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SLOVO STAROSTKY
Vážení Mořkovjané,
v úterý 1. září 2020 jsme přivítali v sále Společenského domu v Mořkově 26 prvňáčků. Většina
se na vstup do školy těšila, některým však vadilo brzké vstávání. Už jsou však školáci, a tak nezbývá nic jiného, než pravidelně začít plnit školní povinnosti, učit se číst, psát a počítat. Všichni
se i na toto velmi těší, řekli to všem při svém prvním rozhovoru. Přejeme všem prvňáčkům, aby
je škola bavila, aby se rádi učili a měli radost ze svých úspěchů. Rodičům i paní učitelce přejeme hodně trpělivosti se svým školákem či školačkou, povzbuzujte je a hodně chvalte. Určitě se
Vám za Vaši péči a snahu odmění pěknými známkami či razítkem s pochvalou.
Měsíc srpen byl všeobecně poslem dobrých zpráv. Písemně jsme dostali potvrzen příjem tří dotací + jedné
kompenzace, a to z MMR obdržíme 1 811 521,- Kč na opravy již zhotovených oprav místních komunikací
v roce 2019. (Původně jsme měli obdržet jen 250 000,- Kč).
Z MMR obdržíme dotaci na rekonstrukci tělocvičny ZŠ ve výši 2 430 675,- Kč. Realizaci předpokládáme od
ledna 2021. Po dobu rekonstrukce plánujeme využít pro hodiny tělesné výchovy sál Orlovny. Vše bude smluvně dohodnuto s vlastníky této budovy.
Ze SFŽP obdržíme dotaci na pořízení žlutých 240 l popelnic na plasty a to ve výši cca 500 tis. Kč. V současné
době máme vypsáno výběrové řízení na dodavatele.
Do rozpočtu obce jsme obdrželi mimořádnou kompenzaci státu ve výši 3 150 000,- Kč, za snížené daňové příjmy způsobené koronavirem.
Pokračujeme ve výstavbě brouzdaliště, stavbě dvougaráže za společenským domem a na rekonstrukci garáže u
hasičské zbrojnice. Každý čtvrtek se pravidelně konají kontrolní dny za účasti zhotovitelů, stavebního dozoru
a mně, jako zástupce obce. Dokončení všech tří akcí je plánováno na konec listopadu. Následně proběhnou
kolaudace.
Ivana Váňová, MBA
starostka obce

Zahájení školního roku 2020/2021
se letos konalo jinak než jsme
zvyklí.
V sále společenského domu jsme
přivítali pouze prvňáčky s jejich
rodiči za účasti žáků 9. třídy.

Zveme občany
na jednání 10. zasedání Zastupitelstva obce Mořkov,
které se koná ve středu 16. 9. 2020
v 17:00 hodin v sále SD.
Program bude zveřejněn v řádném termínu na úřední desce,
webu obce a výlepových plochách.
OZNÁMENÍ

o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů.
Starosta obce Mořkov v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

OZNAMU JE

1.

Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční:

2. a)

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je sál v přízemí Společenského domu v Mořkově, Horní
10, 742 72 Mořkov pro voliče, bydlící na ulicích:
Dolina, Dolní, Družstevní, Dvořiska, část ul. Horní, Ke kapli, U kaple, Květná, Mlýnská, Najštef, Nové domky, Obchodní, část ul. Pastelník a Potoční, Sportovní, V říkách, Zahradní, Za sušárnou, Záhumenní.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 2 je salonek v přízemí Společenského domu v Mořkově,
Horní 10, 742 72 Mořkov pro voliče bydlící na ulicích:
Beskydská, Boční, Dělnická, Dílky, část ul. Horní, Huštýnská, Krátká, Křivá, Malá strana, Mlýnská,
Mostní, Na Bochetě, Na rolici, Nádražní, Nová, Osvobození, Padol, část ul. Pastelník a Potoční, Pod
dráhou, Polní, Příčná, Řadová, Úzká a Zuberská.
Přesné rozdělení volebních okrsků bude vyznačeno na orientačním plánu obce, který bude ve dnech
voleb vystaven ve vestibulu Společenského domu.
Volič je povinen prokázat při hlasování totožnost a státní občanství České republiky.
Každému voliči budou nejpozději 3 dny před konáním voleb doručeny hlasovací lístky, které si přinese
do volební místnosti. Spolu s nimi bude voličům doručen i informační lístek, na němž budou seznámeni s údaji pro realizaci volebního práva. Ve dnech voleb může volič hlasovací lístky obdržet i ve volební místnosti.
K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy a členů okrskové volební komise.
Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určenému pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat obecní úřad (tel. 556 759 387) a
v den voleb okrskovou volební komisi (okrsek č. 1 tel. 739 623 887, okrsek č. 2 tel. 739 623 883) o to,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči
své dva členy s přenosnou volební schránkou a umožní mu volbu provést.

