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měsíčník ČÍSLO 1
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022
1-16. ledna

QR kod pro charitu Kopřivnice
Dobrý den, po roce se opět připravuje tříkrálová sbírka.
Tento článek píšu ve chvíli, kdy se podobně jako vloni, začíná komplikovat epidemiologická
situace. Tak začněme tím co je jisté.
1.) Opět poběží on-line sbírka, a to už od 1.12.2021 do 31.1.2022, opět bude v provozu portál www.trikralovasbírka.cz
2.) V loni se velmi osvědčilo umístění stacionárních pokladniček, do kterých se vybralo celkem 54 192Kč. V současné době dojednáváme jejich umístění. Vše nasvědčuje tomu, že by
měly být umístěny, jako loni (obchod Hruška, Řeznictví Jan a Machač a na OÚ). Stacionární
pokladničky budou v obci umístěny v každém případě. O přesném umístění pokladniček budete informování prostřednictvím obecního rozhlasu.
3.) Přáním všech je i fyzické koledování. Chtěli bychom je uskutečnit v sobotu 8.1.2022 přibližně od 9.00 – 14.00hod. Prosím všechny odvážné koledníky a vedoucí skupinek, aby se
přihlásili u Jany Pítrové pomocí meilu: jpitrova@seznam.cz nebo telefonní kontakt 732
634 553 popřípadě 725 099 418 (v pracovní dny pokud možno po 14.00hod) nejlépe do
26.12.2022. Ráda Vám poskytnu všechny potřebné informace.
Již nyní Vám, jménem České katolické charity děkuji za pomoc i finanční dary. Jana Pítrová

SLOVO STAROSTKY
Milí Mořkovjané,
na začátku každého nového roku Vás
informuji nejprve o podstatných investicích roku předešlého.
Zde je tedy přehled realizovaného
z roku 2021:
Opravy dalších úseků místních komunikací
(1 700 000,- Kč)
Venkovní trampolíny
(205 000,- Kč)
2 nové dvoulůžkové chatky v kempu
(450 000,- Kč)
Dětské herní prvky u brouzdaliště
(134 000,- Kč)
10 ks nových roštů na opalování u bazénů
(120 000,- Kč)
Brouzdaliště
(6 000 000,- Kč)
Úprava terénu včetně založení trávníku u brouzdaliště
(226 000,- Kč)
Odvodnění lokality Lánové
(1 650 000,- Kč)
Prodloužení vodovodního a kanalizačního řádu na ulici Polní
a Nádražní
(1 600 000,- Kč)
Rekonstrukce tělocvičny ZŠ a MŠ Mořkov
(4 500 000,- Kč)
Projektová dokumentace na rekonstrukci chalupy na koupališti
(470 000,- Kč)
Obsáhlejší údržba traktorů, multikáry a veškerého strojního
vybavení
(400 000,- Kč)
Rozšíření možnosti třídění odpadů o plasty – žlutá popelnice
u každé nemovitosti
(1 292 100,- Kč)
1. etapa rekonstrukce ležatých rozvodů v ZŠ vč. projektové
dokumentace
(350 000,- Kč)
Rekonstrukce rozhlasu
(85 000,- Kč)
Oprava střechy na budově garáže mateřské školy
(60 000,- Kč)
Oprava střechy na budově TJ
(108 000,- Kč)
2 ks příčné odvodňovací žlaby Padol a Družstevní
(147 550,- Kč)
Elektrobox na nabíjení kol a mobilů
(53 000,- Kč)
9 ks zásahových obleků vč. všeho příslušenství pro členy jednotky SDH Mořkov
(337 339,- Kč)
Interaktivní tabule a displeje pro výuku v ZŠ
(319 440,- Kč)
Rekonstrukce oplocení sběrného dvora

(1 651 000,- Kč)

Celkem investováno v roce 2021: 21 858 429,- Kč.
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A co nás čeká v roce 2022?
Rekonstrukce chalupy Mořkov
(16 000 000,- Kč; z toho 10 014 286,- Kč dotace
MPO; v roce 2022 bude investováno 9 075 000,- Kč,
zbytek v roce 2023)
Rekonstrukce obřadní síně u obecního úřadu
(cca 918 800,- Kč)
Rekonstrukce vnitřních dveří ve společných prostorách
společenského domu
(426 439,- Kč)
Nové PVC na balkon sálu společenského domu vč. bet.
stěrky
(85 000,- Kč)
Výmalba chodeb společenského domu, sálu, salonků
(124 050,- Kč)
Výstavba výtahu na obecní úřad a do restaurace
(4 100 000,- Kč)
Projektová dokumentace na rekonstrukci sociálního zařízení v přízemí společenského domu – bezbariérová
úprava
(113 135,- Kč)
Projektová dokumentace úpravy centra obce
(277 600,- Kč)
Projektová dokumentace na cyklostezku v ulici Nové
domky
(356 950,- Kč)
Pokračování prodloužení splaškové kanalizace a vodovodního řádu na začátek lokality Lánové
(cena bude známá po dokončení PD)
Rekonstrukce koryta Papákova potoka – investor Lesy
ČR s.p., objekty investor obec Mořkov
(podíl obce 2 200 000,- Kč)
PD na rekonstrukci chodeb společenského domu
(30 000,- Kč)
PD na rekonstrukci vnitřních prostor restaurace spol.
domu
(50 000,- Kč)
PD na prodloužení veřejného osvětlení ulice Družstevní, Dvořiska, Polní, Pastelník
(v jednání, bude teprve upřesněno)
Předpoklad investování v roce 2022 min. 17 756 974,
- Kč + cca 2 000 000,- Kč.
Celkem cca okolo 20 000 000,- Kč.
Mnohé z investičních akcí budeme realizovat ze získaných dotací, další akce budeme realizovat
z rozpočtových příjmů obce, přesto na některé z nich
máme již podané žádosti o dotace na příslušná ministerstva. Výsledky hodnocení budeme znát až ke konci
června 2022.
Všechny akce jsou realizovány na základě výsledků
výběrových řízení zakázek malého rozsahu dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek
v platném znění.
Do nového roku 2022 Vám všem přeji hodně štěstí,
zdraví, lásky a úspěchů.
Ivana Váňová
starostka obce

SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Vážení spoluobčané,

máme před sebou nový rok 2022, do
kterého jsme si všichni přáli jen to nejlepší. Pojďme se však ještě poohlédnout
nad posledními dny roku 2021. Mikulášská nadílka, byla uspořádaná trochu netradičně, Mikuláš s andělem a čertem
přijel za dětmi
na voze taženým koňmi a
dárky dětem
rozdal
před
společenským
domem. Dovolte
mi,
abych
jménem pořadatelů - místní
organizace
KDU-ČSL
Mořkov poděkoval
panu
Pavlu Gerykovi za dovoz
Mikuláše,
anděla, čerta a
dárků.
Bohužel
z
důvodu pandemické situace se neuskutečnil tradiční „Živý
Betlém“ a tak
jsme se rozhodli, alespoň
uspořádat zpívání koled u vánočního stromu.
Musím poděkovat všem organizátorům a všem
kteří přišli a společně si zazpívali ty nejznámější
koledy.

Jednou z posledních proběhlých akcí byl Novoroční koncert
v kostele sv. Jiří v podání TRIA barokní hudby, jejímž členem je také mořkovský rodák Pavel Hromádka.
Je mi líto, že i na konci roku
museli naši pracovníci obce
odvážet nepořádek, který
někteří jsou schopni před
svátkami vytvořit v obci. Na
upozornění jednoho občana
jsme uklízeli koryto Papákova potoka v místě ulice Potoční, kdy nějaký bordelář
vysypal pytel s oblečením a
boty místo toho, aby jej odvezl do sběrného dvora či
odložil do vlastní popelnice.
Další nemilou událostí bylo
úmyslné zapálení kontejnerů
na papír na ploše pod vlakovým nádražím. Díky tomuto
vandalství vznikla obci škoda ve výši 11.600,- Kč.
Kéž by jsme si všichni v
letošním roce vážili všeho
kolem nás, vždyť je to náš
společný majetek.

Bc. Jiří Navrátil, MBA
místostarosta obce
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USNESENÍ
z 66. schůze Rady obce Mořkov
konané dne 24. 11. 2021
1.

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů usnesení 65. schůze RO.
Přípravu a program 17. ZO, které se bude konat 8.12.2021.
Informaci o uvolněném bytu v DPS.

2.
2.1
2.2

Schvaluje:
Program 66. Rady obce Mořkov.
Na akci Společenský dům v Mořkově – přístavba výtahu a související stavební úpravy TDI a BOZP pana Miroslava Slezáka, Nad Přehradou 2445, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 47196408.
Registraci akce Rekonstrukce chalupy Mořkov, identifikační číslo EDS 122D211000023 a dotaci ve výši 10 014 286,- Kč.
Nevýhodnější nabídku do VŘ – Společenský dům v Mořkově – přístavba výtahu a související stavební úpravy podala společnost PAPAYA STAVEBNÍ s.r.o., Teslova 1129/2b, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČ: 08502714.
Zadávací dokumentaci na zakázku malého rozsahu pro VŘ Zhotovení projekčních prací na výstavbu Cyklostezky – Nové
domky.
Oslovit pro VŘ Zhotovení projekčních prací na výstavbu Cyklostezky – Nové domky tato firmy: Till Tomáš, Tovární 360,
742 13 Studénka, projekční, inženýrská a zeměměřická činnost, IČO 75844249; Jiří Břenek, Na Obecní 1528/10, 700 30
Ostrava, IČ: 11550937, DIČ: CZ5506271881; RSE Project s.r.o., Ruská 83/24, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 29398266,
DIČ: CZ 29398266.
Hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek pro VŘ Zhotovení projekčních prací pro výstavbu Cyklostezky – Nové
domky ve složení Ivana Váňová, Jiří Navrátil, Romana Kladivová, Vojtěch Vereš, Jaromír Stecula. Náhradníci Vladana
Hořelková, Jana Jakschová.

1.1
1.2
1.3

2.3
2.4
2.5
2.6

2.7

2.8

Rada obce schvaluje Návrh XV. úpravy rozpočtu obce na rok 2021

ve výši příjmů
ve výši výdajů
třídy 8 financování

700.000,00 Kč
700.000,00 Kč
- Kč

příjmy celkem
výdaje celkem
financování celkem

47,404.986,77 Kč
64,075.513,93 Kč
16,670.527,16 Kč

Plné znění XV. úpravy rozpočtu na rok 2021 v členění jednotlivých paragrafů (odvětví) je nedílnou součástí usnesení RO. Text uvedený ve sloupci poznámka přílohy není závazným ukazatelem čerpání rozpočtu.
2.9
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8018314/004 uzavřenou mezi Obec Mořkov, IČ: 00298191,
Horní 10, 742 72 Mořkov na straně povinná a ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035 se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, 405 02 zast. na základě PM ERMONTA s.r.o., IČ: 25531735, se sídlem Břest 79. 768 23, zast. na základě
PM E-KRATOM s.r.o., IČ: 05752795, se sídlem Zašová 794, 756 51, zast. jednatelem Radimem Tomáškem na straně
oprávněná.
2.10
Smlouvu o poskytování právní služby č. 202021 uzavřenou mezi JUDr. Tomáš Doležal, advokát, nám. Republiky 679/5,
746 01 Opava, IČ: 03658511 a Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zast. Ivanou Váňovou, MBA.
2.11
Návštěvu jubilantů v měsíci prosinec 2021.
2.12
Odměnu členům JSDH Mořkov za práci pro obec a pro občany v roce 2021.

