Leden 2020

měsíčník ČÍSLO 1

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
přeji Vám jménem svým a jménem zaměstnanců obce Mořkov v novém roce 2020 hodně štěstí,
zdraví a spokojenost.
Ivana Váňová, starostka
Vážení Mořkovjané,
na začátku každého roku Vás informuji o tom, co se v obci podařilo v roce minulém. Konstatuji,
že za posledních 30 let (nepočítám do toho velké projekty jako byla výstavba vodovodu, plynovodu, či splaškové kanalizace) byl rok 2019 rokem největších investic do majetku obce, jeho rozvoje
a údržby.
Zpevněná krajnice u č.p.36
MŠ nová kotelna
MŠ kuchyň a kuchyňky
Výtah v MŠ
Oprava MK Nádražní a Horní
Chodník Nádražní a Horní
Úpravy vstupů a vjezdů k soukromým pozemkům na ul. Horní a Nádražní (po výstavbě chodníku)
Rekonstrukce volejbal. hřiště vč. oplocení
Parkety sál spol. dům
Odvodnění u č. p. 71
Spol. stezka pro chodce a cyklisty
Protismyková úprava před přechody
Opravy místních komunikací 2019 - jaro
Enviromentální zahrada u ZŠ
DA pro JSDH
Rekonstrukce vedení veřejného osvětlení dolní část obce
Celkem

190 000
371 035
4 246 901
400 000
2 226 100
4 926 000
219 000
1 172 720
142 000
360 280
12 555 821
477 950
1 754 437
496 488
1 693 110
236 000
31 467 842

V průběhu roku jsem se účastnila všech kontrolních dnů na všech stavbách – někdy se sešlo až 8 kontrolních
dnů v jednom týdnu. Co je však podstatné, vše je dokončeno a veškeré faktury za odvedenou práci jsou zaplaceny.
Do nového roku vstupujeme s cílem postavit dětské brouzdaliště (vč. budovy pro technologii). Začátkem roku uspořádáme výběrové řízení na zhotovitele. Rozpočtová cena tohoto projektu je 6 160 000,- Kč. Stavební
práce plánujeme zahájit na jaře, dokončení na podzim 2020.

Dále plánujeme rekonstrukci trubkové konstrukce okolo fotbalového hřiště – opěrky pro stojící diváky, budeme pokračovat v rekonstrukci veřejného osvětlení (horní část obce), nové oplocení sběrného dvoru, výstavbu nové garáže pro 2 osobní vozidla za společenským domem, rekonstrukci garáže pro JSDH ve dvoře u hasičárny, v případě, že obdržíme dotaci, tak nakoupíme žluté popelnice na plasty, výměnu desek stolů
ve spol. domě, plánujeme rekonstrukci obřadní síně dle návrhu architekta, dokončení projektových dokumentací vč. nabytí stavebních povolení na zateplení společenského domu a všech souvisejících prací
(vyřešení veřejného osvětlení v okolí a před společenským domem, výstavbu osobního výtahu do obecního
úřadu, přeložku kanalizace v souvislostí s výstavbou výtahu,…). Všechny tyto práce by měly být provedeny
za částku okolo 18 mil. Kč. (Tj. včetně poplatků za stavební řízení, za projektové dokumentace, za výběrové
řízení, technický dozor a BOZP, atd.).
Ivana Váňová, MBA, starostka
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Jednání na SmVaK a.s. o ceně stočného pro rok 2020
Před koncem roku 2019 jsme měli jedno z dalších jednání Svazku regionu Novojičínska, který vznikl za účelem výstavby splaškové kanalizace v členských obcích Nový Jičín, Kopřivnice, Životice u NJ a Mořkov. Protože jsem předsedkyní Svazku, jednám převážně s tajemníkem Svazku, Státním fondem Životního prostředí,
členy Svazku, ale když je třeba tak i s provozovatelem kanalizace, což je v našem případě SmVaK a.s. Ostrava. A právě ke konci roku 2019 bylo pro nás jednání velmi důležité, neboť SmVaK a. s. nám avizoval zvýšení stočného až o 16,- Kč oproti roku 2019. Tajemník Svazku však po kontrole výpočtů rozporoval jejich požadavek. Proto jsme SmVaK a.s. žádali o snížení ceny a domluvili si schůzku v sídle společnosti SmVaK a.s.
Ta se konala 19. 12. 2019 za účasti ředitele kanalizací Jana Tlolky, finanční ředitelky Haliny Studničkové, tajemníka Svazku Jiřího Plandora a mě. To, že jednání bylo úspěšné svědčí vyjednání navýšení ceny stočného
vyšší jen o 5,02 Kč vč. DPH oproti roku 2019. Zástupci SmVaK a.s. vzali naše argumenty v potaz a z jednání
jsme všichni odcházeli v přátelském duchu. Při jednání Svazku dne 20. 12. 2019 pak všichni zástupci měst a
obcí cenu stočného odsouhlasili.
Důvodová zpráva o zvýšení ceny stočného pro rok 2020