2. b)

3.
4.

5.

6.
7.

v pátek dne 2. října 2020
v sobotu dne 3. října 2020

od 1400 hod
od 800 hod

V Mořkově 24. srpna 2020
Ivana Váňová, MBA
starostka
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do 2200 hod
do 1400 hod

USNESENÍ
z 37. schůze Rady obce Mořkov
konané dne 29. 7. 2020
1.
1.1
1.2
1.3

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů usnesení 36. schůze RO.
Konání Letního kina v sobotu 8.8.2020 u podhorské chalupy.
Stížnost sousedů z ulice Polní na hlučnost romské rodiny bydlící v č. p. 26.
Obec vlastníka nemovitosti vyzve k jednání na OÚ Mořkov a bude hlučné jednání a nakládání s odpadem řešit osobním
projednáním.

2.
2.1
2.2
2.3

Schvaluje:
Program 37. Rady obce Mořkov.
Umístění skákacího hradu dne 29.8.2020 vedle sálu SD při soukromé oslavě paní V.
Dodatek č. 1 Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském

kraji - 3. výzva“.
2.4

2.5

2.6

Smlouvu č. 18/2020 uzavřenou mezi Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zast. Ivanou Váňovou, MBA,
starostkou, na straně objednatele a Ing. Markétou Hoškovou, Osvoboditelů 3778/304, 760 01 Zlín, IČ: 63464501, DIČ:
CZ7256144126, na straně zhotovitele, kdy předmětem díla je manažerské řízení přípravy a realizace projektu
z Operačního programu Životní prostředí Rozšíření sběru separovaných odpadů v obci Mořkov.
Smlouvu č. 18/2020 uzavřenou mezi Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zast. Ivanou Váňovou, MBA,
starostkou, na straně objednatele a Tendra spol. s r.o., Ořechová 3336, 276 01 Mělník, IČ: 01820265, DIČ: CZ01820265,
zast. Ing. Jitka Plíštilová, na straně zhotovitele, kdy předmětem díla je administrace projektu MMR – POV 2019, DT
117D8210A – Podpora obnovy místních komunikací.
Návrh IV. Úpravy rozpočtu obce na rok 2020

ve výši příjmů
ve výši výdajů
třídy 8 financování

2.7

7 701 200,00 Kč
7 701 200,00 Kč
0 Kč

příjmy celkem
výdaje celkem
financování celkem

47 674 558,00 Kč
55 613 107,33 Kč
7 938 54933Kč

Plné znění IV. úpravy rozpočtu na rok 2020 v členění jednotlivých paragrafů (odvětví) je nedílnou součástí usnesení RO.
Text uvedený ve sloupci poznámka přílohy není závazným ukazatelem čerpání rozpočtu.
Opravy vybraných úseků místních komunikací pro rok 2020 a zhotovitele, který podal nejvýhodnější nabídku, PORR, Úsek
dopravních a inženýrských staveb Porr a.s., Oblast Morava, provoz Ostrava, CZ-717 00, Ostrava-Bartovice, Šenovská 463,
sídlo firmy: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ: 43005560, DIČ: CZ43005560 za částku 814 676 Kč vč.
DPH.
Ivana Váňová, MBA
starostka