3.

Doporučuje:

3.1

ZO snížení nájmu za měsíc listopad a prosinec 2021 nájemcům panu Kuncovi a paní Skybové, oba provozující pohostinské
služby.

4.
4.1

Rozhodla:
Z důvodu vyžadovaných vysokých nákladů na úpravu nebytových prostor k podnikání ve zdravotním středisku dle potřeb
jediného zájemce na provozovnu kadeřnictví nerealizovat investiční přestavbu.
Nadále hledat do uvolněného nebytového prostoru ve zdravotním středisku zájemce o jakékoliv zdravotnické služby.

4.2
5.
5.1

Pověřuje:
Starostku obce paní Ivanu Váňovou, MBA k podpisu SOD na akci Společenský dům v Mořkově – přístavba výtahu a související stavební úpravy s společností PAPAYA STAVEBNÍ s.r.o., Teslova 1129/2b, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČ: 08502714.

Ivana Váňová, MBA
starostka

Romana Kladivová
radní
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USNESENÍ
z 67. schůze Rady obce Mořkov
konané dne 29. 11. 2021
1.
1.1

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů usnesení 66. schůze RO.

2.
2.1
2.2
2.3
2.4

Schvaluje:
Program 67. Rady obce Mořkov.
Rozpočet Základní a Mateřské školy Mořkov na rok 2022 dle Návrhu, který je přílohou tohoto usnesení.
Odpisový plán na rok 2022 pro ZŠ a MŠ Mořkov, dle přílohy.
Střednědobý výhled ZŠ a MŠ Mořkov na rok 2023-2025, který je přílohou tohoto usnesení.

Ivana Váňová, MBA
starostka

Bc. Jiří Navrátil, MBA
místostarosta

USNESENÍ
z 68. schůze Rady obce Mořkov
konané dne 8. 12. 2021
1.
1.1
1.2

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů usnesení 67. schůze RO.
Návrh Ing. Pavla Krátkého, Projektstudio s.r.o., na rekonstrukci WC ve Společenském domě Mořkov, přízemí, jehož součástí bude i bezbariérové WC.

2.

Schvaluje:

2.1

Program 68. Rady obce Mořkov.

2.2

Přiznání odměny pro ředitelku ZŠ a MŠ Mořkov Mgr. Yvonu Šindlerovou.

2.3

Návrh Veřejnoprávní smlouvy uzavřenou mezi smluvními stranami Městem Nový Jičín, zast. Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín, IČO: 00298212 a Obcí Mořkov, zast. Ivanou Váňovou, MBA,
starostkou, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČO: 00298191 pro řešení přestupků a záležitostí s tím spojených.
Nejvýhodnější nabídku do VŘ na zhotovení projekčních prací na výstavbu cyklostezky – Nové domky, Mořkov podal
360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o., Hemy 914, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ. 64088545. Nabídková cena 295 000,- bez DPH.
Uzavření Smlouvy o pachtu a provozování kanalizací mezi městem Kopřivnice, městem Nový Jičín se, sídlem v Novém
Jičíně, Masarykovo náměstí 1, PSČ 741 01, IČ 00298212, obcí Mořkov, se sídlem v Mořkově, Horní 10, PSČ 742 72, IČ
00298191, obcí Životice u Nového Jičína, se sídlem v Životicích u Nového Jičína 128, PSČ 742 72, IČ 48804711, jako
vlastníky kanalizací pro veřejnou potřebu, všichni ve všech věcech realizace této smlouvy zastoupení Svazkem obcí regionu Novojičínska se sídlem v Novém Jičíně, Masarykovo náměstí 1, PSČ 741 01, IČ 71240357 a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., se sídlem v Ostravě – Mariánských Horách, 28. října 1235/169, PSČ 709 00,
IČ 45193665, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
Návštěvu jubilantů v měsíci lednu 2022.
Obřadní dny na rok 2022.
Dar aktivním členům kulturní komise, kteří nejsou členy ZO Mořkov.

2.4

2.5

2.6
2.7
2.8
3.
3.1

Pověřuje:
Starostku obce paní Ivanu Váňovou, MBA podpisem SOD na zhotovení projekčních prací na výstavbu cyklostezky –
Nové domky, Mořkov s 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o., Hemy 914, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí,
IČ. 64088545.

