich předchůdců, ale hlavně si vážit jejich nezištné, dobrovolné
práce a v jejich činnostech pokračovat a rozvíjet ji podle svých nejlepších možností a schopností“.

Vážení občané, dovolujeme se na Vás obrátit s prosbou o zapůjčení jakýchkoliv dobových materiálů týkajících se hasičského sboru, od fotografií, přes části starých uniforem, přileb, částí hasičské techniky, ale i písemností. Tyto artefakty bychom si jen zapůjčili pro účely výstavky, kterou bychom chtěli u příležitosti
oslav 130. výročí založení Sboru v květnu příštího roku uspořádat a předvést veřejnosti, ale i médiím. Materiály můžete přinést manželům Hoďákovým - Řadová 628, manželům Kyselým - Zahradní 428, manželům
Kudělkovým - Obchodní 383 nebo na Obecní úřad v Mořkově. Materiály budou označeny, zaevidovány a po
ukončení oslav vráceny svým majitelům.
V příštím pokračování se seznámíme s počátkem a vznikem Sboru dobrovolných hasičů v Mořkově a prvními léty jejich působení v obci.
Ing. Jan Macháč
1. zástupce starosty SDH Mořkov
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Hodnocení činnosti oddílu stolního tenisu za sezónu 2017-2018
Vážení delegáti konference TJ Mořkov, milí hosté. Správa, kterou vám dnes předkládám, není příliš optimistická, protože letošní sezóna se nám jak záhy sami uslyšíte, příliš nevyvedla.
Družstvo A:
Hrálo krajský přebor II. třídy, kde se nám podařilo uhrát několik výborných zápasů a překvapivých výsledků. Naše družstvo posílil mladý hráč Matěj Mezera z Kopřivnice, který u nás nastupoval na střídavý start.
První polovina soutěže nevyšla úplně podle našich představ, zato v druhé polovině se družstvu opravdu dařilo a naše snaha směřovala k tomu, abychom zachránili krajskou soutěž i pro příští sezónu. Dokázali jsme
remizovat v rozhodujícím utkání s družstvem Paskova a byli šťastní, že se v soutěži udržíme, protože bodově
už nás nemohli přeskočit. Za pár dnů ovšem přišla studená sprcha. Byly nám dodatečně kontumovány dva
zápasy, ve kterých nastoupil neoprávněně hráč Mezera, který mohl odehrát za Mořkov celkem 10 utkání,
ovšem nikdo z nás nevěděl, že je to 5 v první a 5 v druhé polovině soutěže. Kontumací jsme přišli o 6 bodů.
Paskov se díky tomu dostal před nás a my sestupujeme, kvůli neznalosti soutěžního řádu! Zklamání obrovské, nepopsatelné. Skončili jsme na předposledním místě tabulky s bilancí 5 vítězství, 5 remíz a12 proher a
sestupujeme do okresního přeboru.
Družstvo B:
Hrálo okresní přebor I. třídy, celou první polovinu soutěže jsme se drželi v první čtyřce, dokázali jsme vyhrát několik důležitých a napínavých utkání, družstvo bylo vyhecované, dařilo se nám a pinec nás opravdu
bavil. V druhé polovině jsme ovšem museli převézt Ivoše Holuba do „A“ družstva, kvůli zranění Tomáše
Kyselého a karta se otočila. Ve třech hráčích jsme nebyli schopni dotáhnout utkání do vítězného konce, těsně
jsme prohrávali, museli improvizovat a na důležité zápasy povolávat Radima Kyselého, kterému patří můj
velký dík. Následkem toho se družstvo pohybovalo v druhé polovině tabulky a skončilo na 8 místě z 12
družstev, přesto, že výsledek mohl být mnohem lepší, kdyby nedošlo k tomu, co jsem výše zmiňoval.
Družstvo C:
Hrálo okresní přebor II třídy, bylo složeno z našich žáků s vedoucím Radimem Kyselým, kterému vypomáhal Petr Pavlín. Cílem bylo, aby se kluci co nejvíce otrkali, zahráli si s lepšími a nabrali zkušenosti, které se
pouze tréninkem získat nedají. Velké díky zaslouží Radim, který odjezdil většinu utkání a klukům se nejvíce
věnoval i na trénincích. Kluci se také zúčastnili několika okresních žákovských bodovaček s nadějným umístěním. V konečné tabulce družstvo skončilo na 11 místě.
Náš oddíl opět uspořádal již 46. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu se slušnou návštěvou, minulý
měsíc jsme se podíleli na organizaci turnaje ve stolním tenisu pro ASPV. Na dni obce, jsme měli opět svůj
stánek s občerstvením. Zítra jedeme na okresní přebory ve stolním tenisu do Fulneku.
Oddíl má 30 členů, na naše tréninky chodí pravidelně 8 žáků, kterým se věnuje vždy někdo z nás dospělých
a učí je základům hry. Je to dlouhá cesta a ze zkušeností víme, že se úsilí a čas do dětí vložený, ne vždy vrátí. Doufáme, že kluky bude stolní tenis i nadále bavit a časem dorostou v hráče, na které se bude moci oddíl
spolehnout.
