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SLOVO STAROSTKY
Vážení Mořkovjané,
každého z nás se dotýkají Vládou České
Republiky vydaná opatření související
s pandemií koronaviru a nemocí Covid
19. Málokdo si připouští, jakou hrozbu
tato nemoc přináší. Nedělat proti nemoci
opatření by způsobilo neřízené zkolabování nejen nemocnic, ale v podstatě všeho
kolem nás, a to je to, co mnozí nedomýšlejí, nebo si nechtějí připustit. Nebudu zacházet do podrobností, avšak chci vás všechny poprosit, buďte ohleduplní vůči spoluobčanům a dodržujte Vládou ČR vydaná
přísná opatření. Jedině tak můžeme čelit této hrozbě. Děkuji za pochopení a přeji všem hodně zdraví a trpělivost.
Až do odvolání jsou omezeny úřední hodiny pro veřejnost
na Obecním úřadě v Mořkově. Otevřeno je výhradně
v pondělí a ve středu od 12 do 17 hodin. I v tyto dny však
vyřizujte jen záležitosti, jež nesnesou odkladu. V ostatní
dny a dobu jsou všechny pracovnice úřadu k dispozici na
telefonu, popř. emailu. I když pracují z domova, mají telefonní linky OÚ Mořkov na své mobily přesměrované a
jsou připraveny s Vámi Vaši záležitost konzultovat.
Pokud by někdo z občanů potřeboval pomoc se zajištěním nákupu, případně léků, volejte starostce obce
739 623 882, popř. piště na email starosta@obecmorkov.cz.
Až do odvolání je uzavřena obecní knihovna.

Od projektanta Ing. Pavla Krátkého jsem převzali dokončenou projektovou dokumentaci na zateplení společenského domu (SD), řešení veřejného osvětlení v okolí
SD, projektovou dokumentaci na výtah (bezbariérový
vstup na obecní úřad a do prostor restaurace a SD)
s bezbariérovou úpravou okolního venkovního terénu. Dle
rozpočtu by veškeré práce neměly překročit částku 18 mil.
Kč vč. DPH. S přípravou projektu souvisí i zhotovený
energetický audit. Veškeré projekční práce trvaly bezmála
1,5 roku. V současné době již běží stavební řízení na povolení těchto staveb a zároveň připravujeme žádosti o dotace. Je velkou šancí získat až 80 % finančních prostředků
z SFŽP a MMR.

Protože řidiči
nedodržují
v obci nařízenou rychlost
30 km/h, přibývají na žádosti
rodičů
s ohledem na
bezpečnost
dětí retardéry. Máme jich
v obci už 20
ks. 50 % lidí je
vítá a 50 % na ně nadává. Investice do nich stála už obec
cca 250 000,- Kč. Věřte, raději bychom tyto finance investovali do houpaček, průlezek apod. Řidiči však jezdí
skutečně velmi rychle, a tak budou retardéry přibývat,
přesto, že jejich realizací na druhé straně znečišťujeme
životní prostředí. Zdraví a bezpečnost dětí je nám přednější.
Ivana Váňová, MBA, starostka

Rekonstrukce
garáže
u hasičské
zbrojnice

SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Vážení Mořkovjané,
součástí našeho Sběrného dvoru je také shromažďování vysloužilé elektrotechniky. Smlouvu na likvidaci tohoto elektroodpadu máme uzavřenou se společnostmi ASEKOL, ELEKTROWIN a EKOKOM. Výtěžek z tohoto sběru, nám částečně pokrývá provoz sběrného dvoru. Jen pro vaší představu
odměny od těchto společností ve srovnání roku 2019 a 2020:
SPOLEČNOST
2019
2020
ASEKOL
2. 320,00 Kč
1. 330,70 Kč
EKO - KOM
282. 116,50 Kč
249. 296,00 Kč
ELEKTROWIN
20. 919,05 Kč
13. 837,60 Kč
Chci Vám všem touto cestou poděkovat, že nedochází ke vzniku černých skládek a že se všichni snažíme, aby to kolem
nás vypadalo hezky.
Druhý význam to má také sociální, neboť díky následné likvidaci
tohoto elektro odpadu mají práci
lidé s postižením. Jedním z takových to míst jsou nově vzniklé
Chráněné dílny Charity Opava,
které jsem měl tu čest slavnostně
otevřít společně s biskupem ostravsko - opavské diecéze Mons.
Martinem Davidem. V dílnách je
dnes zaměstnáno 150 lidí s různým handicapem.