Bc. Jiří Navrátil, MBA
místostarosta

Jako provozovatelka areálu koupaliště,
Campu a Podhorské chalupy v Mořkově
bych tímto chtěla poděkovat
všem pracovníkům a brigádníkům,
kteří svou prací a úsilím přispěli k získání
stříbrné medaile
Prázdninového inspektora.
Poděkování rovněž patří i vedení Obce
za jejich podporu a vstřícný přístup.
Iveta Skybová
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Z činnosti 7. skautského oddílu v Mořkově…
Podzim opět klepe na dveře a s ním přichází také začátek nového skautského roku! A jak jsme v našem oddíle
prožili ten předchozí? Stejně jako všechny organizace i
nás postihla korona krize. Nemohli jsme se potkávat, neprobíhaly pravidelné schůzky ani akce. Ale i tak jsme se dokázali potkat ve virtuálním prostoru, například jsme tak společně pekli pizzu, která dopadla
skvěle! Tváří v tvář jsme se setkali až na konci června na závěrečné
oddílovce. Museli mít obličeje schované pod rouškami, ale věřte nebo
ne, i s nimi se dá zažít plno legrace.
Kvůli nestabilní situaci byl letos tábor poněkud ohrožen. My jsme se
ale nenechali odradit, a tak jsme se v červenci vydali do Pitína strávit
společně s bojkovskými skauty alespoň šest dní v přírodě. Hned první
den jsme byli pozváni do cirkusu P. Barnuma, abychom jsme se stali
jeho součástí a nahlédli do zákulisí. V průběhu tábora jsme se dozvídali příběhy těch nejpodivnějších lidí a snažili jsme se jim pomoct
anebo jim alespoň porozumět. Největší zkouškou pro nás ale byl okamžik, kdy P. Barnuma začaly více zajímat peníze a úspěch cirkusu
než jeho zaměstnanci – a tak jsme se vydali na Žítkovou, abychom mu
ukázali, na čem opravdu záleží – na přátelství. Jelikož k čemu jsou
nám peníze a sláva, když je nemáme s kým sdílet? Jsme rádi, že si tuto myšlenku děti odvezly z tábora do svých domovů…
A jak to bude od září? Přijímáme nové členky ve věku 5 – 9 let! Více
informací na přiloženém plakátu. Doufáme, že letošní skautský rok
nebude tak silně poznamenaný jako ten minulý a že si z něj odneseme
plno pozitivních zážitků a netradičních dobrodružství!

Za všechny členky i vedoucí Vám přeji spokojený
předpodzimní čas!
Anna Macíčková – vedoucí oddílu
https://skaut-morkov.webnode.cz/
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Narodil se
David Hruška
Štěpánka Vavrečková
Timotej Galia
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Davídkovi, Štěpánce a Tomotejkovi
přejeme do života hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v září 2020
50 let
55 let
60 let
65 let
75 let
80 let
81 let
82 let
85 let
87 let
88 let
92 let

Petr Geryk
Miroslav Jančálek
Zdeněk Galia
Jaroslav Pizúr
Božena Geryková
Tomáš Zátorský
Vlasta Bartoňová
Václav Podlezl
Marie Kučerová
Alois Toman
Marie Hoďáková
Marie Macíčková
Božena Pítrová

Petr Pavlín
Bohuslav Macháč
Ivo Hrbáček
Zdeněk Závodný

Josef Vahalík

Josef Horák
Karla Jeřábková

Úmrtí
Růžena Černochová

Pavel Kudělka

Jan Raszka

Jménem celé rodiny děkuji za hojnou účast na pohřbu
Růženy Černochové a za květinové dary.
Marie Tarabášová
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Zámek Kunín
Navštivte pokoje Zámku Kunín,
jednoho z nejbohatěji vybavených
instalovaných zámků na Moravě.
Přichystali jsme pro Vás také
Slavnosti růží pro paní hraběnku
ve dnech 26. září až 4. října 2020.
A také výstavu Vzpomínky na monarchii jedinečnou výstavu klobouků,
livrejí a erbovních knoflíků
služebnictva šlechty.
Zámek Kunín můžete navštívit
v měsících září a říjnu
denně mimo pondělí od 9.00 do 17.00 hodin.
Zámek bude otevřen ZDARMA!
vvvw.zamek-kunin.cz
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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. 9/2020, vydáno dne 3. 9. 2020.
Neprošlo jazykovou úpravou. Tisk Grafia Nova s.r.o., Zašová 826
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