Ivana Váňová, MBA
starostka

Bc. Jiří Navrátil, MBA
místostarosta
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USNESENÍ
z 17. zasedání Zastupitelstva obce Mořkov
konané dne 8. 12. 2021
Zastupitelstvo obce po projednání:
1.
Bere na vědomí:
1.1
Zprávu ověřovatelů zápisu 16. ZO paní Lenky Jurášové a pana Jaromíra Kašpárka.
1.2
Kontrolu usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce.
1.3
Zprávu o činnosti rady obce za období od 16. zasedání zastupitelstva obce č. 62. - 67.
1.4
Žádost o poskytnutí dotace na činnost a údržbu TJ Mořkov na rok 2022.
1.5
Žádost o poskytnutí dotace na provoz sociálních služeb v obci Mořkov na rok 2022 od Charity Kopřivnice.
1.6
XIII. úpravu rozpočtu obce na rok 2021 provedenou radou obce.
1.7
XIV. úpravu rozpočtu obce na rok 2021 provedenou radou obce.
1.8
XV. úpravu rozpočtu obce na rok 2021 provedenou radou obce.
1.9
Registraci akce Rekonstrukce chalupy Mořkov, identifikační číslo EDS 122D211000023.
1.10
Zprávy kontrolního výboru – Zápisy 1,2,3/2021 a Usnesení 1,2,3/2021.
1.11
Termíny ZO Mořkov pro rok 2022 – 2. 3. 2022, 1. 6. 2022, 31. 8. 2022.
2.
Volí:
2.1
Návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení 17. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 8. 12. 2021 ve složení:
pan Jaromír Stecula– předseda, pan Adam Kučera a paní Eva Hegarová – členové.
3.
Schvaluje:
3.1
Program jednání 17. ZO.
3.2
Obecně závaznou vyhlášku obce Mořkov č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
3.3
Návrh XVI. Úpravy rozpočtu obce na rok 2021

ve výši příjmů
ve výši výdajů
třídy 8 financování

820.000,00 Kč příjmy celkem
820.000,00 Kč výdaje celkem
0 Kč financování celkem

48,224.986,77 Kč
64,895.513,93 Kč
16,670.527,16 Kč

Plné znění XVI. úpravy rozpočtu na rok 2021 v členění jednotlivých paragrafů (odvětví) je nedílnou součástí usnesení ZO.
3.4

Návrh rozpočtu obce na rok 2022 ve výši:

příjmů
výdajů
financování

40,931.100,00 Kč
59,282.600,00 Kč
18,351.500,00 Kč

Plné znění Rozpočtu na rok 2022 v členění dle jednotlivých paragrafů (odvětví) je nedílnou součástí usnesení ZO.
Závazné ukazatele rozpočtu obce:
I. ZO schvaluje finanční vztahy k příspěvkovým organizacím
Neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Mořkov v celkové výši 3,520.000,00 Kč, z toho na provoz ZŠ 2,568.000,00 Kč; na provoz MŠ 952.000,00 Kč.
II. ZO schvaluje finanční příspěvek ve výši 260.000,- Kč pro činnost Tělovýchovné jednoty Mořkov.
Z toho je určeno 70 000,- Kč na provoz celé TJ, a dále pro jednotlivé oddíly:
stolní tenis 17 000,- Kč
šachy 18 000,- Kč
fotbal 118 000,- Kč
Volejbal 17 000,- Kč
KČT 10 000,- Kč
ASPV 10 000,- Kč
III. 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 500.000,00 Kč v jednotlivých paragrafech

3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

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.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 – 2024.
Smlouvu o poskytnutí dotace na činnost a údržbu TJ Mořkov č. 22021 na rok 2022 a pověřuje starostku obce k podpisu
této smlouvy.
Smlouvu o poskytnutí dotace na provoz sociálních služeb v obci Mořkov č.12022 na rok 2022 Charitě Kopřivnice a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
Dodatek č. 5 Směrnice č. 2/2010 zásady pro tvorbu a užití prostředků sociálního fondu.
Záměr podání žádosti o dotaci na MMR ČR (dotační titul 117d8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov) na projekt: Úpravy společenského domu Mořkov (výměna vnitřních dveří, PVC na balkóně sálu a výmalba vnitřních prostor
chodeb, sálu a salónků).
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3.10
3.11
3.12
3.13
3.14

3.15
3.16
3.17
3.18

3.19

Záměr podání žádosti o dotaci MMR ČR PORV „A“ – „Obnova a oprava místních komunikací, Obec Mořkov“.
Prominutí zaplacení pachtovného za měsíc listopad a prosinec 2021 ve výši 50 %, pachtýřce areálu koupaliště a výletiště,
včetně bufetu paní S. v souvislosti s pandemií koronaviru.
Prominutí zaplacení pachtovného za měsíc listopad a prosinec 2021 ve výši 50 %, ve SD – provozovna restaurace, pachtýři
panu K. v souvislosti s pandemií koronaviru.
Plán činností kontrolního výboru na rok 2022.
Kupní smlouvu uzavřenou mezi panem K., jako prodávající pozemek parc. č. 1238/12 – ostatní plocha/ostatní komunikace
o výměře 94 m2 a paní P., jako prodávající pozemek parc. č. 1238/14 – ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 136 m2
a panem G., jako prodávající pozemek parc. č. 1238/13 – ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 83 m2 a Obec Mořkov, se sídlem Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zast. starostkou obce Ivanou Váňovou, jako kupující předmětné
pozemky za cenu 153,- Kč/ m2 .
Kupní smlouvu uzavřenou mezi panem M. a paní M., na straně kupující a zároveň prodávající a Obec Mořkov, se sídlem
Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zast. starostkou paní Ivanou Váňovou, jako prodávající a zároveň kupující pozemek dle GP č. 2188-64/2021, za cenu 153,- Kč/ m2.
Dodatek č. 1 smluv o poskytnutí návratné finanční výpomoci z programu pro poskytování návratných finančních výpomocí
„kotlíkové dotace v MSK – 3. výzva“ 4202013, 4202014, 4202018, 4202020, 4202027, 4202028, 4202134.
Poskytnutí návratné finanční výpomoci (dále NFV) dle Programu pro poskytování NFV „Kotlíková dotace
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ paní B., ve výši 180 000 Kč, a znění smlouvy o poskytnutí NFV 4202135.
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mořkov uzavřenou mezi Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ:
00298191, zast. Ivanou Váňovou, MBA, starostkou obce a Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ:
70890692, zast. prof. Ing. Ivem Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje – dotace, na jeden realizovaný projekt výměny kotle ve
výši 5000,- Kč a celkovou výši dotace 200 000,- Kč na 4. výzvu kotlíkových dotací.
Dohodu o provedení práce se zastupitelem: Kašpárkem Jaromírem – DPP manipulační dělník sběrného dvora od 1.1.202230.6.2022.

