Leden 2021

SLOVO STAROSTKY
Vážení Mořkovjané,
zákon o obcích v § 103 odst. e) mi ukládá
za povinnost pravidelně informovat veřejnost o všem podstatném z činnosti obce.
Nejinak proto tomu bude i v letošním roce,
který nese číslovku 2021.
Nejprve shrnu podstatné investice roku
loňského - 2020:
• Výstavba dětského brouzdaliště s budovou technologie
a zpevněné plochy
5 912 549,23 Kč
• Rekonstrukce garáže u hasičské zbrojnice
1 415 044,59 Kč
• Novostavba garáže osobních vozidel
1 181 241,72 Kč
• Rekonstrukce místních komunikací 2020
508 692,23 Kč
• Úprava parkoviště u katolického hřbitova a 3 drobnější
opravy výtluků na MK
298 000,00 Kč
Projektová dokumentace na zateplení společenského domu,
výtah do spol. domu a na obecní úřad, veřejné osvětlení
v okolí spol. domu
650 000,00 Kč
(rozpočtové náklady těchto 3 projektů, které se budou realizovat od roku 2022 budou cca 18,5 mil. Kč, skutečná cena bude upřesněna po výběrovém řízení)
V předstihu pravidelně připravujeme plánované projekty,
a tak můžeme i v době pandemie koronaviru rozvíjet obec,
tímto podporovat naši ekonomiku a podávat žádosti o dotace. Jak už to většinou bývá, připraveným štěstí přeje. Tak
se stalo i to, že jsme byli Ministerstvem pro místní rozvoj
v roce 2020 vyzváni, že pokud jsme realizovali v roce
2019 opravy místních komunikací a práce máme uhrazeny,
tak nám je dotačně zpětně proplatí, a to ve výši 85% uznatelných nákladů. Obdrželi jsme proto koncem roku 2020
dotaci ve výši cca 850 000,- Kč z MMR na již realizované
opravy MK z roku 2019. Zde se potvrdilo správné rozhodnutí, pustit se do oprav místních komunikací i když nám
přišlo v roce 2019 oznámení od poskytovatele dotace, že
pro velký převis poptávky nám dotaci v roce 2019 neposkytnou, a že jsme odsunuti do pořadníku náhradníků.

měsíčník ČÍSLO 1
Zde je důležité zmínit i to, že Zastupitelstvo obce Mořkov
při svém jednání v roce 2019 rozhodlo o zmíněných opravách místních komunikací a jednohlasnou shodou realizaci z vlastních rozpočtových příjmů podpořilo. Konstruktivní a rozumné rozhodnutí zastupitelů přineslo obci
v roce 2020 finance, které by jinak neobdržela.
A nyní představím, co nás čeká v roce letošním – 2021:
- Řešení sběru separovaných odpadů v obci Mořkov
(dotace získána se SFŽP v roce 2020 na žluté popelnice
na plasty): realizace březen – duben 2021
1 292 171,10 Kč
- Rekonstrukce tělocvičny ZŠ a MŠ Mořkov (dotace získána z MMR v roce 2020): realizace od dubna 2021
4 423 875,48 Kč
- Prodloužení kanalizačního a vodovodního řádu na
ulici Polní a Nádražní: realizace od května 2021
2 880 000,- Kč
- Odvodnění lokality Lánová a ulice Beskydská, přes
ulici Polní: realizace od května 2021
2 881 000,- Kč
- Projektová dokumentace na demolici Podhorské chalupy a na novostavbu Podhorské chalupy (zde plánujeme podat žádost o dotaci na Ministerstvo průmyslu a obchodu – novostavba, a na MMR – bourání): realizace
v roce 2022 - 2023 jen za předpokladu obdržení dotace,
investiční odhad stavebních prací cca 13 mil. Kč.
800 000,- Kč
- Opravy dalších úseků místních komunikací 2021:
realizace v květnu 2021
500 000,- Kč
- Oplocení sběrného dvoru: realizace od dubna 2021
1 800 000,- Kč
- Venkovní trampolína: realizace červen 2021
80 000,- Kč
Výběrová řízení – opravy Papákova potoka v roce 2022,
Zateplení společenského domu (SD), bezbariérový přístup
(výtah) a veřejné osvětlení v okolí SD, oplocení sběrného
dvoru, prodloužení vodovodního a kanalizačního řádu na
ulici Polní a Nádražní, Odvodnění lokality Lánová a ulice
Beskydská, přes ulici Polní, atd.
Naznačila jsem jen ty největší akce pro tento rok. Samozřejmostí bude běžná údržba obecního majetku a služby
pro občany.