Mezi členy Svazku obcí regionu Novojičínska (dále jen „Svazek“), jakožto vlastníky kanalizace pro veřejnou
potřebu, a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (dále jen „SmVaK“), jakožto provozovatelem této kanalizace, byla 20. 12. 2011 uzavřena smlouva o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu (dále také „Provozní smlouva“).
Součástí této Provozní smlouvy je také tzv. „Platební mechanismus“ dále jen „PM“), což představuje aplikaci
vytvořenou v prostředí MS EXCEL. Tento výpočetní nástroj je implementací pravidel pro akceptaci vodohospodářských projektů financovaných z EU nastavených v Příloze č. 7 OP ŽP (Podmínky přijatelnosti vodohospodářských projektů pro Operační program Životní prostředí v programovacím období 2007–2013“) u tzv.
„oddílného modelu provozování“. Vyplnění PM je závaznou podmínkou pro čerpání prostředků z OPŽP.
Svazek v roce 2013 dokončil projekt výstavby nové kanalizace na území měst Kopřivnice a Nový Jičín a obcí
Mořkov a Životice u Nového Jičína. Financování tohoto projektu bylo realizováno především ze zdrojů OPŽP,
Moravskoslezského kraje a dále vlastních zdrojů členů Svazku.
Jako základ pro PM slouží hodnoty nákladů dle nabídky SmVaK Ostrava a.s. v rámci koncesního řízení pro
výběr provozovatele. Dalšími hodnotami pro výpočty jsou indexy inflace, stavebních prací, mezd, apod. dle
ČSÚ, vývoj spotřeby vody. ¨
Hlavním výstupem PM je cena pro stočné. Dále je možné stanovit položkovou kalkulaci ceny pro stočné na
rok 2020 pro odběratele napojené na kanalizaci ve vlastnictví členských obcí Svazku.
Rada Svazku schválila na svém jednání dne 20. 12. 2019 následující hodnoty pro rok 2020 pro odběratele napojené na kanalizaci v působnosti členů Svazku.
Cena pro stočné pro r. 2020 ve výší 47,82 Kč včetně DPH,
41,58 Kč/m3bez DPH, (v r. 2016 32,33 Kč/m3 bez DPH, v roce 2017 32,45 Kč/m3, v roce 2018 33,42 Kč/m3
bez DPH, roce 2019 36,56 Kč/m3 bez DPH)
Nájemné pro r. 2020 bylo stanoveno ve výši 1. 897. 719,- Kč bez DPH.
Tento skokový nárůst ceny stočného je způsoben:
- Nárůstem ceny vody převzaté k odkanalizování a čištění na ČOV Nový Jičín a ČOV Kopřivnice
- Zvýšením meziročních indexů elektrické energie a mzdových indexů dle ČSÚ
- Poklesem celkového objemu vody čištěné o 100 tis. m3 u jiných měst a obcí
- Zvýšením nájemného z 1 728 tis. Kč v roce 2019 na 1 898 tis. Kč v roce 2020
Nárůst ceny vody převzaté je způsoben opravou usazovacích nádrží na ČOV Kopřivnice v celkové výši 2,9
mil. Kč a vstupní čerpací stanice na ČOV Nový Jičín v částce 3 mil. Kč. Opravy takovéhoto rozsahu a nákladů
v minulých letech nebyly nutné.
Ivana Váňová, starostka Mořkova a předsedkyně Svazku obcí regionu Novojičínska
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SLOVO MÍSTOSTAROSTY

