
 

Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Obce Morávky, 

konaného dne 20. 6. 2016 ve školní jídelně ZŠ Morávka 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 

15.1.1   program 15. zasedání včetně doplnění. 

15.2   ověřovatelé zápisu p. Bystřičana a paní Carbolovou. 

15.4.1   závěrečný účet obce Morávka za rok 2015, včetně zprávy  

o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015, provedené kontrolní 

skupinou Krajského úřadu Moravskoslezského kraje s vyjádřením souhlasu 

s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 

15.4.2   účetní závěrku obce Morávka k 31.12.2015. 

15.4.3   zprávu o hospodaření a účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 

Morávka za rok 2015, které byly zveřejněny spolu se závěrečným účtem obce. 

15.4.8   dar ve výši 21000 Kč pro Klub českých turistů na jedno okno pro chatu Prašivá. 

15.4.9   schvaluje dar ve výši Kč 10 000,- pro pana Oldřicha Boháče na knihu Beskydy 

přes hospůdky od Prašivé k Bílému Kříži. Peníze mu budou vypláceny až po 

korektuře knihy. 

15.4.10  dar ve výši Kč 10 000,- pro SK Freeland se sídlem Morávka č. p. 322, 739 04 

Pražmo, IČ: 22828419 na chod jízdárny. 

15.5.4   uzavření smlouvy o dílo mezi Obcí Morávka a Urbanistickým střediskem 

Ostrava, s. r. o. se sídlem Spartakovců 6014/3, 708 00 Ostrava, Poruba, IČ: 

562963 na zhotovení Změny č. 1 Územního plánu Morávka a pověřilo starostku 

k podpisu této smlouvy. 

15.5.5   předloženou Dohodu o spolupráci při přípravě a realizaci „Domu přírody 

Beskyd“ a pověřuje starostku podpisem této dohody. 

15.5.6   uzavření smlouvy o řízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8017857/2, 

Morávka, Jančura k NN mezi Obcí Morávka a ČEZ Distribuce a. s., se sídlem 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 a pověřilo starostku k podpisu této 

smlouvy. 

15.5.7   prominutí dluhu firmě Quality servis, s. r. o. se sídlem Staroměstská 1077, 738 

01 Frýdek-Místek, IČ: 47670011 za roky 2010 - 2016 za pronájem parkoviště 

Velké Lipové v obci Morávka. 

 

Zastupitelstvo obce pověřuje: 

15.6.2   starostku svoláním schůze s likvidátorem společnosti Sport Morávka, právního 

zástupce obce a zastupiteli obce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výsledky projednání zastupitelstva obce na 15. zasedání konaném  

dne 20. 6. 2016 
 

 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 

15.1.2   rezignaci pana Ing. Zdenka Ševčíka (SNK – Morávka 2014) na mandát člena 

Zastupitelstva obce Morávka v souladu s ust. § 55 odst. 2 písm. b) zákona  

č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

15.1.3   rezignaci pana Koloničného (SNK – Morávka 2014) na postavení náhradníka 

Zastupitelstva obce Morávka v souladu s ust. §55 odst. 2 písm. b) zákona  

č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

15.1.4   rezignaci pana Jaromíra Lercha (SNK – Morávka 2014) na postavení náhradníka 

Zastupitelstva obce Morávka v souladu s ust. §55 odst. 2 písm. b) zákona č. 

491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. 

15.4.4   Závěrečný účet Sdružení obcí povodí Morávky za rok 2015 

15.4.5   Závěrečný účet Svazku obcí Morávka - Pražmo za rok 2015 

15.4.7   návrh úpravy rozpočtu č. 1,2,3.   

15.5.1   uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného 

elektrického zařízení k distribuční soustavě na parc. č. 4178/181 (sběrné místo). 

15.5.2   uzavření smlouvy o výpůjčce přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení 

poskytnutý v rámci grantového řízení Fond Asekol a pověřilo starostku 

k podpisu této smlouvy. 

15.5.3   uzavření smlouvy nájemní smlouvy mezí Obcí Morávka a Ing. Miroslavem  

a Ing. Tomášem Demlem a pověřilo starostku k podpisu této smlouvy. 

15.5.8   ukončení smlouvy o nájmu parkoviště Velké Lipové firmou Quality servis, s. r. 

o. se sídlem Staroměstská 1077, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 47670011. 

 

 

 

 

 

Mgr. Gabriela Daňková 

Starostka obce                                        ………………………………… 

 

Ověřovatelé:  

 

MUDr. Lenka Carbolová                       …………………………………. 

 

Štepán Bystřičan       ………………………………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