SLOVO MÍSTOSTAROSTY

Od února bude na Obecním úřadě v Mořkově působit nová referentka na podatelně. Ve výběrovém řízení byla
vybrána paní Renáta Kyselá z Mořkova. Nejprve bude po
dobu 3 měsíců zaučována. Zkušená matrikářka paní Libuše Hegarová se rozhodla dříve odejít do penze. Na místo
matrikářky nastoupí od dubna paní Kamila Steculová,
která dnes zastává pozici referentky na podatelně a rovněž
zastupuje matrikářku v době její nepřítomnosti.
Ať je rok 2021 pro všechny šťastný a úspěšný.
Ivana Váňová, MBA
starostka obce

Vážení spoluobčané,
z důvodu omezení setkávání na sklonku
loňského roku jsem neměl tu čest se s
Vámi během svátků potkat a tak prosím
přijměte alespoň takto na dálku mé
upřímné přání, ať rok 2021 je pro Vás ve
znamení splnění všech Vašich přání, ať
máte dostatek času na trávení volných
chvílí v kruhu svých přátel a nejbližších a k tomu všemu
nám všem hodně zdraví, protože to je to nejcennější.
Mrzí mě, že vám musím jménem zástupců spolků oznámit,
že plesovou sezonu v Mořkově v letošním roce musíme z
důvodu Nařízení ministerstva zrušit. Česká republika se
nachází stále na stupnici 5 a konání uvnitř prostor, ani jakékoliv větší akce ve venkovních prostorech se nebudou moct
konat minimálně do konce měsíce.
Ruší se:
Hasičský ples
16. 1. 2021
Obecní zabijačka
23. 1. 2021
Orelský ples
23. 1. 2021
Školní ples
29. 1. 2021
Dětský maškarní ples 31. 1. 2021
Pochování basy
13. 2. 2021
V rozpočtu obce byly schváleny prostředky na kulturu jako
v minulých letech ve výši 830 000,- Kč. Z těchto financí se
hradí Vítání občánků, dary pro jubilanty, vánoční kolekce
pro děti, koncerty, beseda s důchodci a Den obce, který
členové kulturní komise ve spolupráci s obcí již připravují.
Všichni věříme, že situace v červenci bude příznivá a tato
velká akce se uskuteční.

Stolní kalendář na rok 2021
S ohledem na bezpečnost a zdraví zaměstnanců obecního
úřadu byl stolní kalendáře na rok 2021 přímo distribuován
do každého domu. Počet kusů byl zajištěn podle počtu rodin
v domě. Kdo měl poštovní schránku dostatečně velkou, byly
kalendáře umístěny do ní, v ostatních případech roznášející
zvonili přímo u dveří.
Ten, kdo kalendář nedostal
(např. puštěný pes, majitel neotevřel….),
může si jej vyzvednout v průběhu ledna na OÚ Mořkov.

Bc. Jiří Navrátil, MBA, místostarosta

VÝBĚR POPLATKU ZA ODPADY
Poplatek za odpady lze uhradit převodem z účtu, je třeba kontaktovat referentku Janu Jakschovou na tel. 556 715 674,
která vám sdělí variabilní číslo platby.
Máte možnost také uhradit tento poplatek na pokladně OÚ a to prostřednictvím platební karty či hotově.
NUTNOSTÍ JE VYZVEDNUTÍ SAMOLEPKY NA POPELNICI TMAVĚ FIALOVÉ BARVY PRO ROK 2021,
kterou vám předáme na OÚ Mořkov.
POZOR NÁLEPKU MUSÍTE UMÍSTIT NA SVOU POPELNICI NEJPOZDĚJI DO 31. 3. 2021.