V Mořkově 8. 12. 2021

Ivana Váňová, MBA
starostka

Bc. Jiří Navrátil, MBA
místostarosta

Oznámení dětské lékařky MUDr. Jany Machové:
Žádám rodiče dětí ve věkové kategorii 5 -11 let i 12+, kteří mají zájem o očkování proti COVID-19, aby
požadavek napsali na:
ordinace.machova@gmail.com nebo SMS na telefonní číslo 739 154 486.
Nabídka platí i pro neregistrované pacienty.
Předpokládaný termín očkování každou středu 11.00-12.30 hodin.

UPOZORNĚNÍ PRO POPLATNÍKY MÍSTNÍHO
POPLATKU ZA ODPAD
Toto upozornění se týká dosavadních osvobození z důvodu pobytu v zahraničí.
Žádost o osvobození podle obecně závazné vyhlášky je třeba nově podávat každý rok do 30. 1.,
vyzýváme tedy osoby, kterých se toto osvobození týká a kteří jej již několik let uplatňují,
aby tuto žádost včetně příloh zaslali letos nejpozději do 30. ledna 2022.
V případě, že tuto žádost neobdržíme, jsme nuceni poplatek za odpady předepsat.
Tiskopisy jsou k dispozici na www.obec-morkov.cz
DALŠÍ PODSTATNOU ZMĚNOU JE POVINNOST VLASTNÍKA OBJEKTU, VE KTERÉM NENÍ
NIKDO PŘIHLÁŠEN K TRVALÉMU POBYTU ZAPLATIT ZA TUTO NEMOVITOST POPLATEK
VE VÝŠI 500,- Kč.
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INFORMACE K VÝBĚRU MÍSTNÍCH POPLATKŮ
V ROCE 2022
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
1/2021 – Obecné závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu
2/2021 – Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Plné znění všech vyhlášek je k dispozici na www.obec-morkov.cz , v písemné podobě na Obecním úřadě. Doporučujeme občanům i organizacím, aby se s jejich zněním seznámili.
INFORMACE 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 OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ („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, pokud si je obec nemůže zjistit z rejstříků a evidencí, do nichž má přístup. 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. Osvobození od MP se musí žádat na
každý rok znovu a doložit do 30. 1. daného roku. Další podstatnou změnou je povinnost vlastníka objektu ve
kterém není nikdo přihlášen k trvalému pobytu zaplatit za tuto nemovitost poplatek ve výši 500,- Kč.
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. 2022 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 2021, 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 2021, nemusí
se znovu ohlašovat.
Nálepku na rok 2022 obdržíte po úhradě poplatku za odpad. Nálepka roku 2021 platí do 31. 3. 2022.
Evidence místních poplatků – variabilní symbol zjistíte:
jakschova@obec-morkov.cz, tel. 556 715 674, ref. Jana Jakschová.
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Výklad k uplatňování osvobození od místního poplatku za odpad
Osvobození od MP za odpad vychází ze znění OZV 2/2021 vydané na základě zákona č. 565/1990 Sb. o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon o místních poplatcích dává obci možnost zvolit jeden ze dvou druhů poplatků za odpad – a to poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, (paušální, který je zaveden v Mořkově) – anebo poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, dle hmotnosti, objemu, kapacity odpadu a počtu osob.
Osvobození dle čl. 7 OZV 2/2021
1 a) pokud osoba, která má trvalý pobyt v Mořkově pobývá v jiné obci a je tam poplatníkem poplatku za
ukládání komunálního odpadu z nemovité věci (dle zákona č. 565/1990 Sb. § 10d odst. 1, písm.b).
musí doložit nájemní smlouvou, že pobývá v jiné obci, popř. výpisem listu vlastnictví z katastru nemovitostí
musí doložit, že je v jiné obci poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, tzn. nestačí doložit, že v nájemní smlouvě má stanovený poplatek za odpad od vlastníka nemovitosti, ale
musí doložit, že tento poplatek je hrazen obci, ve které pobývá.
Může nastat situace, že obec, ve které pobývá nemá tento poplatek zaveden, v tom případě nemůže uplatnit
osvobození od poplatku v Mořkově.
1 b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu
nebo
smlouvy
1 c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost
obecního úřadu s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého
1 d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, v době pro seniory, v domově se zvláštním
režim nebo v chráněném bydlení
1 e) na základě zákona omezena na osobním svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení
musí doložit potvrzením zařízení, rozhodnutím soudu, popř. úřadu
2 a) pobývá po dobu delší než 6 měsíců v příslušném kalendářním roce v zahraničí
musí doložit nájemní smlouvou, pracovní smlouvou, sociálním nebo zdravotním pojištěním, zelenou kartou
nebo jiným osobním dokladem
2b) pobývá po dobu delší než 6 měsíců v příslušném kalendářním roce v zařízení sociální a zdravotní péče
neuvedeném v odstavci
1d)
- musí doložit potvrzením zařízení
2c) v příslušném kalendářním roce nedosáhne věku 5 let
- osvobozuje se automaticky
2d) v příslušném kalendářním rose dovrší 80 let a více
- osvobozuje se automaticky
2e) je přihlášena na ohlašovně Obecního úřadu Mořkov, Horní 10
- osvobozuje se automatiky
Na stránkách www.obec-morkov bude k dispozici aktualizovaný formulář žádosti o osvobození, který se
použije u všech osvobození, kromě těch, které se osvobozují automaticky. Žádost o osvobození je nutno
podat vždy do 30.1. daného roku, jinak osvobození zaniká. Dojde-li ke změně údajů, je povinnost tuto
změnu ohlásit do 15 dnů.
Důležité upozornění – ze zákona už nemohou být osvobozeny osoby, které v obci vlastní nemovitou věc,
tj. byt, dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není v trvalém pobytu žádná osoba. Poplatník je
povinen do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti podat ohlášení. (Dosud byli vlastníci, kteří neměli nádobu na odpad osvobozeni.)
jakschova@obec-morkov.cz, tel. 556 715 674, ref. Jakschová Jana

