LEDEN 2019

měsíčník

ČÍSLO 1

O dalších letošních plánovaných akcích vás budu informovat příště.
Vážení Mořkovjané,
dovolte mi jménem obecního úřadu i jménem svým
Vám popřát úspěšný vstup do nového roku 2019.
Prožijte jej ve zdraví a pohodě s lidmi, které máte
rádi.
Ivana Váňová, MBA
starostka

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
v prosinci 2018 jsem připravila žádost
o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na obnovu místní komunikace
ulice Nádražní. Tu opravíme ihned po
tom, jak dokončíme chodník na ulici
Nádražní. Termín obnovy této MK
bude v červenci a srpnu 2019.
V současné době jsou stavební práce jak na stavbě
chodníku na ulici Nádražní, tak na stavbě Společné
stezky pro chodce a cyklisty z důvodu zimy přerušeny. Na jaře budou práce na obou stavbách pokračovat. Ukončení prací stavby chodníku je plánováno na
červen 2019, a ukončení prací na Společné stezce pro
chodce a cyklisty je plánováno na srpen 2019. Jak už
jsem mnohokrát zmínila ve svých příspěvcích, součástí stavby stezky jsou i autobusové zastávky u
katolického hřbitova a veřejné osvětlení vedoucí
až k ulici Nové domky.
V prosinci jsme dokončili Změnu č. 1 Územního
plánu Mořkov a máme k dispozici vyhotovení úplného znění ÚP Mořkov po Změně č. 1. Veřejnost
může do této změny nahlédnout na OÚ Mořkov, ale
k dispozici je v plném znění rovněž na webu obce
Mořkov.
Při jednání 1. zastupitelstva obce dne 19.12.2018
jsme schválili rozpočet na rok 2019. Jsou v něm
položkově začleněny veškeré finance k pokrytí investičních i neinvestičních akcí a veškeré výdaje
k fungování a údržbě v obci (školství, obecní budovy, pečovatelská služba, osvětlení, rozhlas, doprava,
hřbitovy, bezpečnost, odpady, jednotka SDH, činnost
TJ, spolková činnost, atd.) Větší investiční akcí, která
nás v letošním roce čeká bude výstavba dětského
brouzdaliště na místním koupališti. V této fázi připravujeme projektovou dokumentaci k vydání stavebního povolení. Zahájení výstavby plánujeme
v tomto roce, termín dokončení bude v roce 2020.
Stavební práce na výstavbě dětského brouzdaliště
nenaruší letní provoz našeho koupaliště.
Plánujeme celkovou rekonstrukci obecní garáže u
hasičské zbrojnice, která bude přizpůsobená
k parkování hasičského dopravního automobilu. Za
společenským domem letos postavíme novou dvougaráž pro parkování obecních osobních automobilů.
I na tyto akce v současné době připravujeme projektové dokumentace k povolení výstavby. Realizace
obou akcí proběhne v roce 2019.
V květnu provedeme další opravy plánovaných úseků místních komunikací. Koncem prosince jsem
oslovila projektanta, který připraví rozpočet, do něhož začlení veškeré položky související s opravami.
Následně připravím výběrové řízení na zhotovitele.
Rada obce pak vybere nejvýhodnější nabídku.

SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Vážení spoluobčané,
dnes se vám dostává do rukou letošní
první číslo našeho Obecního zpravodaje
obce Mořkov. Jak jste si mohli všimnout rozhodli jsme se od letošního roku
vydávat zpravodaj barevně. V minulých
zpravodajích jsme zveřejnili mnoho
fotografií z obecních, školních, skautských, ale i mnoha dalších akcí, které však ve svém
černobílém vytištění nebyly mnohdy nijak výrazné.
Věříme, že se vám nová barevná podoba zpravodaje
bude líbit a že se stane Vašim oblíbeným měsíčníkem.
Přechod na barevnou verzi však bude vyžadovat větší
kvalitu dodaných podkladových materiálů, proto si
Vás všechny, kteří budete zasílat příspěvky do zpravodaje, dovoluji požádat, aby jste na tuto skutečnost
pamatovali.
Své příspěvky zasílejte na emailovou adresu
mistostarosta@obec-morkov.cz
Pokud jste již prolistovali náš obecní kalendář jistě
jste si všimli, že kulturní komise ani v letošním roce
nebude zahálet a že i díky spolkům se máte na co těšit. Plesová sezóna je sice o něco chudší přesto již
12. 1. můžete zaplesat na tradičním Hasičském plese
a 26. 1. máte možnost v Orlovně zajít na Orelský
ples. Sdružení rodičů a přátel školy pro Vás chystají
Školní ples 15. 2. a hned v neděli 17. 2. přichází i
řada na děti, kdy je pro ně připraven Dětský maškarní ples. Plesovou sezónu uzavře tradiční lidovecké
Pochování basy s programem.
Leden nám zpestří 2. ročník obecní zabijačky, na
kterou máte pozvánku na 1. straně tohoto zpravodaje.
Během tohoto měsíce se sejde také kulturní komise,
aby se zabývala přípravou Dne matek, Dne obce, Letního kina, Přehlídky automobilových veteránů, Adventního koncertu a Vánočního koncertu.
V roce 2019 si budeme připomínat i mnoho významných výročí na kterých se bude obec a kulturní komise také podílet - květen 45. ročník Pochodu okolo
Mořkova a 130. výročí založení Sboru dobrovolných
hasičů v Mořkově - červen 80 let fotbalu v Mořkově.
O přípravě Dne obce Vás budu informovat v příštím
čísle.