POZOR BÍLÁ NÁLEPKA Z LOŇSKÉHO ROKU S QR KÓDEM
MUSÍ ZŮSTAT NA POPELNICI I V LETOŠNÍM ROCE.
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USNESENÍ
z 12. zasedání Zastupitelstva obce Mořkov,
konaného dne 16. 12. 2020
Zastupitelstvo obce po projednání:
1.
Bere na vědomí:
1.1
Zprávu ověřovatelů zápisu 11. ZO paní Jany Rýdlové a pana Vojtěcha Vereše.
1.2
Kontrolu usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce.
1.3
Zprávu o činnosti rady obce za období od 11. zasedání zastupitelstva obce č. 41. - 44.
1.4
Žádost o poskytnutí dotace na činnost a údržbu TJ Mořkov na rok 2021.
1.5
Žádost o poskytnutí dotace na provoz sociálních služeb v obci Mořkov na rok 2021 od Charity Kopřivnice.
1.6
VIII. úpravu rozpočtu obce na rok 2020 provedenou radou obce.
1.7
Výsledky projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Mořkov v rozsahu přílohy č.1 předloženého materiálu.
1.8
Informaci pro členy Svazku obcí regionu Novojičínska (dále jen „Svazek“) ve věci postupu při zadání koncesního řízení na
provozování vodohospodářské infrastruktury ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy.
1.9
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) na projekt Rozšíření sběru separovaných odpadů v obci Mořkov.
1.10
Zprávy kontrolního výboru – Zápisy 1,2,3/2020 a Usnesení 1,2,3/2020.
1.11
Termíny ZO Mořkov pro rok 2021 – 10. 3. 2021, 9. 6. 2021, 8. 9. 2021, 8. 12. 2021.
2.
Volí:
2.1
Návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení 12. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 16. 12. 2020 ve složení: pan
Jaromír Stecula– předseda, pan Adam Kučera a paní Eva Hegarová – členové.
3.
Schvaluje:
3.1
Program jednání 12. ZO.
3.2
Obecně závaznou vyhlášku obce Mořkov č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
3.3
Návrh IX. Úpravy rozpočtu obce na rok 2020

ve výši příjmů
ve výši výdajů
třídy 8 financování

131.807,00 Kč příjmy celkem
131.807,00 Kč výdaje celkem
0 Kč financování celkem

52,136.120,40 Kč
60,906.690,73 Kč
8,770.570,33Kč

Plné znění IX. úpravy rozpočtu na rok 2020 v členění jednotlivých paragrafů (odvětví) je nedílnou součástí usnesení ZO.
3.4

Návrh rozpočtu obce na rok 2021 ve výši:

příjmů
výdajů
financování

41,249.640,95 Kč
52,184.740,95 Kč
10,935.100,00 Kč

Plné znění Rozpočtu na rok 2021 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 3,196.000,00 Kč, z toho na provoz ZŠ 2,321.000,00 Kč; na provoz
MŠ 875.000,00 Kč.
ZO schvaluje finanční příspěvek ve výši 251.000,- Kč pro činnost Tělovýchovné jednoty Mořkov.
Z toho je určeno 71 000,- Kč na provoz celé TJ, a dále pro jednotlivé oddíly:
stolní tenis 17 000,- Kč šachy 18 000,- Kč
fotbal 110 000,- Kč
Volejbal 15 000,- 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
c) úhrady pokut, penále, z rozhodnutí nadřízených orgánů a další nutné výdaje, které musí být ze zákona realizovány