V podvečer přijde česká folková kapela Žalman &
spol.. První vystoupení tria „Žalmanův jihočeský výběr“ (Pavel Lohonka - Pavlína Jíšová - Antonín Hlaváč) proběholo na festivalu Porta v Plzni roku 1982.
Skupina se později přejmenovala na dnešní název Žalman & spol. V současné době kapela vystupuje ve složení Pavel Žalman Lohonka, Jindřiška Brožová, Petr
Novotný a Honza Brož. Vrcholem večera bude
Rock&Roll band Marcela Woodmana, která byla
založena v roce 1990. V letošní roce závěr nebude patřit žádné skupině, ale do 2 hodin bude diskotéka Romana Pastorka. Romana můžete znát z České televize,
kde uvádí soutěž Bludiště, je moderátorem rádia Čas.

Vážení spoluobčané,
s většinou z vás jsem měl tu čest,
potkat se během svátků při různých příležitostech. Vám, se kterými jsem tu čest neměl, prosím,
přijměte alespoň takto na dálku
mé upřímné přání, ať rok 2020 je
pro Vás ve znamení splnění
všech přání a ať máte dostatek času trávit volné chvíle v kruhu svých nejbližších.
Většina z vás si již vyzvedla na obecním úřadě kalendář na rok 2020 a jeho prolistováním jste zjistili,
že obec, kulturní komise a spolky pro vás připravily
rok naplněný kulturou a sportem. Letošní plesová
sezona začne 18. ledna 2020 a bude ukončena tradičním Pochováním basy 22. února 2020, která bude v
tomto roce již po třicáté osmé.
24. 1. 2020 máte možnost se přenést do doby Karla
IV. neboť v sále společenského domu sehraje divadelní soubor Pod Věží Štramberk divadelní hru Noc
na Karlštejně.
Během plesové sezony se můžete těšit na Obecní
zabijačku, jen pozor na změnu termínu, kdy v kalendáři je avízované datum 25. 1. 2020, které se z
technických důvodů přesouvá na sobotu 1. 2. 2020.
Mořkovský zajíc tento běh už neodmyslitelně patří
k Mořkovu a tak mnoho běžců si k nám přijede změřit své síly 14. 3. 2020.
Klub šikovných žen společně se skauty pro vás připravují Velikonoční výstavu v neděli 5. 4. 2020.
V naší obci máme kostel zasvěcený patronu sv. Jiří.
Datum největší pouti v okolí, letos připadne na neděli 26. 4. 2020.
V neděli 3. 5. 2020 budou slavit naši hasiči svátek
svého patrona sv. Floriána v kostele. Přijďte společně s nimi poděkovat za jejich službu a vyprosit jejich
ochranu při mši, která se bude konat v našem kostele
sv. Jiří.
Pochod okolo Mořkova, zpestřený na trase štamprlkou od paní starostky či místostarosty v lese u
„Strážnice“, se bude konat v sobotu 9. 5. 2020. V
neděli 10. 5. 2020 poděkujeme všem maminkám ve
společenském domě při Dni matek.
Jedna z největších akcí Mořkova je DEN OBCE,
který letos bude v sobotu 11. 7. 2020 a už dnes vám
můžeme prozradit, že se můžete těšit na skupinu
Šlapeto, která hraje lidovou a dechovou hudbu. Fungovala v letech 1989 až 2004. Od roku 2007 je její
pokračovatelkou skupina Patrola/Šlapeto, kde hrají
zakládající členové Šlapeta Radan Dolejš a Oťas Litomiský, ale také malý šlapeťák Robert Papoušek. Za
dětmi dorazí klaun Hopsalín.