Jiří Navrátil, MBA
místostarosta
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Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Mořkov
ze dne 19. prosince 2018 v 17:00 hod.
v salonku Společenského domu v Mořkově
Program 1. zasedání zastupitelstva obce:
1.

ZAHÁJENÍ

2.

VOLBA KOMISÍ

3.

KONTROLA USNESENÍ USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZO

4.

JEDNACÍ ŘÁD ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MOŘKOV

5.

ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE Č. 76 – 79; 1, 2;

6.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NA ČINNOST A ÚDRŽBU TJ MOŘKOV NA ROK 2019

7.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PROVOZ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBCI MOŘKOV NA ROK 2019
– CHARITA KOPŘIVNICE

8.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE MOŘKOVA Č. 2/2018 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

9.

VIII. a IX. ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE NA ROK 2018 PROVEDENÁ RADOU OBCE

10. X. ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE NA ROK 2018
11. NÁVRH ROZPOČTU OBCE MOŘKOV NA ROK 2019
12. NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA ROKY 2019 - 2021
13. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA ČINNOST A ÚDRŽBU TJ MOŘKOV NA ROK 2019
14. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PROVOZ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBCI MOŘKOV NA ROK
2019 CHARITĚ KOPŘIVNICE
15. NÁVRH ODMĚN NEUVOLNĚNÝM ČLENŮM ZO
16. POVĚŘENÍ ZÁSTUPCE OBCE PŘI JEDNÁNÍ V RADĚ SVAZKU REGIONU NOVOJIČÍNSKA
17. POVĚŘENÍ ZÁSTUPCE OBCE PŘI JEDNÁNÍ V RADĚ SVAZKU CYKLOSTEZKA NOVÝ JIČÍNHOSTAŠOVICE
18. ANALÝZA CEN POZEMKŮ NA ÚZEMÍ OBCE MOŘKOV
19. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
20. INTERPELACE
21. DISKUSE
22. PŘIJETÍ USNESENÍ
23. 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. Rýdlová Jana a p. Sokol Miroslav.
Přítomno:

13 zastupitelů

Nepřítomni:
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2 zastupitelé

Starostka obce navrhuje, abychom v bodě 9 projednali nejen VIII., ale i XI. úpravu rozpočtu obce, provedenou radou 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 pro přípravu návrhu usnesení 1. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 19. 12. 2018 ve složení: pan Jaromír Stecula – předseda, pan Adam Kučera 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 ustanovujícího 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 ustanovujícího zasedání ZO p. Romany Kladivové a
p. Jaromíra Steculy. Ověřovatelé zápisu z 1. zasedání ZO určuje starostka obce p. Jaromíra Kašpárka a p. Janu Machovou. Určená
zapisovatelka: Romana Kladivová.
3. KONTROLA USNESENÍ USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZO
Starostka obce p. Ivana Váňová přednesla pro kontrolu usnesení ustavujícího zasedání zastupitelstva obce, konstatovala splnění
všech bodů usnesení. Zastupitelé berou na vědomí bod 1.2 usnesení ZO kontrolu usnesení ustavujícího zasedání zastupitelstva obce.
4. JEDNACÍ ŘÁD ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MOŘKOV
Starostka obce informuje, že ve stávajícím jednacím řádu nevyplývá potřeba cokoliv měnit, a předkládá jeho návrh. Budeme ho dnes
brát na vědomí a řídit se jím následující 4 roky.
Zastupitelé berou na vědomí bod 1.3 usnesení ZO Jednací řád zasedání Zastupitelstva obce Mořkov.
5. ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE Č. 76-79, 1-2
Usnesení RO jsou k dispozici na webových stránkách obce nebo ve Zpravodaji obce.
Dotaz (L. Jurášová) - smlouvy k majetkoprávním záležitostem projednávané na RO č. 79.
Odpověď (starostka - smlouvy se týkaly několika majetkoprávních záležitostí k odkupům místní komunikace a narovnání těchto
majetkoprávních vztahů – hranice pozemků.
Dotaz (M. Goldová) – MŠ končí ve škole a bude v MŠ. Jak bude dále pokračovat provoz?
Odpověď (starostka) – přístavba MŠ byla řádně zkolaudována. Oficiálně bude zahájen provoz začátkem ledna, k 31. 12. 2018 končí
provoz v prostorách ZŠ a tudíž jsme museli požádat MSK o náležitosti projednávané v radě obce. V MŠ je čtvrté oddělení připraveno. Ve stávajících prostorách ZŠ budou dílny.
Kraj vyhlašuje dotace na podporu technických řemesel a je možné, že bude využito v rámci dotace.
Zastupitelé berou na vědomí bod 1.4 usnesení ZO zprávu o činnosti rady obce za období od 21. zasedání zastupitelstva obce (č. 76 –
79; 1; 2;).
6. ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NA ČINNOST A ÚDRŽBU TJ MOŘKOV NA ROK 2019
Zastupitelé obdrželi přílohou předmětnou žádost. Starostka obce jednala s předsedou TJ p. Fabíkem možné znění smlouvy a zvláště
jednala o finančních částkách pro jednotlivé oddíly. S návrhem smlouvy souhlasí, stejně tak i s navrženými částkami pro jednotlivé
oddíly. V zásadě je rozpočet pro TJ navržen ve stejné výši, jako tomu bylo vloni, je však do něj zapracována částka 80 tis. Kč na
zajištění oslav 80. výročí založení fotbalu v Mořkově.
Navrhuje, abychom nyní vzali žádost TJ Mořkov na vědomí.
Dotaz p. Kašpárek – vloni byl klub českých turistů krácený o 5.000,- Kč a letos nám v návrhu opět zůstala jen krácena částka. Následná diskuze o změně rozdělení finančních částek v návrhu smlouvy. V roce 2018 bylo schváleno pro klub českých turistů 10.000,
- Kč, navrženo bylo 15.000,- . Rozdíl byl použitý ve prospěch jiného oddílu TJ Mořkov.
Starostka obce navrhuje po diskuzi mezi zastupiteli vzít tento bod na vědomí a následně v bodě schvalování rozpočtu provést úpravu.
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Zastupitelé berou na vědomí bod 1.5 usnesení ZO žádost o poskytnutí dotace na činnost a údržbu TJ Mořkov na rok 2019.
7. ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PROVOZ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBCI MOŘKOV NA ROK 2019 –
CHARITA KOPŘIVNICE
Starostka obce informuje o žádosti. Abychom měli tuto službu v našem DPS zajištěnou a také tuto službu pro naše občany, přispíváme Charitě Kopřivnice na její provoz. Navržená částka dotace je ve stejné výši jako v několika po sobě jdoucích letech.
Také v tomto případě navrhuje, abychom nyní vzali žádost Charity na vědomí.
Zastupitelé berou na vědomí bod 1.6 usnesení ZO žádost o poskytnutí dotace na provoz sociálních služeb v obci Mořkov na rok
2018 od Charity Kopřivnice.
8. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE MOŘKOVA Č. 2/2018 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU
SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
Vyhláška musí být vždy na konci roku aktualizovaná, poplatek pro občana zůstává stejný jako v předchozích letech, tzn. 500,- Kč /
osobu, vč. osvobození platit za odpady dětem do 5 let a osobám nad 80 let věku.
Vyhláška je konzultována s MV a je jimi toto znění odsouhlaseno jako správné.
Dotaz (M. Goldová) zda vybraná částka pokryje náklady na komunální odpad.
Pokryje to náklady pouze na komunální odpad, ale nepokryje celé odpadové hospodářství v obci – třídění odpadů, sběrný dvůr apod.
Toto doplácíme z rozpočtu obce.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3. 2. usnesení ZO Obecně závaznou vyhlášku obce Mořkov č. 2/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů .
Hlasování: pro: 13 proti: 0
zdrželi se: 0
9. VIII. a IX. ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE NA ROK 2018 PROVEDENÁ RADOU OBCE
Zastupitelé obdrželi na vědomí tyto úpravy před zasedáním zastupitelstva obce.
Zastupitelé berou na vědomí bod 1.7 usnesení ZO VIII. a IX úpravu rozpočtu obce na rok 2018 provedenou radou obce.
10.X. ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE NA ROK 2018
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.3. Návrh X. úpravy rozpočtu obce na rok 2018
ve výši příjmů
1.138.835,00 Kč příjmy celkem
42,280.124,12 Kč
ve výši výdajů
1.138.835,00 Kč výdaje celkem
56,717.585,63 Kč
třídy 8 financování
0 Kč financování celkem
14,437.461,51Kč
Plné znění X. úpravy rozpočtu na rok 2018 v členění jednotlivých paragrafů (odvětví) je nedílnou součástí usnesení ZO.
Hlasování: pro: 13 proti: 0
zdrželi se: 0
11. NÁVRH ROZPOČTU OBCE MOŘKOV NA ROK 2019
Podrobný a velmi přehledný návrh rozpočtu zastupitelé obce obdrželi, v zákonné lhůtě byl rovněž zveřejněn na ÚD, aby se s ním
mohla veřejnost seznámit a na nás je, abychom event. tento návrh dnes schválili.
Dotaz (M. Goldová) – k nové kapitole krizová opatření.
Odpověď (účetní obce J. Jakschová) – ze zákona musí být vytvořena tato rezerva, vznikla nová položka a zatím jsme do rozpočtu
počítali s částkou 100 tis. Kč.
Dotaz (M. Goldová) – nejdůležitější investiční záměry
Odpověď (starostka) – jmenuje nejdůležitější částky z rozpočtu obce na rok 2019, např. částky na bezpečnostní prvky v obci jako
semafor, přechod pro chodce, bezpečnostní úpravy (červený pás), v této částce není přechod pro chodce před obchodem na ulici
Dolní. Toto je v rozpočtovém výhledu.
Dále výstavba stezky do Nových domků, chodník na ulici Nádražní, oprava dešťové kanalizace na ulici Najštef, ZŠ provoz, rekonstrukce kuchyně a kotelny v MŠ, svod ze střechy v MŠ je v havarijním stavu a s tím souvisí oprava podlahy, rekonstrukce příručních
kuchyněk při odděleních v MŠ. Dále je nutné také zrekonstruovat
fasádu společenského domu, oprava podlahy v sále, výměna židlí, výstavba brouzdaliště na koupališti, investice do volejbalového
hřiště, opravy a nové pořízení vánočních ozdob, garáže pro obecní vozidla. Je možné, že se částky budou měnit a v průběhu roku
budeme průběžně úpravy
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.4 usnesení ZO Návrh rozpočtu obce na rok 2019 ve výši:
45,225.300,00 Kč
příjmů
výdajů
57,076.800,00 Kč
financování
11,851.500,00 Kč
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Plné znění Rozpočtu na rok 2019 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 3,253.000,00 Kč, z toho na provoz ZŠ 2,289.000,00 Kč; na provoz
MŠ 964.000,00 Kč.
ZO schvaluje finanční příspěvek ve výši 370.000,- Kč pro činnost Tělovýchovné jednoty Mořkov a návrh smlouvy o poskytnutí dotace č. 12019 a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
Z toho je určeno 90 000,- Kč na provoz celé TJ, 80 000,- Kč oslavy výročí „80 let fotbalu“ a dále pro jednotlivé oddíly:
stolní tenis 20 000,- Kč šachy 20 000,- Kč fotbal 125 000,- Kč Volejbal 10 000,- Kč KČT 15 000,- 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. 22019 a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
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. NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA ROKY 2019 - 2021
Musíme návrh střednědobého výhledu mít dle zákona vypracován vždy na další dva roky od schváleného rozpočtu příslušného roku.
Jsou v něm zapracovány plánované akce s výhledem na další 2 roky.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.5 usnesení ZO návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 – 2021
Hlasování: pro: 13 proti: 0