3.5
3.6
3.7

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 2022 – 2023.
Smlouvu o poskytnutí dotace na činnost a údržbu TJ Mořkov č. 22021 na rok 2021 a pověřuje starostku obce k podpisu této
smlouvy.
Smlouvu o poskytnutí dotace na provoz sociálních služeb v obci Mořkov č.12021 na rok 2021 Charitě Kopřivnice a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
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3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
4.
4.1
5.
5.1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č.22022 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mořkov uzavřený mezi Obcí Mořkov, Horní 10, 742
72 Mořkov, IČ: 00298191, zastoupený Ivanou Váňovou, MBA starostkou, na straně poskytovatele, a TJ Mořkov, z.s., Sportovní 723, 742 72 Mořkov, IČ: 16627920, zastoupená Janem Fabíkem, předsedou spolku.
Podle § 55 odst. 1 a z § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, Zprávu o uplatňování Územního plánu Mořkov v rozsahu přílohy č. 2, včetně pokynů pro
zpracování návrhu Změny č.2 Územního plánu Mořkov, která bude pořizována zkráceným postupem.
Paní Ivanu Váňovou určeným zastupitelem ve věcech pořízení Změny č.2 Územního plánu Mořkov.
Postup při zadání koncesního řízení na provozování vodohospodářské infrastruktury, ve znění předloženém prostřednictvím
důvodové zprávy.
Prominutí zaplacení nájemného za měsíc říjen, listopad a prosinec 2020, nájemkyni areálu koupaliště a výletiště, včetně
bufetu pachtýřce S., z důvodu nuceného zavření restaurace v souvislosti s pandemií koronaviru a pokynů nařízených Vládou
ČR.
Prominutí zaplacení nájemného za měsíc prosinec 2020, ve SD – provozovna restaurace, pachtýři K., z důvodu nuceného
zavření restaurace v souvislosti s pandemií koronaviru a pokynů nařízených Vládou ČR.
Plán činností kontrolního výboru na rok 2021.
Kupní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zast. starostkou obce Ivanou Váňovou, na straně prodávající a paní Ch., na straně kupující pozemek parc. č. 367/5 – druhem zahrada o výměře 2357 m2 za
dohodnutou kupní cenu 1 330 000,- Kč.
Kupní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zast. starostkou obce Ivanou Váňovou, na straně prodávající a panem H. a paní R., na straně kupující pozemek parc. č. 1029/20 – ostatní plocha/ jiná plocha
o výměře 273 m2, za dohodnutou kupní cenu 28 938,- Kč, tj. 106,- Kč/m2.
Poskytnutí návratné finanční výpomoci (dále NFV) dle Programu pro poskytování NFV „Kotlíková dotace
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ paní H., ve výši 200 000 Kč, a znění smlouvy o poskytnutí NFV 4202026.
Poskytnutí návratné finanční výpomoci (dále NFV) dle Programu pro poskytování NFV „Kotlíková dotace
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ panu G., ve výši 170 000 Kč, a znění smlouvy o poskytnutí NFV 4202027.
Poskytnutí návratné finanční výpomoci (dále NFV) dle Programu pro poskytování NFV „Kotlíková dotace
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ paní P., ve výši 145 000 Kč, a znění smlouvy o poskytnutí NFV 4202028.
Poskytnutí návratné finanční výpomoci (dále NFV) dle Programu pro poskytování NFV „Kotlíková dotace
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ paní Š., ve výši 200 000 Kč, a znění smlouvy o poskytnutí NFV 4202029.
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, kterou se ruší OZV č. 3/2019 o místním poplatku ze vstupného
Ruší:
Obecně závaznou vyhlášku obce Mořkova č. 3/2019 o místním poplatku ze vstupného.
Projednalo:
Podle § 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Zprávu o uplatňování Územního plánu Mořkov v rozsahu přílohy č. 2 předloženého materiálu.

V Mořkově 16. 12. 2020

Ivana Váňová, MBA
starostka

Bc. Jiří Navrátil, MBA
místostarosta

Děkujeme všem spoluobčanům, kteří přispívají dobrovolně na zpravodaj,
na pokladně Obecního úřadu Mořkov.
V loňském roce jste přispěli částkou
8 229,- Kč.
Celkový náklad na tisk barevného zpravodaje za rok 2020 byl
164 096,- Kč.

Děkujeme paní Marii Hromádkové
za příspěvky o obci a občanech
do našeho obecního zpravodaje.
Vždy se na další články moc těšíme.
Jana a Mira Kyselí
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Zprávičky z naší Mateřské školy Mořkov

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Ve čtvrtek 3. prosince čekalo na děti v mateřské školce milé překvapení. S nadílkou za nimi přišel Mikuláš
s andělem, které jsme si pro tentokrát „ vypůjčili „
z vlastních řad. Děti nebeské návštěvě za nadílku poděkovaly pěknou písničkou, někteří kamarádi slíbili
polepšení, a pak se už všichni s radostí pustili do objevování dobrot v balíčku. Mikulášské veselí však
pokračovalo i další den. Při pobytu venku nás překvapili „ čertíci „ ze základní školy, se kterými si děti
společně zacvičily.

VÁNOČNÍ NADÍLKA
I přesto, že se letos nekonalo tradiční rozsvěcování vánočního stromu a posílání přáníček Ježíškovi, slavnostní rozsvícení stromečku jsme si v naší školce ujít nenechali.
U stromečku se sešly všechny děti, společně jsme si zazpívali vánoční koledy. Pak se už s nedočkavostí daly děti do
rozbalování dárků, které jim Ježíšek pod stromeček nadělil.
Za to, že byla nadílka bohatší, děkujeme firmě FALCON
TRANS. Její peněžitý dar jsme použili na nákup dalších
dárků.