Závěrem bych chtěl poděkovat obecnímu úřadu v Mořkově za finanční podporu, kterou jsme použili na materiální vybavení. Mé velké díky patří rovněž vedení základní školy v Mořkově, jejíž tělocvičnu využíváme,
za bezvadnou spolupráci a ochotu vyhovět našim potřebám. Vám ostatním děkuji za pozornost, kterou jste
dokázali udržet až do konce mého elaborátu a přeji hezké prožití jarních dnů.

Tomáš Kudělka
Předseda oddílu stolního tenisu
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Náhradní rodinná péče s akcentem na pěstounskou
péči
Náhradní rodinná péče je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které
nemohou být z různých důvodů vychovávány ve vlastní rodině. V současné
době jsou pouze zřídka umísťovány do náhradní rodinné péče děti, kterým
oba rodiče zemřeli. V naprosté většině se jedná o tzv. sociálně osiřelé děti,
které sice mají zpravidla alespoň jednoho z rodičů, ale ti se o ně nechtějí
nebo nemohou postarat.
Náhradní rodinná péče je tedy forma péče o děti, která dává dětem možnost vyrůstat v přirozeném prostředí,
jež má celkově pozitivní vliv na bio-psycho-sociální vývoj dětí. Děti mají takto šanci postupně si osvojit
žádoucí hodnoty, normy, mají možnost vnímat fungování členů domácnosti v nejrůznějších rolích, apod.
Péče o děti v jiném výchovném prostředí než v jejich biologické rodině, se v České republice uskutečňuje v
těchto právních režimech: osvojení (dříve tzv. adopce), svěření do péče jiné osoby, poručenství a pěstounská
péče.
Pěstounská péče je ze strany státu finančně podporovaná a kontrolovaná forma náhradní rodinné péče, která
má ze zákona přednost před ústavní výchovou. O svěření dítěte do pěstounské péče vždy rozhoduje příslušný soud.
Děti svěřené do pěstounské péče většinou své rodiče znají a předpokládá se tedy i kontakt rodiče nebo jiného člena širší biologické rodiny s dítětem.
Práva a povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti vůči dítěti jsou dány občanským zákoníkem, zásahy do této oblasti může činit jen soud. Pěstoun tak má právo dítě zpravidla zastupovat v běžných záležitostech, je rovněž osobou odpovědnou za výchovu dítěte. V zásadních otázkách, tzn. vážné lékařské zákroky,
výběr školy, apod., je potřeba souhlasu zákonného zástupce nebo soudu.
Pěstounská péče končí nejpozději zletilostí dítěte nebo nabytím plné svéprávnosti.
Nynější právní úprava obsahuje několik forem pěstounské péče.
U příbuzenské pěstounské péče se stává pěstounem příbuzný dítěte, který si podává návrh k soudu. Soud
takovéto osobě dá vždy přednost před jinou osobou, ledaže by to nebylo v souladu se zájmy dítěte.
V případě nepříbuzenské pěstounské péče je pěstounem cizí osoba. V tomto případě vede příslušný krajský
úřad seznam dlouhodobých a prověřených pěstounů, ze kterého následně ke konkrétnímu dítěti vyhledá
vhodného pěstouna.
Poslední formou je pěstounská péče na přechodnou dobu, specifická svou krátkodobou péčí, která trvá maximálně jeden rok. Během této doby by mělo dojít k sanaci původní rodiny tak, aby se do ní mohlo dítě co
nejdříve vrátit, popřípadě by mělo dojít k jinému řešení poměrů dítěte. Tato forma péče je tedy přechodným
řešením situace dětí, které by jinak musely pobývat v ústavním zařízení.
I v tomto případě vede příslušný krajský úřad seznam prověřených pěstounů, ze kterého přiděluje dítěti vhodného pěstouna na přechodnou
dobu. Pěstouni, kteří jsou uvedeni v takovémto seznamu, tímto vystřídají za svou dráhu pěstouna na přechodnou dobu bezpochyby větší počet dětí.
Uvažuje-li čtenář tohoto článku o zařazení do některého ze seznamů osob vhodných stát se pěstounem, je
nejvhodnější kontaktovat nejprve místě příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, oddělení sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) , a požádat o detailní informace k náhradní rodinné péči. Následně je možné
na oddělení SPOD podat žádost o zařazení do evidence zájemců o zprostředkování pěstounské péče, ve věci
bude založena spisová dokumentace, příslušný sociální pracovník zajistí další nutné podklady pro správní
řízení, např. opis z evidence Rejstříku trestů, zprávu o zdravotním stavu žadatele, záznam z provedeného
sociálního šetření. Kopie spisové dokumentace se následně postoupí na krajský úřad, který vede evidenci
dětí a evidenci žadatelů vhodných stát se pěstouny.
Krajský úřad, jakmile obdrží spisovou dokumentaci, provede odborné
posouzení žadatele, což fakticky znamená posouzení bezúhonnosti,
zdravotního stavu a psychologické posouzení. Součástí procesu je dále
odborná příprava, v rámci které se dozví žadatel informace týkající se
specifik péče o děti (např. psychologické aspekty péče o dítě, právní rámec pěstounské péče).
Následně uvedený správní orgán rozhodne o zařazení (nezařazení) žadatele do příslušného seznamu.
Mgr. Richard Pešat
vedoucí oddělení SPOD MěÚ Nový Jičín
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