zdrželi se: 0

13. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA ČINNOST A ÚDRŽBU TJ MOŘKOV NA ROK 2019
Smlouva je navrhována tak, že finance obdrží TJ ve dvou splátkách a to s ohledem na správné předložení vyúčtování dotace poskytnuté TJ v letošním roce a také s ohledem na odevzdání vyúčtování obci Mořkov v řádném termínu. V případě, že bude toto
v pořádku a FV toto potvrdí po své kontrole, že je vše v pořádku předloženo, bude odeslána TJ zbývající částka do výše schválené
poskytnuté dotace, tj. do výše 370 000,- Kč.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.6 usnesení ZO smlouvu č. 12019 o poskytnutí dotace na činnost a údržbu TJ Mořkov na rok 2019.
Hlasování: pro: 13

proti: 0

zdrželi se: 0

14. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PROVOZ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBCI MOŘKOV NA ROK 2019
CHARITĚ KOPŘIVNICE
Charita Kopřivnice poskytuje sociální služby v DPS i dalším spoluobčanům obce.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.7 usnesení ZO smlouvu č. 22019 o poskytnutí dotace na provoz sociálních služeb
v obci Mořkov na rok 2019
Hlasování: pro: 13

proti: 0

zdrželi se: 0

15. NÁVRH ODMĚN NEUVOLNĚNÝM ČLENŮM ZO
Materiály obdrželi zastupitelé před konáním zastupitelstva obce jako přílohu s konkrétním návrhem a vyčíslením. Starostka dodává,
že práce zastupitelů obce je velmi zodpovědná, zastupitelé jsou i ve svém volném čase k dispozici občanům obce, jsou nepostradatelnou spojnicí mezi občanem a obcí, proto navrhuje odměny tak, aby jejich práce byla řádně ohodnocena.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.8 usnesení ZO Odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva obce
dle návrhu, který je součástí tohoto usnesení. Odměny budou vyplaceny od 1. 1. 2019.
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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: 13

