
Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Morávky, 

konaného dne 16. září 2019 v zasedací místnosti OÚ 

 – Morávka 599 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 

8.1 program 8. zasedání zastupitelstva včetně jeho doplnění. 

8.2  ověřovatelé zápisu paní Hanu Jarolímovou a pana Romana Böhma, zapisovatelku paní 

Veroniku Lysovou 

8.4.1 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě mezi Obcí 

Morávka (povinným) a MUDr. Radovanem Hranickým (oprávněným) na parc.  

č. 3756/6 v kat. území Morávka, zapsaného na LV č. 1 pro k.ú. Frýdek – Místek  

a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. 

8.4.2 

a) uzavření smlouvy o dílo s ak. sochařem Mgr. A. Martinem Kuchařem (zhotovitelem) 

na dílo s názvem: “Replika pomníku „Zaťatá pěst“ od ak. sochaře Oty Ciencialy v obci 

Morávka za celkovou cenu 198 400 Kč včetně DPH a pověřuje starostku podpisem této 

smlouvy. 

8.4.3  uzavření darovací smlouvy mezi Obcí Morávka (dárcem) a Moravskoslezským krajem 

(obdarovaným) na parc. č. 1046/23, k. ú. Morávka a pověřuje starostku podpisem této 

smlouvy. Záměr darování byl zveřejněn na úřední desce Morávka od 24. 7. 2019 do 9. 

8. 2019 a darování tohoto pozemku Moravskoslezskému kraji je ve veřejném zájmu. 

8.4.4  uzavření Kupní smlouvy mezi Obcí Morávka, Morávka 599, 739 04 Pražmo, IČ 

00296945 (kupující) a Z+M Partner spol. s r.o, se sídlem Valchařská 3261/17, 702 00 

Ostrava, IČ 26843935 (prodávající) na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem 

“Vybudování dílen a dalšího zázemí v objektu ZŠ Morávka – vybavení za celkovou 

cenu včetně DPH 1 228 981,27 Kč a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. 

8.4.5  uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč z rozpočtu obce Morávka mezi 

Obcí Morávka, Morávka 599, 739 04 Pražmo, IČ 002596945 (poskytovatelem) a 

Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava (příjemcem). Jedná 

se o účelově určenou dotaci na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace 

v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ realizovaného příjemcem v rámci Operačního 

programu Životní prostředí, reg.č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 a pověřuje 

starostku podpisem této smlouvy. 

8.5.4 uzavření darovací smlouvy mezi Obcí Morávka, Morávka 599, 739 04 Pražmo, IČ 

00296945 (dárce) a Slezskou diakonií – SAREPTA Domov pro seniory Komorní 

Lhotka (obdarovaný) ve výši 20 000 Kč na rok 2019 a pověřuje starostku podpisem této 

smlouvy. 

8.5.6  schvaluje dar ve výši 1 000 Kč a pověřuje starostku podpisem darovací smlouvy mezi 

obcí Morávka, Morávka 599, 739 04 Pražmo, IČ 00296945 (dárce) a Bybyboxem pro 

odložené děti – STATIM, z.s. Se sídlem Pod oborou 88, 104 00 Praha, IČ 27006891. 

8.5.7  příjem dotace ve výši 424 800 Kč na projektovou dokumentaci na akci „Splašková 

kanalizace pro centrum obce Morávka včetně čističky odpadních vod“ z dotačního 

programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2019“ 

8.6.1 zařazení nalezené věci – Parkoviště Malé Lipové na parc. č. 4178/190, k. ú. Morávka a 

části parc. č. 4178/11, k. ú. Morávka do majetku obce. 

8.6.2 zařazení nalezených věcí – 6 mostů do majetku obce za odhadní cenu zhotovenou dle 

znaleckých posudků paní Taťány Kvapilové: 

- Most přes potok Svěcený u č.p. 36 – M – 16c -1 – odhadní cena 187 630 Kč, 

znalecký posudek č. 1454-65/2019 



- Most přes potok Malý Lipový u č. p. 360 – M – 14c-1 – odhadní cena 263 700 

Kč, znalecký posudek č. 1455-66/2019 

- Most přes potok Malý Lipový  u č. 0475 – M-14c – 3 – odhadní cena 66 280 

Kč, znalecký posudek č. 1459-70/2019 

- Lávka přes potok Velký Lipový – u č.p. 236 – M-6c -2 – odhadní cena 52 280 

Kč, znalecký posudek č. 1456-67/2019 

- Most přes potok Mražok – za č. p. 336 – M-15c-4 – odhadní cena 74 430 Kč, 

znalecký posudek č. 1458-69/2019 

- Most přes potok Dolinky – u č. p. 597 – M-5c-1 – odhadní cena – 97 020 Kč, 

znalecký posudek č. 1457-68/2019 

8.7 „PROGRAM poskytování návratné finanční výpomoci na předfinancování výměny kotlů 

na pevná paliva dle podmínek 3. výzvy kotlíkových dotací Moravskoslezského kraje“ 

8.8 návrh smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování 

návratných finančních výpomocí v obci Morávka na předfinancování výměny kotlů na 

pevná paliva dle podmínek 3. výzvy Kotlíkových dotací Moravskoslezského kraje. 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

 

8.4.2 

b) starostce obce oslovit o dar subjekty, které by mohly pomoci se spolufinancováním 

opravy díla Replika pomníku „Zaťatá pěst“. 

8.9 starostce obce projednání Jednacího řádu zastupitelstva obce Morávka na příštím 

zasedání zastupitelstva. 
 