MÍSTNÍ POPLATKY ZA PSA A ZA ODPAD JSOU SPLATNÉ
31. 3. 2022.
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Narodili se
Tomáš Jančálek
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Tomáškovi
přejeme do života hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v lednu 2022
50 let

Tomáš Černoch

Roman Vojtíšek

55 let

Pavlína Marková

Zdeněk Černoch

Helena Tilová

65 let

Eva Kociánová
Jaroslav Kývala

Dagmar Neuwirthová
Jaroslav Černoch

Pavel Hertl

70 let

Petr Kramoliš
Alois Jančálek

Karel Rýc

Jan Mička

75 let

Mária Macháčová
Marta Kudělková

Jaroslava Davidová
Anežka Nováková

Marie Machová
Alena Kudělková

80 let

Jana Zezulová

81 let

Josef Kučera

Jan Macíček

Zdeněk Černoch

82 let

Miroslava Kyselá

83 let

Anna Tobolová

Jan Macháč

84 let

Ludmila Kyselá

Anna Házová

88 let

Štefan Sabo

96 let

Marie Kučerová

Úmrtí
Anna Ritzová ( 80 let )

Jozefa Jahodářová ( 92 let )

Ludmila Machová ( 73 let )

Jan Štancl ( 76 let )

Chtěli bychom touto cestu vyslovit poděkování všem příbuzným, přátelům, známým a také sboru
dobrovolných hasičů z Mořkova, Hodslavic a Hostašovic, za překrásné a důstojné rozloučení s panem
Jaroslavem Hoďákem. Veliké díky v této pro nás smutné době , za pomoc, podporu, kondolence a květinové
dary.
Děkuje rodina Hoďákova, Gletova a Zweers
10

Zprávičky z naší školičky
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Na začátku prosince navštívil
naši mateřskou školu Mikuláš s andělem. Děti jim zazpívaly písničky a přednesly
básničky, některé slíbily i
polepšení. Mikuláš je pak
všechny odměnil balíčkem
sladkostí a ovoce.

VÁNOČNÍ NADÍLKA
S blížícími se Vánocemi zavládla
v celé mateřské škole slavnostní
nálada. U rozsvíceného stromečku jsme si společně zazpívali vánoční koledy. Pak už přišla na
řadu všemi dětmi netrpělivě očekávaná vánoční nadílka. Ježíšek
opět přinesl spoustu dárků, které
dětem udělaly velkou radost.
Děkujeme panu Miroslavu Sokolovi za jeho sponzorský dar.
Vám všem přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok.
11