8. 8. 2020 se můžete těšit na Letní kino na koupališti.
25. 9. 2020 v sále společenského domu proběhne Beseda s důchodci s kulturním programem a zahrajeme
si také BINGO.
Rok někdy uteče jak voda a my budeme rozsvěcet vánoční strom a posílat přáníčka Ježíškovi a to 29. 11.
2020. Během jara zasadíme nový strom, který by měl
být okrasou zase na mnohá léta.
5. 12. 2020 za dětmi do Orlovny přijde Mikuláš s nadílkou a pohádkou.
Předvánočním dárkem v podobě Adventního koncertu nás potěší děti z MŠ a ZŠ Mořkov 13. 12. 2020.
26. 12. 2020 se sejdeme na Živém Betlému s přáteli,
abychom vyslechli koledy, i zde se chystá překvapení.
Rok 2020 nám uzavře Vánoční koncert v kostele sv.
Jiří.
Toto je jen krátký výčet toho, na co se můžete těšit,
akcí však bude mnohem více a je tedy na místě poděkovat všem organizátorům, spolkům, oddílům … za
organizaci těchto akcí, které dělají dobrovolně pro nás
všechny.
Jiří Navrátil, MBA
místostarosta obce
4

USNESENÍ
z 23. schůze Rady obce Mořkov
konané dne 18. 12. 2019

1.
1.1

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů usnesení 22. schůze RO.

2.
2.1
2.2
2.3
2.4

Schvaluje:
Program 23. Rady obce Mořkov.
Vyřazení položky DHM 001 MŠ – myčka, dle žádosti ZŠ a MŠ Mořkov okres Nový Jičín.
Odměnu pro ředitelku školy Š. za práci vykonávanou v kalendářním roce 2019.
Rozpočet Základní a Mateřské školy Mořkov na rok 2020 dle Návrhu, který je přílohou tohoto usnesení.
Odpisový plán na rok 2020 pro ZŠ a MŠ Mořkov, dle přílohy.
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo o provádění prací při údržbě a opravě veřejného osvětlení mezi smluvnímu stranami Obec Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zast. Ivanou Váňovou, na straně Objednatele a ZVL SERVICE s.r.o., Skalky 96, 741 01 Nový Jičín, IČ: 07146914, zast. Vlastimilem Zelenkou, jednatelem společnosti na straně Zhotovitele.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB-služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu – Stavba rodinného domu a inženýrských sítí na parc. č. 24, k. ú. Mořkov mezi Obcí Mořkov, Horní
10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zast. Ivanou Váňovou,MBA, starostkou na straně budoucí povinný
a Z. na straně budoucí oprávněný.
Nájemní smlouvu do DPS pro paní K.
Nájemní smlouvu nebytových prostor (outlet) ve zdravotním středisku pro Falcons Trans s.r.o.,
IČ:06120261, Osvobození 579, Mořkov.
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. S/61/5003384/012/2015 o sběru a přepravě biologicky rozložitelného odpadu mezi smluvními stranami Obec Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, zast. starostkou obce Ivanou
Váňovou, IČ: 00298191 na straně objednatele a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Praha
10, Pražská 1321/38a, 102 00, IČ: 49356089, na straně zhotovitele.

2.5
2.6

2.7

2.8
2.9
2.10

V Mořkově 18. 12. 2019
Ivana Váňová, MBA
starostka

Jiří Navrátil, MBA
místostarosta

Kalendář pro rok 2020 si můžete zdarma vyzvednout
na obecním úřadě Mořkov, podatelna - referentka Kamila Steculová.
Odběr možný kdykoliv během úřední doby.
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USNESENÍ
ze 6. zasedání zastupitelstva obce Mořkov
konaného dne 18. 12. 2019

