
Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva Obce Morávky, 

konaného dne 21. října 2019 v zasedací místnosti OÚ 

 – Morávka 599 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

9.1 program 9. zasedání zastupitelstva. 

9.2  ověřovatelé zápisu paní Lenku Carbolovou a paní Pavlínu Matznerovou, zapisovatelku 

paní Veroniku Lysovou 

9.4.1  Smlouvu o dílo mezi Obcí Morávka (zhotovitelem) a Správou silnic Moravskoslezského 

kraje, p. o. (objednatelem) na zimní údržbu pozemních komunikací, a to chodníku na 

mostě ev. č. 4774-15 přes řeku Morávku za 11 600 Kč a pověřuje starostku podpisem 

této smlouvy. 

9.4.2  Dodatek č. 1 ke smlouvě „Vybudování dílen a dalšího zázemí v objektu ZŠ Morávka“ 

mezi Obcí Morávka (objednatelem) a MVEX stavby s.r.o (zhotovitelem). Předmět 

smlouvy se rozšiřuje o vícepráce a méněpráce a cena díla je celkem po dodatku č. 1 – 

10 962 742, 96 Kč bez DPH, 13 264 918,98 Kč s DPH a termín plnění z důvodu 

neočekávaných technických problémů na stavbě se prodlužuje o 30 kalendářních dnů. 

ZO pověřuje starostku obce podpisem dodatku č. 1. 

9.4.3 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na „Stavební úpravy objektu v ZŠ Morávka – učebna 

cvičných kuchyněk II“ mezi Obcí Morávka (objednatelem) a firmou Hamrozi s.r.o 

(zhotovitelem). Dodatkem č. 1 se mění doba plnění – do 20.12.2019 a celková cena díla 

3 429 576,09 bez DPH a celková cena díla včetně DPH 4 149 787,07 Kč. ZO pověřuje 

starostku podpisem dodatku č. 1. 

9.4.4  Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši  

42,48 %, maximálně však ve výši 424 800 Kč na realizaci projektu „Splašková 

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

programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2019 a pověřuje 

starostku podpisem této smlouvy. 

9.4.5 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby IP-

12-8024759/2, Morávka 1046/31, 4121513245, přípojka NNk na parc. č. 1046/3 v k. ú. 

Morávka, a parc. č. 1046/22 v k. ú. Morávka mezi Obcí Morávka (Budoucí povinná) a 

ČEZ Distribuce a.s. (Budoucí oprávněná) za cenu 4 000 Kč bez DPH a pověřuje 

starostku podpisem této smlouvy.  

9.4.6  

a)  Žádost k přidělení účelově vázané dotace ve výši 23 961 Kč z Rozpočtu obce na rok 

2019 na stavbu domovní čistírny odpadních vod pro Morávku č.p. 34. 

9.4.6  

b)  Smlouvu č. 1/2019 o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Morávka na stavbu domovní 

čistírny odpadních vod k č. p. Morávka 34 ve výši 23 961 Kč a pověřuje starostku 

podpisem této smlouvy.  

9.4.7 

a)  Žádost k přidělení účelově vázané dotace ve výši 28 250 Kč z Rozpočtu obce na rok 

2019 na stavbu domovní čistírny odpadních vod pro č. p. 616. 

9.4.7  

b)  Smlouvu č. 2/2019 o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Morávka na stavbu domovní 

čistírny odpadních vod k č.p. Morávka 616 ve výši 28 250 Kč a pověřuje starostku 

podpisem této smlouvy.  

9.4.8  Dohodu o uznání závazku mezi obcí Morávka a společností SPORT Morávka a.s. 

v likvidaci na částku 82 971,13 Kč.  

 



9.5 

a)  nový Jednací řád zastupitelstva obce Morávka s platností ode dne schválení. 

 

Zastupitelstvo obce odkládá: 

9.4.9  schválení závazku akcionáře k poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní 

kapitál společností SPORT Morávka, a. s. v likvidaci ve výši 82 971,13 Kč a ukládá 

starostce zajistit právní rozbor.  

 

Zastupitelstvo obce rozhodlo: 

9.4.10  bod 9.4.10 bude z programu 9. zasedání Zastupitelstva Obce Morávky 

vypuštěn. 

9.5 

b)  o zrušení Jednacího řádu ze dne 10. 11. 2014 

 

 

  
 