Z činnosti 7. skautského oddílu v Mořkově…
Rok uběhl jako voda a co všechno se během něj dělo v mořkovském skautském oddíle? Začátek roku byl jako všude
jinde poznamenán epidemií, ale i když to šlo ztuha, nevzdávali jsme se a scházeli jsme se alespoň online. Nicméně
není jednoduché vést online schůzky, proto smekám před našimi rádkyněmi, které se toho ujaly a online schůzky se
snažily realizovat.
S postupem času se epidemiologická opatření mírnila, takže jsme se mohli osobně potkat alespoň na konci školního
roku a vyrazili jsme na výšlap na skautskou mohylu na Ivančeně.
Naštěstí se mohl uskutečnit i letní tábor, na který jsme opět vyjeli s našimi skautskými kamarády z Bojkovic! I přes
různá opatření jsme si dvoutýdenní pobyt v lese a (doslova) mimo signál pořádně užili a můžeme s jistotou říct, že na
tento tábor určitě nezapomeneme.
V září nám stále přálo štěstí i epidemiologická opatření, takže jsme mohli opět rozjet naši činnost ve víceméně
„normálním“ režimu. Naše nové mladé rádkyně se svých úkolů chopily s odvahou k tomu potřebnou,
a dokonce se
od začátku školního roku uskutečnily i tři oddílové akce.
Uvidíme, jak se skautské činnosti dotknou nově vydaná opatření, ale pokud budeme moci, chceme letos opět
v předvánočním čase rozdávat Betlémské světlo, a to dne 23.12.2021. Čas bude upřesněn na vyvěšených plakátech.
Rádi se tam s Vámi potkáme.
Děkuji za celoroční náročnou práci našich starších i mladších vedoucích a za podporu a přízeň našich skautek a světlušek, jejich rodičů i obce Mořkov.
Za všechny členky i vedoucí Vám přeji pevné zdraví a spokojený adventní čas!
Anna Macíčková – vedoucí oddílu
https://skaut-morkov.webnode.cz/
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Činnost Jednoty Orla v roce 2021
Vážení spoluobčané, chtěl bych Vás seznámit s činností v naší jednotě v letošním roce. Naše činnost byla i
v tomto roce výrazně ovlivněna probíhající epidemií. Většina plánovaných akcí se kvůli epidemiologickým
opatřením nemohla uskutečnit.
Cvičení v tělocvičně probíhalo, ale vždy podle aktuálně nařízených podmínek a omezení. Přes léto, kdy byla
situace s covidem příznivější, se naši členové zúčastnili Orelské pouti na svatém Hostýně. Tato pouť je při
mši svaté doprovázena průvodem, který tvoří zástupci žup a jednot s prapory. Prapor naší jednoty
s praporečníkem se tohoto průvodu zúčastňuje každoročně.
Dne 18. září jsme uspořádali pochod k Obrázku Panny Marie na Trojačce, kterého se také zúčastnili Orli ze
Zašové. Při tomto milém setkání jsme společně vykonali krátkou pobožnost.
Protože se snažíme o to, aby mohla Orlovna dobře sloužit jak našim členům, tak i občanům, využili jsme
dotaci obce Mořkov, která činila 15 000,- Kč na dovybavení kuchyňky zakoupením sporáků. Tímto bych rád
poděkoval obci Mořkov za podporu. Spolu se Společností katolického domu se snažíme provozovat Orlovnu
pro členy i občany tak, jak nám to současná situace dovolí.
Jak jistě víte, v Orlovně byl ukončen provoz restaurace. Proto nabízíme prostory k okamžitému pronájmu.
Také bych se rád zmínil o tom, že jsme náš původní prapor jednoty z roku 1947 věnovali Slezskému muzeu
v Opavě, kde je vystaven v expozici spolkových historických praporů. Tento prapor byl totiž v takovém stavu, který už neumožňoval jeho používání. Prapor, který naše jednota používá nyní je jeho přesnou replikou.
Pokud tedy budete mít cestu do Opavy, můžete si společně s celou expozicí mořkovský historický prapor
prohlédnout v muzeu.
Všem občanům Mořkova přeji pevné zdraví!
Za jednotu Orla František Macíček

Gratulujeme naší Zuzaně Fabíkové k mimořádným úspěchům
na Mistrovství České republiky
ve dnech 6. - 7. 11. 2021.
Podařilo se jí získat 3x první místo a 1x třetí místo.
Přejeme do dalších soutěží spoustu sportovních úspěchů
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K RAB I C E a Z RCADLO