A nyní mi dovolte, abych Vás informoval, že z důvodu vývoje pandemie a Nařízení Vlády České republiky, které se
mění dle závažnosti situace jsme se rozhodli ZRUŠIT letošní „Rozsvícení vánočního stromu s posíláním přáníček Ježíškovi“ (29.11.2020), „Mikulášskou nadílku v Orlovně s
pohádkou“ (5.12.2020) a „Adventní koncert“ (13.12.2020). Zda bude možné uspořádat 26. 12. 2020 „Živý
Betlém“ nebo 27. 12. 2020 „Vánoční koncert v kostele sv. Jiří“, Vás budeme informovat v prosincovém zpravodaji.
Věříme, že toto naše rozhodnutí pochopíte, že tak jako i my se musíme řídit Nařízeními Vlády ČR, budete i vy
tyto nařízení dodržovat, abychom se všichni co nejdříve mohli vrátit k normálnímu životu.
Bc. Jiří Navrátil, MBA, místostarosta
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USNESENÍ
z 41. schůze Rady obce Mořkov
konané dne 14. 10. 2020
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

2.6
2.7
2.8
3.
3.1

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů usnesení 40. schůze RO.
Přípravu a program 11. ZO.
Schvaluje:
Program 41. Rady obce Mořkov.
Zveřejnění záměru prodeje parc. č. 1082/8, orná půda, v k.ú. Mořkov o výměře 250 m2.
Zveřejnění záměru prodeje parc. č. 367/5, zahrada, v k. ú. Mořkov o výměře 2357 m2.
Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 1029/20 – jiná plocha/ostatní plocha v k. ú. o výměře 273 m2.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby IV-12-8019708/2, Mořkov,
p.č. 255/1. NNk,. uzavřenou mezi Obec Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, zast. Ivanou Váňovou, starostkou a
ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, zastoupená TRABBAU a.s. IČ: 28582675, Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, zast. Ing. Martin Barteček, na základě
plné moci č. PM/II-258/2019.
Obřadní dny na rok 2021.
Dodatek č. 1 ke SOD akce Mořkov – Opravy MK v obci 2020.
Návštěvu jubilantů v měsíci listopadu 2020.
Doporučuje:
ZO schválit odpuštění nájmu Pachtýři K. po dobu krizových opatření vydaných vládou ČR.
Ivana Váňová, MBA
starostka

Bc. Jiří Navrátil, MBA
místostarosta
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USNESENÍ
z 11. zasedání Zastupitelstva obce Mořkov,
konaného dne 21. 10. 2020
Zastupitelstvo obce po projednání:
1.
Bere na vědomí:
1.1
Zprávu ověřovatelek zápisu 10. ZO pana Jiřího Navrátila a pana Jaromíra Steculy.
1.2
Kontrolu usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce.
1.3
Zprávu o činnosti rady obce za období od 10. zasedání zastupitelstva obce č. 39 - 40.
2.
Volí:
2.1
Návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení 11. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 21. 10. 2020 ve
složení: paní Lenka Jurášová - předseda, paní Eva Hegarová a pan Petr Lacina – členové.
3.
Schvaluje:
3.1
Program jednání 11. ZO.
3.2
Poskytnutí návratné finanční výpomoci (dále NFV) dle Programu pro poskytování NFV „Kotlíková dotace
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ panu H. ve výši 200 000 Kč, a znění smluv o poskytnutí NFV 4202021.
3.3
Poskytnutí návratné finanční výpomoci (dále NFV) dle Programu pro poskytování NFV „Kotlíková dotace
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ panu K. ve výši 200 000 Kč, a znění smluv o poskytnutí NFV 4202022.
3.4
Poskytnutí návratné finanční výpomoci (dále NFV) dle Programu pro poskytování NFV „Kotlíková dotace
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ panu L. ve výši 180 000 Kč, a znění smluv o poskytnutí NFV 4202023.
3.5
Poskytnutí návratné finanční výpomoci (dále NFV) dle Programu pro poskytování NFV „Kotlíková dotace
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ panu M. ve výši 115 000 Kč, a znění smluv o poskytnutí NFV 4202024.
3.6
Poskytnutí návratné finanční výpomoci (dále NFV) dle Programu pro poskytování NFV „Kotlíková dotace
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ panu V. ve výši 200 000 Kč, a znění smluv o poskytnutí NFV 4202025.
3.7
Dodatek č. 3 Směrnice č. 2/2010 Zásady pro tvorbu a užití prostředků sociálního fondu.
3.8
Kupní smlouvu uzavřenou mezi panem K., na straně prodávající, a Obcí Mořkov, Horní 10, 74272 Mořkov, IČ:
00298191 zast. Ivanou Váňovou, starostkou obce, na straně kupující, pozemky dle GP č. 2100-36/2020, za dohodnutou kupní cenu 153,- Kč/m2, tj. celkem za 54468,- Kč.
3.9
Prominutí zaplacení nájemného za měsíc říjen a listopad 2020, ve SD – provozovna restaurace, pachtýři K.,
z důvodu nuceného zavření restaurace v souvislosti s pandemií koronaviru a pokynů nařízených Vládou ČR.
3.10 Podání žádosti do programu Podpory rozvoje regionů 2021, podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova pro
obce do 3000 – akce Zateplení SD vč. řešení veřejného osvětlení v okolí SD.