Zastupitelstvo obce po projednání:
1.
Bere na vědomí:
1.1
Zprávu ověřovatelů zápisu 5. ZO paní Lenky Jurášové a pana Jaromíra Steculy.
1.2
Kontrolu usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce.
1.3
Zprávu o činnosti rady obce za období od 5. zasedání zastupitelstva obce č. 20, 21, 22.
1.4
Žádost o poskytnutí dotace na činnost a údržbu TJ Mořkov na rok 2020.
1.5
Žádost o poskytnutí dotace na provoz sociálních služeb v obci Mořkov na rok 2020 od Charity Kopřivnice.
1.6
VIII. a IX. úpravu rozpočtu obce na rok 2019 provedenou radou obce.
1.7
Termíny ZO Mořkov pro rok 2020 – 18. 3. 2020, 17. 6. 2020, 16. 9. 2020, 15. 12. 2020.
2.
Volí:
2.1
Návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení 6. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18. 12.
2019 ve složení: pan Jiří Navrátil – předseda, pan Adam Kučera a paní Jana Rýdlová – členové.
3.
Schvaluje:
3.1
Program jednání 6. ZO.
3.2
Obecně závaznou vyhlášku obce Mořkov č. 1/2019 o místním poplatků ze psů.
3.3
Obecně závaznou vyhlášku obce Mořkov č. 2/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
3.4
Obecně závaznou vyhlášku obce Mořkov č. 3/2019 o místním poplatku ze vstupného.
3.5
Obecně závaznou vyhlášku obce Mořkov č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu.
3.6
Obecně závaznou vyhlášku obce Mořkov č. 5/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
3.7
Návrh X. Úpravy rozpočtu obce na rok 2019
ve výši příjmů
ve výši výdajů
třídy 8 financování

420.370,01 Kč příjmy celkem
420.370,01 Kč výdaje celkem
0 Kč financování celkem

57,672.001,01 Kč
69,915.013,20 Kč
12,243.012,19Kč

Plné znění X. úpravy rozpočtu na rok 2019 v členění jednotlivých paragrafů (odvětví) je nedílnou součástí usnesení ZO.
3.8
Návrh rozpočtu obce na rok 2020 ve výši:
příjmů
43,668.800,00 Kč
výdajů
47,020.300,00 Kč
financování
3,351.500,00 Kč
Plné znění Rozpočtu na rok 2020 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 3,204.000,00 Kč, z toho na provoz ZŠ
2,343.000,00 Kč; na provoz MŠ 861.000,00 Kč.
ZO schvaluje finanční příspěvek ve výši 295.000,- Kč pro činnost Tělovýchovné jednoty Mořkov.
Z toho je určeno 90 000,- Kč na provoz celé TJ, a dále pro jednotlivé oddíly:
stolní tenis 20 000,- Kč šachy 25 000,- Kč fotbal 130 000,- Kč
Volejbal 10 000,- Kč
KČT 10 000,- Kč ASPV 10 000,- Kč
ZO schvaluje finanční příspěvek ve výši 260.000,- Kč pro činnost Charity Kopřivnice.
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
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3.9
3.10
3.11
3.12

3.13
3.14
3.15
3.16

3.17

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.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 – 2022.
Smlouvu o poskytnutí dotace na činnost a údržbu TJ Mořkov č. 22020 na rok 2020 a pověřuje starostku
obce k podpisu této smlouvy.
Smlouvu o poskytnutí dotace na provoz sociálních služeb v obci Mořkov č.12020 na rok 2020 Charitě
Kopřivnice a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
Odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva obce dle návrhu a), který je součástí tohoto usnesení. Odměny budou vyplaceny od 1. 1. 2020.
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.
Výše odměny členu výboru, který není členem zastupitelstva bude vyplácena dle návrhu c), který je
součástí tohoto usnesení. Odměny budou vyplaceny od 1. 1. 2020.
Poskytnutí bezúročné účelové půjčky č. 201902 ze Sociálního fondu ve výši 30.000,- Kč panu G.
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 00771/2019/RRC o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva.“
Smlouvu o budoucí finanční spolupráci při realizaci projektu zajištění spolufinancování základní sítě
sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností ORP Nový Jičín pro rok 2020.
Kupní smlouvu o prodeji nemovité věci uzavřenou podle ust. § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi smluvními stranami Správa železniční dopravní
cesty, státní organizace, Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO: 70994234, DIČ:
CZ70994234, zast. Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem na straně „Prodávající“ a Obcí
Mořkov, Horní 10, Mořkov, PSČ 742 72, IČO: 00298191, zast. Ivanou Váňovou, MBA, starostkou obce na straně „Kupující“. Předmětem koupě je pozemek parcelní číslo 1294/4, vzniklý oddělením
z původního pozemku parcelní číslo 1294/1 na základě geometrického plánu č. 2020-24/2017, vše
včetně jeho součástí a příslušenství, vše v katastrálním území Mořkov (dále jen „Předmět koupě“) za
dohodnutou kupní cenu 105 000,- Kč.
Poskytnutí návratné finanční výpomoci (dále NFV) dle Programu pro poskytování NFV „Kotlíková
dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ paní R. ve výši 140 00 Kč, panu K. ve výši 145 000 Kč,
a znění smluv o poskytnutí NFV 4201911, 4201912.