DOBY

Velká krabice se ke mně dostala nečekaně a docela mě překvapila… Před několika lety jsem si ji na Obecním úřadě v Mořkově vyprosila, abych do ní uložila věci, které nešly svým formátem umístit do příloh ke
Kronice obce Mořkov. Někdo pořádkumilovný tam ale přiložil navíc vše historické, co se asi potloukalo ve
starých šuplících a na policích. Prostě dva silní hoši mi krabici donesli ke mně domů, abych v ní udělala pořádek a nechala tam jen podstatné a důležité věci. Byla tam i brožura od Aloise Jančálka (1920) z Mořkova
s názvem ZRCADLO DOBY s podtitulem Vzpomínka na domov. Možná, že by i vás jeho vzpomínky zaujaly. Psal je někdy před padesáti lety…
„ Vzpomínka na mou rodnou obec Mořkov mne vedla k tomu, abych napsal něco o tehdejším životě obyvatel Mořkova, mých nejbližších známých a připomněl tak mladé i starší současné generaci, jak žili tehdy jejich otcové, matky, strýci a tetičky. Tehdy ostatně všichni mladí lidé říkali každému staršímu muži v dědině
strýcu, nebo ženě tětko…
Všichni občané v Mořkově byli skoro jedna velká rodina. Ve vesnici žili bez svárů a hádek, a to náboženských, politických či jiných. Nepotřebovali žádné soudce, kteří by řešili jejich ojedinělé spory a téměř vždy se
spolu dokázali rozumně domluvit.
Doba byla tehdy nelehká, především pro muže, kteří byli živitelé rodiny a když náhodou ztratili práci, těžko
se jim hledala jiná a špatně se jim s více dětmi žilo. Museli tehdy přijmout jakoukoli práci, třeba nádeničinu.
Nebo i jinou málo placenou v lese, nebo v zimě na dráze při odhazování sněhu. A když ani takovou práci nesehnali, chodili alespoň na dříví do lesa, aby jejich rodina měla topení na zimu.
Ženy se staraly o výchovu svých dětí, pracovaly převážně v domácnosti a obstarávaly drobný dobytek, pokud nějaký jejich rodina měla.
Pracovaly také na poli, nebo chodily na nádenku k sedlákům za velmi nízkou mzdu, která sotva stačila na
jednodenní uživení rodiny. V létě pak chodívaly do lesa na trávu pro dobytek, sbírat roští, nebo drobné lesní
plody a pomáhat při úpravě lesních chodníků, nebo pracovat v lesní školce.
To byla jen velmi zkráceně náplň práce žen v rodinách ve vesnici Mořkov. O tom všem a něco víc o životě
občanů se pokusím jako v zrcadle povyprávět.
Vzpomínka na Mořkov
Kde jsem své mládí prožil jako děcko, kde jsem své lásky prožil první sen.
Tam se dnes po létech změnilo všecko, ze všeho zůstaly vzpomínky jen.
Proč plakat, že čas rychle mizí, když slunce za hory již zapadlo, proč zašlé jaro…
Vzpomínky mě tíží, když jablko zralé na zem dopadlo.
Já plakal bych v tu chvíli tak, jak rozpláče se malé děcko.
Bůh dal mi, co mi mohl dát. Já nemohu chtít všecko.
Tímto jsem začal psát své vzpomínky na rodnou obec Mořkov, kde jsem prožil mladá léta od svého narození
v roce 1920, do dvaceti pěti let svého života. Jsou to krásné vzpomínky na mé dětství, na svou první lásku i
zklamání a život s dobrými pracovitými spoluobčany, strádajícími, i šprýmaři v dobré pohodě. Znal jsem tam
tehdy jako malý chlapec každou mez, každé trnisko, na kterém rostly ostružiny, Věděl jsem, kde v blízkém
okolí hnízdí různí ptáci, kde rostou v lese hřiby, lesní plody a kde je možno natrhat rozmanité kytičky. Ostatně - těch bývalo na loukách požehnaně. A motýli, včetně otakárků… nevěděli, na který kvítek by dřív měli
usednout.
K poznání svého okolí jsem využíval každé volné chvilky. Miloval jsem přírodu a příroda mne za to odměňovala svou krásou, zralými sladkými plody i mnohými radostmi, kterými nikdy nešetřila.
Mezi jiným jsem obdivoval a obdivuji dodnes originální mořkovské nářečí, i když jsem z něj po mnoha letech dost zapomněl. Vlastním nářečím se mluvilo i v sousedních vesnicích, na příklad v Hodslavicích: „Já
sem bylo.“ V Hostašovicích: „Nechoďte po lukech a nehažte po ptakech.“ Ve Veřovicích s měkkými koncovkami. Každá tehdejší dědina měla ve svém nářečí nějakou zvláštnost, typickou pouze pro ně samé.
Posměch zejména na hodslavské nářečí spočíval hlavně v rivalství mezi oběma vesnicemi. Když třeba někdy
Hodslavjané pokřikovali při fotbale na Mořkovjany : „Zapaltě tu budu…“ (dřevěnou šatnu), Mořkovjané jim
opláceli: „Šlo sem šlo, našlo sem mýdlo.“ Ve škole, na měšťance v Hodslavicích, se do nářečí pletli i Hostašovjané se svým posměškem na Hodslavjany. Jednou jeden z nich ve škole řekl: „Je poznat, že tam nezpívají
Mořkovjané a Hostašovjané. Je tam slyšet samé „bylo.“
Pokračování příště. Připravila Marie Hromádková
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Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi, tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů energií jako
nový zákazník mimo režim DPI.

Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
• je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima a dvojnásobku
nákladů na bydlení
Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti je 30 dnů,
pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě neprodleně.
•

Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV: www.mpsv.cz/web/cz/
pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek na bydlení
a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti na příjmech
rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní podmínky:
osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti, popř. je
členem bytového družstva
30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení
Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které stát
pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové náklady na bydlení
podle velikosti obce a počtu členů domácnosti - https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady na bydlení
a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo peněz (okolo
životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních smluvních vztahů k bydlení
(podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek na bydlení https://www.uradprace.cz/
web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí bez příjmů
nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí zaměstnanci
Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva práce a
sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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Nabízíme pronájem bytové jednotky v přízemí rodinného domu na horním konci v Mořkově.

Bližší informace získáte na Obecním úřadě v Mořkově.
HORAL MOŘKOV a.s.
HLEDÁ DO SVÉHO TÝMU
TRAKTORISTU - OPRAVÁŘE
A CHOVATELE HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT
Druh práce a její charakteristika: traktorista, opravář a chovatel hospodářských zvířat
Doba a rozsah výkonu práce: plný pracovní úvazek, jednosměnný provoz
Platové ohodnocení: 30 000 Kč
Nabízíme: 1 týden dovolené navíc a další zaměstnanecké benefity
Předpokládaný nástup: ihned
Požadované předpoklady pro výkon práce:
- Řidičský průkaz skupiny B a T podmínkou
- Praxe v zemědělství výhodou
Další předpoklady a požadavky:
dobrý zdravotní stav, bez pracovního omezení, spolehlivost, samostatnost, flexibilita, iniciativa.
Přihlášku obsahující tyto náležitosti: jméno a příjmení uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, telefonní kontakt na uchazeče,
životopis s údaji o nejvyšším dosaženém vzdělání, dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, je možno
doručit prostřednictvím e-mailu: horal.morkov@centrum.cz nebo zaslat poštou na adresu: HORAL MOŘKOV a.s., Životice u
Nového Jičína 103, 742 72 Mořkov.
Další informace podá osobně nebo telefonicky předseda představenstva společnosti MVDr. Lubomír Kocian (tel.: 602523308).
Uchazeči mohou být pozváni k ústnímu pohovoru a budou informováni prostřednictvím emailu nebo telefonicky.
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. 1/2022, vydáno dne 6. 1. 2022.
Neprošlo jazykovou úpravou. Tisk Grafia Nova s.r.o., Zašová 826
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