V Mořkově 21. 10. 2020
Ivana Váňová, MBA
starostka

Bc. Jiří Navrátil, MBA
místostarosta
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Narodil se
Laura Jiříková
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Laurince
přejeme do života hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v listopadu 2020
50 let
55 let
65 let
70 let
75 let
80 let
81 let
82 let
83 let
86 let
88 let
90 let
94 let

Martin Hegar
Eva Bačová
Libuše Mičková
Miroslav Kunc
Jan Štancl
Věra Rýcová
Jaroslava Pítrová
Zdenka Kyselá
Antonín Pítr
Marie Rýcová
Marie Krutílková
Alžběta Mičková
Marie Mičková

Kateřina Kyselá
Jana Slabá

Martin Trutman

František Kučera
Milan Zelenka

Anna Mičková
Anna Kyselá

Růžena Macháčová

Úmrtí
Anna Podlezlová Jarmila Kuncová Bohuslav Jašek Marek Kocián

Vzpomínka na všechny věrné zesnulé, Památka všech věrných zemřelých,
Svátek zesnulých, Památka zesnulých či lidově Dušičky,
která připadá na 2. listopadu,
je v římskokatolické církvi dnem liturgického roku,
kdy se církev modlí za zemřelé.
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ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY MOŘKOV

Současná nepříznivá situace zasáhla i do chodu naší mateřské školy. Některé plánované akce pro děti jsme
museli zrušit (divadelní představení v MŠ), některé pozastavit (plavecký výcvik předškoláků).
Tradiční hledání Podzimníčka jsme pojali netradičně. Děti měly možnost vyrobit si Podzimníčka doma spolu
s rodiči, své výtvory pak donést do školky na výstavku. Samotné hledání Podzimníčka a plnění jeho úkolů
proběhlo v rámci dopoledního pobytu venku. Podzimníčka se dětem tak jako každý rok podařilo najít a ukrytý
poklad pozornosti dětí také neunikl.
Alespoň jedna pozitivní zpráva na konec našeho příspěvku. Tím je konstatování toho, že i v této nelehké situaci máme kolem sebe lidi ochotné kdykoliv pomoci. Tímto děkujeme našim dobrovolným hasičům za pomoc
při vyčištění kanalizační vpusti v MŠ.
Naše velké poděkování patří také panu Jaroslavu Perútkovi a panu Oldřichu Kuncovi za nemalé peněžité dary.
Věnované finance budou použity na nákup hraček, které uvítají děti v každé třídě školky s obrovskou radostí.
Kolektiv MŠ

Stolní kalendář na ro 2021
S ohledem na bezpečnost a zdraví zaměstnanců obecního úřadu budeme v letošním roce distribuovat stolní
kalendáře na rok 2021 přímo do každého domu. Počet kusů bude zajištěn podle počtu rodin v domě. Kdo má
poštovní schránku dostatečně velkou, budou kalendáře umístěny do ní, v ostatních případech budou roznášející zvonit přímo u dveří. O zahájení roznosu vás budeme informovat obecním rozhlasem. Ten, kdo kalendář
nedostane (např. puštěný pes, majitel neotevřel….), dostaví se pro něj v lednu na OÚ Mořkov.
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Vyčistím koberce, sedačky,
interiéry automobilů.
Dezinfekce místností, bytů,
automobilů ozónovým
generátorem.
(ničí plísně, viry, bakterie,
roztoče a eliminuje záchap)
MAREK JIŘÍ 739 640 626

"Koupím dům nebo stavební
pozemek v Mořkově a okolí.
Nejsem realitní kancelář.
Děkuji za nabídky.
tel. 607275418"
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. 1012020, vydáno dne 2. 11. 2020.
Neprošlo jazykovou úpravou. Tisk Grafia Nova s.r.o., Zašová 826
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