Za všechny děti a zaměstnance mateřské školy
přejeme všem našim spoluobčanům hodně zdraví
a pohody v novém roce.
Kolektiv MŠ
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Narodila se
Alice Palacká
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Aličce
přejeme do života hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v lednu 2021
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
80 let
81 let
82 let
83 let
87 let
95 let

Josef Solanský
Miloš Kokstein
Miroslava Kyselá
Petr Macháč
Rudolf Černoch
Jan Kučera
Vlasta Doubravská
Josef Kučera
Miroslav Kyselý
Anna Tobolová
Ludmila Kyselá
Štefan Sabo
Marie Kučerová

Tomáš Tobola
Jana Falešníková
Zdeněk Pítr
Rostislav Mach
Lidmila Černochová
Anna Roubalová
Jan Macíček

Bohumil Bajgar
Marie Macháčová

Zdeněk Černoch

Jan Macháč
Anna Házová

VÝROČÍ SŇATKU
Smaragdová svatba - 55 let společného života
Jindřich Kudělka a Olga roz. Černochová
Jiří Křenek a Růžena Černochová
Alois Toman a Hana Žabková

15. 1. 1966
29. 1. 1966
29. 1. 1966

Úmrtí
Zdeňka Hromádková (86 let)

Pavel Kyselý (76 let)

Petr Mička (65 let)
Pavel Jeřábek (50 let)

Marie Hromádková (85 let)
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Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Na Jízdárně 3, 709 00 Ostrava
Tel.: 596 651 302

Máte problém či dotaz k přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2021? Nechoďte kvůli tomu na finanční úřad,
raději na své územní pracoviště zavolejte, napište nebo si informace vyhledejte na webových stránkách. Vyplněná přiznání, prosím, vkládejte do sběrných boxů.
V lednu každoročně tisíce občanů v kraji podávají přiznání k dani z nemovitých věcí, často přitom řeší své problémy
s přiznáním osobně na finančním úřadě a jeho územních pracovištích. Z důvodu zamezení dalšímu šíření onemocnění
COVID-19 však nebude v lednu 2021 možné osobní projednání těchto daňových záležitostí na finančním úřadě ani jeho
územních pracovištích (jako tomu bylo v minulých letech). Občané přesto o konzultace se zaměstnanci ani o pomoc
s problémy při vyplnění přiznání nepřijdou. Se svými dotazy se na zaměstnance mohou obracet telefonicky, e-mailem
nebo vhozením dotazu do sběrného boxu umístěného na každém územním pracovišti. Speciální telefonické informační
linky, zřízené na každém územním pracovišti, zajistí všem tazatelům odpovědi na položené otázky k dani z nemovitých
věcí se znalostí místních poměrů. Odpovídat na dotazy občanů a firem budou na zřízených infolinkách zaměstnanci
útvarů majetkových daní všech územních pracovišť finančního úřadu, a to v pracovních dnech denně od 4. ledna
2021 .
Finanční úřad proto zveřejňuje čísla speciálních informačních linek, kam mohou občané i firmy volat od 4. ledna 2021
své dotazy ohledně problematiky daně z nemovitých věcí takto: v pondělí a ve středu (od 8:00 -16:30 hodin), v úterý a
čtvrtek (od 8:00 - 14:30 hodin) a v pátek (od 8:00 - 13:30 hodin).
Územní pracoviště finančního úřadu

E-mailové adresy pro příjem
dotazů veřejnosti k dani
z nemovitých věcí

ÚP Ostrava I, Jurečkova 940/2, Ostrava

podatelna3201@fs.mfcr.cz

ÚP Ostrava II, Horní 1619/63, Ostrava Hrabůvka

podatelna3202@fs.mfcr.cz

ÚP Ostrava III, Opavská 6177/74A, Ostrava – Poruba

podatelna3203@fs.mfcr.cz

ÚP v Opavě

podatelna3216@fs.mfcr.cz

Úp v Hlučíně

podatelna3211@fs.mfcr.cz

ÚP v Bruntále

podatelna3205@fs.mfcr.cz

Úp v Krnově

podatelna3214@fs.mfcr.cz
podatelna3215@fs.mfcr.cz

ÚP v Novém Jičíně
ÚP v Kopřivnici

podatelna3213@fs.mfcr.cz

ÚP ve Frýdku-Místku
ÚP v Třinci
ÚP v Karviné

podatelna3207@fs.mfcr.cz
podatelna3218@fs.mfcr.cz
podatelna3212@fs.mfcr.cz
podatelna3210@fs.mfcr.cz