proti: 0

zdrželi se: 0

Druhé hlasování k tomuto bodu se týká návrhu na poskytnutí odměny členovi výboru, který není členem ZO. Ten návrh je právě
zohledněn tím, že není členem ZO.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.9. usnesení ZO odměny členu výboru, který není členem zastupitelstva obce dle
návrhu, který je součástí tohoto usnesení. Odměny budou vypláceny od 1. 1. 2019.
Hlasování: pro: 13
proti: 0
zdrželi se: 0
16. POVĚŘENÍ ZÁSTUPCE OBCE PŘI JEDNÁNÍ V RADĚ SVAZKU REGIONU NOVOJIČÍNSKA
Předsedou svazku je starostka a ta má právo hlasovat, vystupovat, účastnit se jednání. Zastupitelstvo může pověřit další osobu. Viz pověření v usnesení.
Hlasování o tom, zda zastupitelé pověřují dle bodu 4.1. usnesení ZO místostarostu obce pana Jiřího Navrátila zastupováním obce
Mořkov v radě Svazku regionu Novojičínska.
Hlasování: pro: 13 proti: 0
zdrželi se: 0
17 POVĚŘENÍ ZÁSTUPCE OBCE PŘI JEDNÁNÍ V RADĚ SVAZKU CYKLOSTEZKA NOVÝ JIČÍN-HOSTAŠOVICE
Hlasování o tom, zda zastupitelé pověřují dle bodu 4.2.usnesení místostarostu obce pana Jiřího Navrátila zastupováním obce Mořkov
v radě Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice.
Hlasování: pro: 13
proti: 0
zdrželi se: 0
18. ANALÝZA CEN POZEMKŮ NA ÚZEMÍ OBCE MOŘKOV
Tuto analýzu zhotovil obci Mořkov v roce 2014 odhadce pan Olšák. Jsou v ní zpracovány pouze typy pozemků, které obec vlastní a
řídíme se jimi při majetkoprávních záležitostech.
Starostka obce oslovila několik znalců, aby nám tuto analýzu vypracovali novou, aktualizovanou. Nepodařilo se najít znalce, který
by chtěl novou analýzu vypracovat. Přesto je možné řídit se nadále stávající analýzou a těmito cenami. ZO je předložena analýza cen
na tomto zasedání na vědomí, aby s ní mohli zastupitelé obce při dalším rozhodování pracovat v novém volebním období.
Zastupitelé obce berou na vědomí bod 1.8 usnesení ZO analýzu cen pozemků na území obce Mořkov.
19.MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
Zastupitelům obce je předložena žádost Lesů ČR s. p. o možnosti odkoupení lesní komunikace. Dále informuje, že bylo zjištěno, že
lze tuto bez problémů prodat, tak RO rozhodla zveřejnit na ÚD záměr prodeje. Lesy ČR reagovaly na náš požadavek tak, že jej projednají a následně nám dají zprávu.
Nebude k tomuto dnes přijato žádné usnesení.
Starostka obce však předkládá ZO informaci o vypsané dotaci na opravy místní komunikace na ul. Nádražní v roce 2019. Protože
plánujeme opravy dalších vytipovaných úseků, připravuje veškeré podklady pro vytvoření žádosti o dotaci. Jednou z podmínek příloh podání žádosti je usnesení ZO, že s podáním žádosti o dotaci souhlasí.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.10 usnesení ZO podání žádosti o dotaci na obnovu místní komunikace ulice Nádražní – Podpora obnovy a rozvoje venkova DT 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací.
Hlasování: pro: 13
proti: 0
zdrželi se: 0
Ukončení opravy je plánováno v červnu 2019, asfalt. práce jsou plánovány 7-8/2019. Opravu bychom museli realizovat i v případě,
že by nebyla dotace schválena.
Práce na společné stezce do Nových domků by měla být ukončena do 31 8. 2019.
20. INTERPELACE
bez námětu
21. DISKUSE
Poděkování zastupitelům obce za podporu charitativní akce V. ročníku přehlídky kulturně společenských aktivit postižených a opuštěných dětí z Moravskoslezského kraje od charitativního fondu pro opuštěné a handicapované děti zastoupené předsedou fondu panem PhDr. Vítězslavem Černochem.
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22. PŘIJETÍ USNESENÍ
Předseda návrhové komise p. Stecula Jaromír přednesl usnesení 1. zasedání ZO.
23.ZÁVĚR
Závěr provedla starostka obce, popřála všem zastupitelům i občanům příjemné a klidné prožití vánočních svátků, mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce a jednání zastupitelstva obce v 18.15 hod. ukončila.
Přílohy: Usnesení 1. ZO
Prezenční listiny
Zapsala:
Romana Kladivová
ověřovatelé zápisu:
Jaromír Kašpárek
Jana Machová

starostka obce
Váňová Ivana

USNESENÍ
z 2. schůze Rady obce Mořkov konané dne 10. 12. 2018
1.
1.1
1.2
1.3

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 1. schůze RO.
Poděkování od charitativního fondu pro opuštěné a handicapované děti zaslanou panem PhDr. Vítězslavem Černochem.
Přípravu 2. ZO.

2.
2.1
2.2

Schvaluje:
Program 1. 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, 212018 N.; 222018 K, 232018 M.
K 31. 12. 2018 ukončení činnosti odloučeného pracoviště MŠ v ZŠ Mořkov na adrese Sportovní 258.
Od 1. 1. 2019 využívat nové prostory přístavby MŠ v objektu na adrese U Školky 8, Mořkov.
Rozpočet Základní a Mateřské školy Mořkov na rok 2019 dle Návrhu, který je přílohou tohoto usnesení.
Střednědobý výhled rozpočtu Základní a Mateřské školy na roky 2020 – 2022, dle návrhu, který je přílohou tohoto usnesení.
Odpisový plán na rok 2019 pro ZŠ a MŠ Mořkov, dle přílohy.
Smlouvu o nájmu pozemku – skladovací / manipulační plochy, části plochy parc. č. 1080/5 o výměře 966 m2 uzavřenou
smluvními stranami Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zast. Ivanou Váňovou MBA, starostkou na
straně pronajímatele a Dultea Estates s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Praha 8, IČ: 24221244, DIČ: CZ24221244, zast. Ing.
Kateřinou Schöndorfovou, jednatelkou, na straně nájemce.
Návštěvu jubilantů v lednu 2019.
Pořadatelům plesů v roce 2019 věcný dar ve výši 700,- Kč.
Dar členům Kulturní komise z období 2014-2018, kteří nebyli členy Zastupitelstva obce Mořkov.
Dar členům výjezdové jednotky SDH Mořkov.
Záměr zveřejnění pronájmu plochy pro umístění pouťových atrakcí v centru obce Mořkov, dle vyznačené přílohy.

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
3.
3.1
3.2
4.
4.1

Doporučuje:
ZO schválit v rámci rozpočtu obce Mořkov na rok 2019 příspěvek na provoz Základní škole a Mateřské škole ve výši
3 253 000,- Kč.
ZO schválit prodej pozemku parc. č. 1286 v k. ú. Mořkov o výměře 3014 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace.
Ruší:
Usnesení z 71. RO ze dne 20. 6. 2018, bod 2.8 a 2.9 týkající se účinností smluv o nájmech hrobových míst na evangelickém a katolickém hřbitově.