V Mořkově 18. 12. 2019
Ivana Váňová, MBA
starostka

Jiří Navrátil, MBA
místostarosta

Hledáme lékaře – lékařku do zubní ordinace
v Mořkově
Do zavedené zubní ordinace ve zdravotním středisku hledáme lékaře –
lékařku.
Nástup možný od 1. 4. 2020, popř. dohodou.
Podmínky pronájmu dohodou.
Bližší informace na OÚ Mořkov, 739 623 882.
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INFORMACE K VÝBĚRU MÍSTNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2020
Místní poplatky na území obce Mořkov se řídí těmito obecně závaznými vyhláškami (OZV)
1/2019 - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
2/2019 – Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
3/2019 - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného
4/2019 – Obecné závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu
5/2019 – Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování odpadů
Plné znění všech vyhlášek bude od 19. 12. 2019 k dispozici na www.obec-morkov.cz , v písemné podobě
na Obecním úřadě. Doporučujeme občanům i organizacím, aby se s jejich zněním seznámi-

li.

Výběr informací k některým místním poplatkům
Poplatek ze psa – ve výši 400,- Kč za jednoho psa, 500,- Kč za dalšího psa téhož občana. Za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského, sirotčího důchodu zůstává poplatek ve výši 200,- Kč,
za jednoho psa, za dalšího psa téhož občana 300,- Kč. Za část roku se platí poplatek v poměrné výši. Poplatek
se platí za psa po dovršení 3 měsíců věku.
Je povinností občana ohlásit vznik a zánik poplatkové povinnosti do 15 dnů. Poživatel uvedených důchodů
musí před úhradou poplatku ohlásit a doložit oprávnění na uplatnění nižší sazby místního poplatku.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů („ za odpad“) – ve výši 500,- Kč za občana, za část roku v poměrné výši. Je povinností občana nahlásit vznik a zánik poplatkové povinnosti do 30 dnů. Automaticky jsou osvobozeni od poplatku občané, kteří dovrší v daném roce 80 a více let, a děti do věku 5 let. Další osvobození uvedena v OZV nutno ohlásit a doložit ve lhůtě 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu. V případě, že poplatník nesplní povinnost nahlásit údaj pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených OZV, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Upozorňujeme občany na povinnost ohlášení užívání veřejného prostranství vyplývající z této OZV např. při
provádění výkopových prací, za umístění skládek. Povinnost ohlášení je 2 dny před zahájením užívání veřejného prostranství.
Poplatek z pobytu
Předmětem poplatku je pobyt v délce nejvýše 60 kalendářních dnů po sobě jdoucích. Plátcem poplatku je ubytovatel, kterým může být i nepodnikající osoba.
ÚHRADA MÍSTNÍHO POPLATKU za psa a odpad
Úhrada poplatku do 31. 3. 2020 hotově na pokladně OÚ nebo převodem na účet 1765767339/0800 . Při převodu na účet je nutno uvést variabilní symbol, který je stejný jako v roce 2019, nebo si jej zjistíte na OÚ. U
poplatku za odpad je možnost provést úhradu za více poplatníků. Formuláře na ohlášení platby za více poplatníků jsou na www.obec-morkov.cz , pokud nebyla změna v počtu poplatníků oproti roku 2019, nemusí se znovu ohlašovat.
Nálepku na rok 2020 obdržíte po úhradě poplatku za odpad. Nálepka roku 2019 platí do 31. 3. 2020.
Evidence místních poplatků – variabilní symbol zjistíte: jakschova@obec-morkov.cz, tel. 556 715 674, ref.
Jana Jakschová.