ÚP v Havířově
finanční úřad
Na Jízdárně 3162/3, Ostrava

podatelna3200@fs.mfcr.cz

Telefonické linky pro příjem dotazů
veřejnosti k dani z nemovitých věcí
596 150 111,
596 150 360
596 705 304
596 905 360,
596 905 322
553 681 390,
553 681 391
595 021 365
554 792 111
554 695 111
556 788 360,
556 788 341
556 882 360
558 605 311
558 382 367
596 304 600,
596 304 111
596 495 111,
596 495 309
596 651 111

K problematice dále uvádíme:
V pondělí 1. února skončí lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2021 a také možnost přihlásit se k placení této daně na rok 2021 prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva (SIPO).
Povinnost podat přiznání se týká především nových vlastníků pozemků, zdanitelných staveb, bytových a nebytových
jednotek (včetně majitelů bytových jednotek převedených v roce 2020 z družstevního do osobního vlastnictví). Do daňového přiznání se uvádí všechny zdanitelné stavby (budovy nebo vybrané inženýrské stavby), bytové a nebytové jednotky, které se nachází na území Moravskoslezského kraje. Rozhodný je stav vlastnictví k nemovité věci k 1. 1. 2021.
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Pozornost těmto řádkům by měli věnovat také vlastníci nemovitostí, kteří v roce 2020 všechny nemovitosti nebo část
svých nemovitostí umístěných v Moravskoslezském kraji prodali, darovali nebo je jiným způsobem převedli na nové
vlastníky. Také bývalým vlastníkům nemovitých věcí totiž zákon ukládá povinnost komunikovat s finančním úřadem, a
to buď formou podání daňového přiznání (pokud jsou ke dni 1. 1. 2021 vlastníky nemovitých věcí v obvodu územní působnosti Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj) nebo formou písemného oznámení, že v roce 2020 přestali
být vlastníky nemovitých věcí a nadále již k 1. 1. 2021 nejsou vlastníky žádné nemovité věci ani poplatníky daně
za nemovité věci v obvodu územní působnosti FÚ pro Moravskoslezský kraj.
Důvodem pro povinné podání daňového přiznání je i provedená digitalizace katastrálních území, která proběhla v roce
2020. Tímto úkonem ve většině případů dochází ke změně poplatníka u parcel pronajatých zemědělským subjektům,
dále ke změně číslování parcel a ke změně výměry parcel.
V roce 2020 byly prováděny v některých katastrálních územích pozemkové úpravy a revize údajů katastru, na základě
kterých také došlo ke změnám výměr pozemků, druhů pozemků, parcelních čísel a slučování pozemků. Vlastníci nemovitostí byli o změnách skutečností plynoucích z pozemkových úprav informování rozhodnutím nebo veřejnou vyhláškou
vyvěšenou na obecním úřadě příslušné obce a vznikla jim povinnost podat Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj,
přiznání k dani z nemovitých věcí dle stavu k 1. lednu 2021.
Pokud vlastník nemovité věci, která se nachází v Moravskoslezském kraji, podával přiznání k dani z nemovitých věcí
Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj v uplynulých letech a nezměnily se skutečnosti rozhodné pro výpočet daně, daňové přiznání znovu nepodává. Skutečnost, že došlo ke změně stanovené ceny půdy nebo výše místního koeficientu není sama o sobě důvodem pro podání daňového přiznání.
Vlastník nemovité věci umístěné na území Moravskoslezského kraje, který tuto nemovitou věc zahrnul do přiznání k
dani z nemovitých věcí podaného v uplynulých letech, má povinnost podat daňové přiznání zejména, pokud realizoval
přístavbu, nástavbu nebo naopak část stavby zlikvidoval, dále pak v případech, kdy došlo ke změně výměry jeho pozemků nebo ke změně druhu pozemku, zvýšení počtu nadzemních podlaží apod.
Obce mohou obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na území obce stanovit jeden místní koeficient ve
výši 2 až 5. Tímto koeficientem se pak násobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo
jednotek, případně jejich souhrny (s určitými výjimkami). Pro rok 2021 využilo možnosti stanovit místní koeficient
52 obcí v Moravskoslezském kraji.