V Mořkově 10. 12. 2018
Ivana Váňová, MBA
starostka

Jiří Navrátil, MBA
místostarosta
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Zprávy ze ZŠ Mořkov
„Noc plná zázraků“
Ve čtvrtek 29. 11. 2018 jsme přišli večer do školy. V šatně na
nás čekali žáci 9. třídy.
Soutěžili jsme, zpívali písničky, hráli hry, dostávali sladké
odměny, jedli nabalené dobroty od rodičů, smáli se a taky se
trošku báli.
V noci jsme únavou usnuli. Bylo to báječné, ve škole se nám
líbilo.
Moc děkujeme deváťákům a paní učitelce D. Rýdelové.
žáci 1.A třídy

Třetí adventní neděli 16. prosince
2018
uspořádala
Základní
a Mateřská škola ve spolupráci
s obecním úřadem již tradiční
adventní koncert.
V místním Společenském domě se
sešli malí i velcí a netrpělivě čekali
na začátek představení. Během
několika minut se tváře všech přítomných v sále rozzářily do úsměvu. Roztomilé hlásky a přirozená
gesta dětí z mateřské školy udělaly
své.
Ale ani žáčci druhé třídy nezůstávali v nadšení pozadu. Písně prokládali říkadly a připomněli nám
všem, jak vzácný je čas, který sdílíme společně: "Kdybych já byl
kouzelník pošeptal bych zlehýnka,
ať má na mě pořád čas tatínek i
maminka..."
Vy, kteří jste byli v sále přítomni,
si možná ještě teď vzpomenete, jak
jemně a s citem děvčata z šesté
třídy zazpívala písničku Ewy Farne "Vánoce na míru". Snad to "tajemné cosi" pohladilo i vaše srdce...
Malým zpestřením byly klavírní skladby v podání starších žáků. Oceňme jejich odvahu vystoupit sólově před plným sálem diváků a posluchačů.
Nápadité písňové texty Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře z pohádky Tři bratři oslovily žáky třídy 3.B s jejich paní učitelkou Kateřinou Dorazilovou. Dynamiku písniček děti hravě zvládly. Přesně a sehraně frázovaly velmi náročné melodie.
A jaképak by to byly Vánoce bez cukroví, perníčků, kapra a stromečku. Vždyť tohle všechno musí někdo připravit, připomněly nám básničkami Miloše Kratochvíla děti, které na pódium přivedly paní učitelky Dana Převorová a Kateřina
Krutílková.
Pod vedením šikovné paní učitelky Evy Hrančíkové vystoupily děti pěveckého sboru prvního stupně. Jejich sólové hlásky vynikly zvláště při zpěvu vánoční koledy "Byla cesta, byla ušlapaná..." Poté, když se děti při zpěvu závěrečné písničky drželi kolem pasu a ramen jako správní kamarádi, připomněli nám význam adventní neděle, kdy na adventním věnci
zapalujeme v pořadí třetí svíčku ve jménu přátelství.
Všem dětem se vystoupení moc povedlo a celý koncert přispěl ke krásné atmosféře adventu. Atmosféře očekávání, rozjímání, klidu, sounáležitosti, porozumění, lásky a dobročinnosti.
Dobrovolné vstupné z Adventního koncertu v celkové výši 6005,- bude zasláno na konto nadačního fondu "Dobrý anděl". Děkujeme ....
Mgr. Eva Otisková
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Zprávičky z MŠ Mořkov

Pouštění balónků Ježíškovi
Na první adventní neděli se děti sešly před
kulturním domem, aby poslaly svá vánoční
přání Ježíškovi. Ještě než poslaly balónek
se svým přáním, zazpívaly rodičům, ale i
Ježíškovi několik tradičních koled. Po zazpívání všichni společně odpočítávali a
vypustili balónek se svým přáním.

Mikulášská nadílka
Mikuláš s čertem a andělem přišli nadělovat dárky i do naší mateřské školy. Některé
zlobivce si chtěli čerti odnést do pekla, ale
naštěstí je jejich paní učitelky zachránily a
tak letos neměli čerti žádnou práci. Na závěr děti Mikulášovi zazpívaly písničky a
ten je odměnil dárky.

Vánoční dílničky
V adventním čase se všichni těšíme na příchod nejkrásnějších svátků v roce Vánoc a
tak jsme v MŠ uspořádali Vánoční dílničky, kde si rodiče s dětmi mohli vyrobit ozdoby a dekorace do svých domovů.
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Adventní koncert
Tradiční adventní koncert
v kulturním domě zahájily děti z MŠ svým pěveckým vystoupením proloženým několika říkankami a své vystoupení poté
ještě předvedly našim
nejstarším spoluobčanům
v místním Domově pokojného stáří.

Setkání u stromečku
Poslední očekávanou
události pro děti v MŠ
byla vánoční nadílka.
Netrpělivé očekávání
dětí přerušil zvuk
zvonečku a to už bylo
znamení, že Ježíšek
navštívil jejich stromeček. Ježíšek byl i
letos štědrý a děti si
rozbalily a užily
spoustu nádherných
dárečků.
Za kolektiv MŠ Mořkov
Bc. Ivana Váňová
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Přebor šachových družstev ZŠ okresu Nový Jičín.