Charitativní bazar hraček pokračuje

Máte doma nějakou hračku, která jen leží ve skříni nebo na půdě? Chtěli byste ji dát nový život? Darujte ji na náš bazar hraček. Hračky můžete nosit do
místní knihovny vždy ve čtvrtek v době od 15:30 do 18:00 hodin. Zde si
také můžete vybrat novou hračku.
Děkujeme všem, kteří podpořili akci na vánočním jarmarku. K dnešnímu dni
jsme získali 2233 Kč za prodej hraček.
Peníze byly zaslány společnosti Člověk v tísni:
1500Kč – Postavme školu v Africe
700Kč – Lepší škola pro všechny
Tak přijďte! Vyměňte, darujte a potěšte nejen sebe, ale i někoho dalšího. Děkujeme.
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Narodili se
Richard Studený, Vítězslav Kouřílek,
Judita Křesinová, Vít Dominik
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Ríšovi, Vítkovi, Juditce a Vítkovi
přejeme do života hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v lednu 2020
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
80 let
81 let
82 let
86 let
94 let

Pavel Jeřábek
Jana Mičková
Marie Navrátilová
Oldřich Klimeček
Jarmila Horáková
Jarmila Cabáková
Miroslava Kyselá
Anna Tobolová
Ludmila Kyselá
Štefan Sabo
Marie Kučerová

Milan Křížek
Jan Černoch
Josef Černoch
Lidmila Morócová
Zdeněk Toman

Pavel Černoch
Zdeněk Šimeček
Zdeňka Zubíková

Jan Macháč
Anna Házová

Úmrtí
Ludmila Mikolášková Vladimír Machač
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MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
28. října 117, 702 18 Ostrava

Obálka do ledničky neboli IN.F.Obálka JE TADY!
Vážení občané,
s radostí Vám oznamujeme, že aktivita Moravskoslezského kraje pod osobní záštitnou náměstka hejtmana pro sociální oblast Jiřího Navrátila, MBA,
nazvaná IN.F.Obálka z projektu „ Informace jako forma ochrany osob
v seniorském věku“ byla realizována. IN.F.Obálku si můžete vyzvednout u
odborů sociálních věcí obecních úřadů v místě vašeho bydliště nebo na pobočkách Senior pointů od poloviny měsíce prosince 2019. Aktivita je zaměřená na zvýšení kvality života seniorů a podporu jejich bezpečí. IN.F.Obálky jsou vyrobeny v celkovém objemu 61.000 kusů pro náš kraj.
IN.F.Obálka (= Informace jako Forma ochrany) je plastová obálka, která obsahuje informační leták
s pokyny k vyplnění, formulář k vyplnění, propisku, magnetu nebo samolepku (s nápisem: Zde je
IN.F.Obálka, s telefonními čísly na složky záchranného systému).
IN.F.Obálka slouží k předání údajů o vašem zdravotním stavu, užívaných lécích, kontaktech na příbuzné
či blízké, v případě, že se ve Vaší domácnosti ocitnete v nebezpečí či ohrožení života, složkám záchranného systému, které jsou o této aktivitě informovány.
IN.F.Obálka může přispět k efektivnímu zajištění pomoci v situaci tísně, ohrožení zdraví nebo života. Vyplníte formulář s požadovanými údaji a vložíte jej zpět do plastové obálky, kterou umístíte do lednice,
nejlépe do vnitřní přihrádky dveří. Samolepkou nebo magnetkou označíte dveře lednice nebo dveře
z vnitřní strany bytu a tím způsobem budou informovány zasahující záchranné složky.
Upozorňujeme vás, že Moravskoslezský kraj ani Ministerstvo práce a sociálních věcí, jako iniciátoři této preventivně bezpečnostní akce, nepověřily žádné osoby ani organizace kontrolou IN.F.Obálek!
Tento projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu České Republiky a z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Věříme, že tato aktivita bude přínosná pro občany Moravskoslezského kraje.
Mgr. Daniel Rychlik

SENIOŘI,
PROSÍM,

VYZVEDNĚTE SI

OBÁLKU NA
PODATELNĚ
OBECNÍHO
ÚŘADU
MOŘKOV.
BUDE VÁM
VYDÁNA
ZDARMA
OD 7. 1. 2020
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Zprávičky z MŠ Mořkov
Rozsvícení vánočního stromu
Advent je čas klidu, pohody a lásky a tak
jsme první neděli adventní strávili pouštěním
balónků Ježíškovi. Děti z mateřské školy nacvičily pásmo koled a říkanek a poté poslaly
250 přání Ježíškovi.