Celkem 37 obcí kraje stanovilo místní koeficient ve výši dvě, 7 obcí stanovilo místní koeficient ve výši tři (Roudná pod
Pradědem, Nošovice, Malenovice, Ostravice, Frýdlant nad Ostravicí, Dětmarovice, Mořkov), 2 obce stanovily místní
koeficient ve výši čtyři (Oprechtice ve Slezsku, Paskov) a 6 obcí stanovilo místní koeficient v maximální výši pět
(Palkovice, Žabeň, Bílá, Čeladná, Staré Hamry, Stonava).
Podrobné informace o místních koeficientech stanovených obcemi v Moravskoslezském kraji naleznete v příloze této
tiskové zprávy a na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj.
V případě nejasností či pochybností ohledně správné výše daně z nemovitých věcí doporučuje finanční úřad seznámit se
podrobněji se všemi informacemi a novinkami na stránkách www.financnisprava.cz.
Finanční úřad doporučuje využít k vyplnění i k podání daňového přiznání elektronickou aplikaci na adrese
www.daneelektronicky.cz, kde lze tiskopis Přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2021 vyplnit automatizovaně
s nápovědami, kontrolami, automatickými součty a také jej lze vytisknout.
Má-li občan (nebo jiný daňový subjekt či jeho zástupce) zpřístupněnou datovou schránku nebo má-li zákonnou
povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen daňové přiznání podat datovou zprávou ve formátu a
struktuře zveřejněné správcem daně, tj. prostřednictvím aplikace Elektronická podání na www.daneelektronicky.cz.
Dílčí přiznání k dani z nemovitých věcí se však podává pouze v listinné podobě.
Všechny tiskopisy a informace však lze rychle získat bez osobní návštěvy úřadů na internetových stránkách
www.financnisprava.cz.
Daň z nemovitých věcí na rok 2021 je splatná do konce května 2021.
Finanční správa České republiky poskytuje poplatníkům službu placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO. V
případě zájmu o využití této služby naleznete více informací na stránkách: http://www.financnisprava.cz/sipo.
Na základě žádosti, která byla v minulosti podána občanem, který je poplatníkem daně z nemovitých věcí nebo na základě žádosti, která bude občanem podána finančnímu úřadu nejpozději do 15. března 2021, bude občanovi doručen místo
složenky e-mail s informacemi potřebnými pro placení daně z nemovitých věcí. V případě zájmu o využití této služby
naleznete více informací na stránkách: www.financnisprava.cz/email.
Informace doručené e-mailem obsahují také QR kód, pomocí kterého lze daň z nemovitých věcí ihned zaplatit přes internetové bankovnictví nebo pomocí mobilních platebních aplikací. Tímto způsobem placení se na minimum snižuje riziko
vzniku chyby v psaní při ručním zadávání platebního příkazu, a tím se snižuje riziko nesprávně provedené platby.
Finanční úřad upozorňuje, že z důvodu špatné epidemiologické situace aktuálně nejsou otevřeny pokladny pro placení
daní v hotovosti na územních pracovištích finančního úřadu a s touto situací je výhledově nutno počítat také v dalších
měsících.
V Ostravě dne 18. 12. 2020
Ing. Petra Homolová
tisková mluvčí finančního úřadu
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Zbytky hodování do kanalizace nepatří! Buďme odpovědní
Kanalizace není odpadkový koš. Do čistíren odpadních vod společnosti SmVaK Ostrava přitéká dlouhodobě velké množství látek a předmětů, které tam nepatří. Způsobují problémy na strojích a zařízeních, zvyšují náklady a zatěžují životní prostředí. Advent, dny vánočního hodování a novoroční oslavy
jsou jedním z nejrizikovějších období v roce
Ostrava, 21. 12. 2020 – Konec roku je pravidelně obdobím, kdy do čistíren odpadních vod v celé zemi přitéká zvýšené množství látek a předmětů, které do kanalizační sítě v žádném případě nepatří. SmVaK Ostrava vyzývají při vánočních, silvestrovských a novoročních oslavách k odpovědnému chování. To zamezí tomu, aby bylo poškozováno potrubí a další zařízení
v kanalizační síti, zatěžováno životní prostředí a vznikaly technické problémy při odvádění a čištění odpadních vod.