Oddíl šachu TJ Mořkov ve spolupráci s Obecním Úřadem v Mořkově uspořádal dne : 12.12.2018 výše uvedený přebor ve dvou kategoriích : A) Mladší žáci 1 –
5 tř. celkem 4 družstva , B) Starší žáci 6 – 9 tř. celkem 5 družstev.
Jednotlivé ZŠ žáky přihlašují potvrzenou soupiskou 4
hráčů a 2 náhradníků . K jednotlivým zápasům kapitáni družstev píšou sestavu 4 žáků do Zápisu o utkání a
mohou psát také náhradníky dle momentální formy
žáka.
ZŠ Mořkov přihlásila družstva žáků do obou kategoriích. V kategorii B) Starší žáci skončila družstva
v tomto pořadí : 1. Gym. M. K. Bílovec celkem 11,5
bodů, 2. Gym. T.G.M. Příbor celkem 11 bodů, 3. ZŠ
Mořkov celkem 8,5 bodů, 4. ZŠ Suchdol n. O celkem
7 bodů , 5. ZŠ F.P. Hodslavice celkem 2 body.
Družstvo ZŠ Mořkov B) bojovalo ve složení- Géryk
Tobiáš 2 body 50%, Hegar Lukáš 1,5 bodu 37,5%,
Géryk Matyáš 4 body 100%, Zelenka Jáchym 0 bodu,
Mička Kristián 1 bod 50%, Kyselý Ondřej nenastoupil. V minulém ročníku 2017 dosaženo 5 místo což je
meziroční zlepšení o 2 místa.
V kategorii A) Mladší žáci skončila družstva v pořadí:
1. ZŠ Mořkov celkem 19,5 bodu, 2. ZŠ Trojanovice
celkem 17,5 bodů, 3. ZŠ E.Z. Kopřivnice celkem 10
bodů, 4. ZŠ F.P. Hodslavice celkem 1 bod
Družstvo ZŠ Mořkov A) bojovalo ve složení- Černoch
Adam 3 body /z 5 utkání 60%, Kyselý Lukáš 3 body /
z 5 utkání 60%, Navrátilová Jana 5 bodů / z 5 utkání
100%, Zelenková Sofie 4,5 bodu / z 5 utkání 90%,
Volek Roman 4 body / z 4 utkání 100%, Horáková
Eliška nenastoupila.
Výsledek tohoto družstva byl největším překvapením
a znamená postup do krajského kola. Favoritem této
kategorie bylo družstvo ZŠ Trojanovice , vedené mezinárodní trenérkou Taťjanou Bogatkovou.
Hodnocení výsledků obou kategorií bylo Olympijským systémem – počítalo se skóre dosažené na šachovnicích.
Celkové výsledky družstev a jednotlivců ( excel) jsou
zveřejněny na nástěnce oddílu ve SD v Mořkově
a rovněž je obdržely vysílající ZŠ okresu. K úspěchu
žáků ZŠ Mořkov napomohla účast P. Václava Černocha a P. Milana Zelenky ve funkcích nehrajících kapitánů.
Tímto
chci
poděkovat
Obecnímu úřadu Mořkov za poskytnutí hracích prostor , tisk diplomů
a náměstkovi hejtmana Moravskoslezského kraje Jiřímu Navrátilovi za
poskytnutí upomínkových cen Moravskoslezského kraje všem zúčastněným žákům.
Za pořadatele Jan Fabík
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Narodili se
Adam Svitek
Nela Hejtmánková
Tomáš Mička
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Adámkovi, Nelince a Tomáškovi
přejeme do života hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v lednu 2019
50 let

Roman Kyselý

Ladislav Jurišinec

55 let

Hana Pítrová
Petr Dolák

Pavla Čípová
Daniel Dolák

Petr Kyselý

60 let

Vlastimil Háza
Věra Baculová

Věra Pelikánová

Věra Šídlová

65 let

Zdeněk Mička
Jiřina Bartoňová

Lubomír Hykl

Marie Macháčová

70 let

Zdeňka Jaroňová

Stanislav Janča

75 let

Marie Macíčková
Pavel Konvička

Marie Geryková

80 let

Anna Tobolová

Jan Macháč

81 let

Ludmila Kyselá

Anna Házová

85 let

Štefan Sabo

91 let

Jan Lacina

93 let

Marie Kučerová

Antonín Kyselý

Úmrtí
Marie Machová

Anděla Kučerová
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Alois Kašík

PRAVIDELNÉ PRÁVNÍ OKÉNKO
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9. pokračování

Období od roku 1971 do roku 1976
Od tohoto období začínají být zápisy v kronice velmi obsáhlé. Je to dáno zejména dostatečným množstvím dostupných
podkladů (zápisů z jednání a jejich dochování), ale na druhou stranu je ze zápisů vidět, jak rychle nastupuje i v naší činnosti normalizační politika, zejména informace o různých sjezdech, politických rozhodnutích, masové činnosti na podporu politiky státu apod.
Budu se proto nadále držet výhradně práce sboru, bez zbytečných komentářů tak, abych ukázal zejména záslužnou činnost na poli požární ochrany, ale musím uvést i aktivitu při pomoci při zvelebování obce Mořkov, protože zde hasiči odpracovali velké množství brigádnických hodin a na druhé straně byli i v tomto období velmi aktivní po stránce společenské, kulturní a hlavně odborné. Docházelo ke zkvalitňování technické vybavenosti i odborné přípravy aktivních členů
v zásahovém družstvu, a to v rámci možností odpovídající této době.