Mikulášská nadílka
I naši školku navštívil Mikuláš se svým doprovodem. V každé třídě seznámil čert zlobivé děti s Knihou hříchů. Připomněli nám,
abychom nezapomínali uklízet hračky, pomáhali jeden druhému a poslouchali paní
učitelky i rodiče. Po slíbení nápravy však
Mikuláš čertovi povel k nabrání do pytle
nedal a tak všichni dostali od Mikuláše
drobný dáreček.

Vánoční dílny
Druhý týden v prosinci patřil rodičům s dětmi. V mateřské škole se konala tvořivá dílnička, při níž si tentokrát
mohli vyrobit ozdoby na stromeček, různé vánoční dekorace či nazdobit perníčky.

Děkujeme společnosti Kon-Kys za poskytnutý finanční dar.
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Výstava Betlémů
Při vycházce jsme zavítali na Výstavu betlémů, která
se konala v tělocvičně Orlovny. Děti obdivovaly betlémy vyrobené ze dřeva, papírů, slámy či upečené
z perníku.

Adventní koncert
V prosinci děti pilně nacvičovaly pásmo koled, které
následně předvedly v kulturním domě na Adventním
koncertě.
Setkání u stromečku
V úterý 17. prosince zazvonil v mateřské školce zvoneček, přišel Ježíšek a pod stromeček nadělil dětem
dárky. Děti byly velmi natěšené a zvědavé, jaképak
hračky se to ukrývají v zabalených balíčcích. Po svačině se děti dočkaly a přišlo konečně na dlouho očekávané rozbalování. Našly pod stromečkem spoustu her
a pěkných hraček na hraní. Na závěr jsme si zazpívali
koledy.
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PRAVIDELNÉ PRÁVNÍ OKÉNKO
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ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU SPOJENÉHO S POSÍLÁNÍM
PŘÁNÍČEK JEŽÍŠKOVI
MO KDU-ČSL již 9 rokem zpestřuje rozsvěcení Vánočního stromu obce tzv. Ježíškovou poštou, kdy každé dítě dostalo zdarma balonek a k němu kartičku na kterou napíše své přání a zpáteční adresu, aby Ježíšek věděl, komu to má doručit. V
letošním roce jsme již vypouštěli 250 balonků. Přestože se na nás někdy spustí
kritika, že tímto konáním ničíme ekologii, zahlcujeme přírodu plasty atd., dovoluji
si konstatovat, že používáme balonky kaučukové, které se rozkládají rychleji a
provázky jsou přírodního původu. Za MO KDU-ČSL Mořkov chci sdělit, že v této
akci budeme i nadále pokračovat, vždyť vidět těch 250 párů rozzářených dětských
očí stojí za to a navíc naše akce má i své příběhy. Jeden z letošního roku:
Neuvěřitelné, zázraky se dějí. Leontýnce přišel před vánocemi balík ze Staré Ľubovny, Slovensko, cca 200 km
vzdušnou čarou. Až tam doletěl balónek, který si Lea poslala 1. prosince při tradičním posílání přáníček Ježíkovi v Mořkově. Nejen Lea, ale i my, rodiče jsme byli velmi překvapení. Další šok nastal, když jsme krabici
otevřeli. Spoustu dárku a v přiloženém dopise se paní ještě omluvila, že nesehnala pejska na vodítku, ale jen
ležícího. No, neskutečné…..
Jiří Navrátil, předseda MO KDU-ČSL Mořkov
Pořadatelé plesů
Vás srdečně zvou
na plesovou sezonu 2020
v obci Mořkov
Sobota
Sobota
Pátek
Neděle
Sobota

18. 1.
1. 2.
7. 2.
9. 2.
22. 2.

Hasičský ples
Orelský ples
Školní ples
Dětský maškarní karneval
Pochování basy
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Společenský dům
Orlovna
Společenský dům
Společenský dům
Společenský dům
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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. 1/2020, vydáno dne 8. 1. 2020.
Neprošlo jazykovou úpravou. Tisk Grafia Nova s.r.o., Zašová 826
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