V třídění plastů, skla nebo papíru patří Česká republika k evropským premiantům, lidé by se měli zamyslet také nad tím, že odpad
v kuchyni, umyvadlo v koupelně nebo toaleta nejsou odpadkovým košem. To, co je možné do kanalizace vypouštět, jednoznačně
určuje kanalizační řád. Házet do odpadu jakékoliv jiné látky a předměty povolené není.
„Velké problémy v odpadní vodě způsobují oleje a tuky, které do ní velká část lidí běžně vylévá. Při smažení vánočních kaprů a řízků
to platí o to víc a důsledky jsou o to horší. Tukové částice se při ochlazení shlukují, srážejí a nabalují na sebe další odpad. V potrubí
vzniká odolný materiál, který je může zneprůchodnit. Hroudy tuku v kanalizačních stokách také poškozují a ucpávají čerpadla. Tuk
se nalepuje na stěny potrubí stok, nastává chemická reakce a vzniklé sloučeniny urychlují korozi. Použité tuky a oleje patří do sběrných dvorů, kde je města a obce přijímají. Řada měst a obcí v regionu je navíc velmi odpovědná a pomáhá problém řešit instalací
kontejnerů pro použité jedlé oleje a tuky, které jsou dále recyklovány a využívány,“ říká ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.
Komplikace způsobují také zátky od lahví a jiné předměty, které na sebe v potrubí nabalují další odpady. Do kanalizace v žádném
případě nepatří hygienické potřeby, jako jsou vlhčené ubrousky a tyčinky do uší, nebo textilie, které se používají při úklidu. Toaletu
by si také lidé neměli plést s odpadkovým košem pro zbytky potravin a jídla. „Slouží jako potrava pro hlodavce, kteří ve stokách žijí
a díky dostatečnému přísunu stravy se mohou nekontrolovatelně množit. Na jaře během plošných deratizací a na podzim při ohniskových deratizacích pak musíme jejich počet eliminovat na únosnou mez,“ vysvětluje Tlolka.
Kanalizace rovněž neslouží k likvidaci nevyužívaných léků, chemikálií, ředidel nebo zbytků barev. Když se dostanou do odpadní
vody, mohou narušit fungování čistírny odpadních vod, způsobit ekologickou havárii a částečně projít čistírenským procesem dále
do vodních toků.
„Z našeho pohledu jde o zásadní problém. Negativní jsou dopady na životní prostředí, ale také na samotný provoz zařízení, která
lidskou nezodpovědností trpí. Látky a předměty, které do odpadní vody nepatří, způsobují technické problémy a proces odkanalizování a čištění odpadních vod prodražují. To má ve svém důsledku dopad na peněženku každého z nás v částce, kterou platíme za
odvádění odpadní vody (stočné). Kanalizační síť slouží k odvádění odpadních vod, nikoliv odpadků, ať již v jakémkoliv skupenství,“
vyzývá k odpovědnosti generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.
Co do kanalizace nepatří?
Oleje a tuky používané především v kuchyni, ale i při dalších domácích pracích;
Pevné předměty
Zbytky potravin (biologický odpad);
Hygienické potřeby (vlhčené ubrousky, tyčinky do uší…);
Chemikálie a další nebezpečné látky (barvy, ředidla, oleje, ropné látky, čisticí prostředky atd.);
Léky (patří zpět do lékárny)
Kam s odpadem?
Chemikálie, barvy, ředidla – sběrný dvůr
Léky – lékárna
Kuchyňské oleje – sběrný dvůr, speciální kontejner (odnést přelitý do plastové lahve)
Zbytky potravin – směsný odpad (odpadkový koš), kompost, kontejner na biologický odpad
Hygienické potřeby – směsný odpad (odpadkový koš)
Motorové oleje – sběrný dvůr, některé benzínové pumpy
Baterie, žárovky – sběrný dvůr, některé obchody s elektronikou a domácími potřebami
Plastové lahve – kontejner na tříděný odpad, sběrný dvůr
Papír – kontejner na tříděný odpad, sběrný dvůr
Sklo – kontejner na tříděný odpad, sběrný dvůr
Kontakt:
Mgr. Marek Síbrt, mluvčí
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.
tel. 725 500 509, e-mail marek.sibrt@smvak.cz www.smvak.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. 1/2021, vydáno dne 6. 1. 2021.
Neprošlo jazykovou úpravou. Tisk Grafia Nova s.r.o., Zašová 826
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