1971
Sbor měl v tomto roce 173 členů, z toho 6 žen. Průměrný věk činil 46 let, z čehož plyne, že sbor začínal být přestárlý.
Kronikáři uvádí, že aktivních členů bylo asi 32 %, ostatní jsou přispívající nebo přestárlí.
Pravidelně, jednou měsíčně se konaly výborové schůze, na kterých byla účast téměř 90 %. Výbor řešil zejména množství
požárních nádrží, které při velikosti obce již nebyly dostačující. Z Čs. Armády byl přidělen sboru vůz JR 132 s motorem
Tatra 805 a náhradním motorem. Spotřeba byla 45 l/100 km!
Za tento rok členové odpracovali na veřejných pracích přes 1100 hodin.
Rovněž byly zavedeny žňové hlídky, kdy hlídku tvořil jeden člen sboru a jeden občan.
Jak bylo zmíněno, sbor stárnul a tak v ZDŠ Mořkov však bylo založeno a provozováno 8 požárních kroužků s celkovým
počtem 82 dětí.
V tomto roce došlo ke sporu s MNV, kdy hasiči požadovali vybudování 10 splávků (požárních nádrží) na dolním konci
na regulovaném Králově potoce.
17. července vypukl požár u Erlů, kde hořela stropní konstrukce. Požár byl díky rychlému zásahu zlikvidován za 6 minut.
1972
Předsedou sboru byl zvolen František Macháč č. 324, místopředsedou Rudolf Černoch č. 306, František Černoch č. 391,
Josef Kučera č. 66 velitel a dalších 21 členů výboru. Ve výboru nebyla ani jedna žena. Čestný předseda Jan Rýdl č. 284
oslavil 75. narozeniny.
Sbor pokračoval v pořádání kulturních akcí, ze kterých zisk byl použit na zájezd pro členy, na nákup dresů pro TJ Mořkov a příspěvek na oslavu MDŽ.
1973
Funkce předsedy se vzdal František Macháč a na jeho místo byl zvolen František Štěpančík č. 505. Na vlastní žádost
odešel z funkce jednatele rovněž František Černoch. Sbor měl 169 členů, z toho bylo 6 žen.
Pro nedostatek požárních nádrží, kdy jsou k využití pouze studny, 2 nádrže, 4 stávky a přes léto koupaliště je situace
podle odpovědných členů výboru naprosto nevyhovující. V této době se začíná mluvit o potřebě vlastnit ve sboru cisternu.
Je konstatováno, že se v tomto roce výrazně zlepšil výcvik požárního družstva. Rovněž žákovské družstvo mělo úspěch
v celostátní hře „Plamen“.
V kulturně-osvětové činnosti byly opět pořádány zábavní akce – ples a karneval s výletem. Výtěžek z těchto akcí byl,
jakož i v předchozích letech ponechán na zaplacení hudby na pohřby zesnulých členů.
Na Nový rok vypukl požár u Josefa Pítra č. 37. Zásah byl velmi obtížný, pro nedostatek vody a silný mráz a vítr. Některé
nedostatky vyvážila obětavost členů. Při požáru byl elektrickým proudem zraněn Josef Macháč č. 421. Až do pozdních
hodin byla prováděna opatření proti rozšíření požáru.
1974
Sbor měl 174 členů, z toho 11 žen.
Byla přistavená část hasičské zbrojnice, kdy členové odpracovali 536 brigádnických hodin. Sbor oslavil 85. výročí od
založení a při té příležitosti byli někteří dlouholetí členové oceněni OV ČSPO v Novém Jičíně.
Velká pozornost byla věnována preventivním požárním prohlídkám v domech. Byly shledány jen nepatrné závady. A
opět byla úzká spolupráce se ZDŠ Mořkov při získávání mladých požárníků.
V tomto roce byl likvidován požár na dřevišti u skládky dřeva u nádraží. Škoda, přes to, že nebyla velká, mohla ale dosáhnout velkých rozměrů, protože dřeviště se nacházelo v blízkosti lesa.
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1975
Počet žen ve sboru se zvýšil na 14 a sbor měl 177 členů. Věkový průměr klesl na 44 let. A pořádaly se obligátní akce,
ples, karneval a výlet. Požár nebyl.
1976
Přesto, že se volby do výboru v tomto roce nekonaly, byl výbor rozšířen o dalších 6 členů. Při členské schůzi se přistoupilo ke zdravotnickému vzdělávání, které vedla zdravotní sestra Anna Géryková. Na výroční členské schůzi informovali
br. Heřman Blaheta a Jan Rýdl o mravenčí práci při vedení Pamětní knihy (kroniky), kdy zpracovali přes 850 starých
zápisů, které byly mnohdy velice špatně čitelné. S ohledem na zaneprázdněnost mladých členů požárního družstva při
nepřítomnosti v obci a dopolednímu fotbalu, cvičili dorostenci společně s muži každou neděli ráno v 5 hodin pod vedením Josefa Hoďáka č. 14 a Ladislava Černocha č. 186.
V kulturní a osvětové činnosti se při pořádání pravidelných akcí začali zvát i známé osobnosti, např. Martha a Tena Elefteriadu, Bob Frídl, Strouhalová sedmička či Miluška Voborníková a Petr Spálený. Přesto, že tyto akce byly mnohdy prodělečné, přispívaly k pozvednutí kultury v obci.
Pokračování příště.
Ing. Jan Macháč
1.zástupce starosty SDH Mořkov
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