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Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva Obce Morávky, 
konaného dne 14. února 2022 v 16.00 hodin 

v zasedací místnosti OÚ Morávka č.p. 599 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 
28.1  Program 28. zasedání zastupitelstva obce Morávka včetně jeho doplnění. 
28.2 Ověřovatelé zápisu pana Štěpána Bystřičana a pana Jana Legerského a zapisovatelku 

paní Romanu Miketovou. 
28.4.1   Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Morávka                    

č. VPS 11/2022/NINV mezi obcí Morávka (poskytovatelem) a Římskokatolickou farností 
Morávka (příjemcem) na dotaci ve výši 50 000 Kč (Padesáttisíc korun českých) na krytí 
nákladů souvisejících se stavbou komína v sakristii kostela a pověřuje starostku 
podpisem této smlouvy. 

28.4.2  Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Morávka  
č. VPS 7/2022/NINV mezi obcí Morávka (poskytovatelem) a TJ LIGNUM Morávka 
(příjemcem) na dotaci ve výši 112 200 Kč (Stodvanácttisícdvěstě korun českých) na 
krytí nákladů souvisejících se sportem – na provoz volejbalového oddílu II. Národní ligy 
mužů TJ LIGNUM Morávka, pronájem sportovního zařízení, výkony rozhodčích, 
provozní poplatky, vybavení pro klub a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. 

28.4.3    Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Morávka  
č. VPS 4/2022/NINV mezi obcí Morávka (poskytovatelem) a SDH Morávka (příjemcem) 
ve výši 58 000 Kč (Padesátosmtisíc korun českých) na krytí nákladů souvisejících 
s celoroční činností SDH Morávka a na nákup přetlakového ventilu pro mládež a 
pověřuje starostku podpisem této smlouvy. 

28.4.4    Uzavření dohody o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK, ev.  
č. 01992/2020/ŽPZ, kdy předmětem dohody je předložení závěrečného vyúčtování 
projektu „Vodovod v obci Morávka, lokalita Vlaský“ do 15. 2. 2022 a pověřuje starostku 
podpisem této dohody. 

28.4.5.1  Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Morávka mezi obcí Morávka 
(poskytovatelem) a Moravskoslezským krajem (příjemcem) ve výši 5 000 Kč (Pěttisíc 
korun českých) účelově určenou na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji - 3.výzva“ realizovaného příjemcem v rámci Operačního 
programu Životní prostředí reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638 a pověřuje 
starostku podpisem této smlouvy. 

28.4.5.2 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Morávka mezi obcí Morávka 
(poskytovatelem) a Moravskoslezským krajem (příjemcem) ve výši 10 000 Kč 
(Desetitisíc korun českých) účelově určenou na spolufinancování projektu „Kotlíkové 
dotace v Moravskoslezském kraji-3.výzva“ realizovaného příjemcem v rámci 
adaptačního a mitigačního opatření, reg. č. SFZP 138986/2019 a pověřuje starostku 
podpisem této smlouvy. 

28.4.6   Darovací smlouvu mezi obcí Morávka (dárcem) a Adámkovou vilou Domovem se 
zvláštním režimem, z.ú. (obdarovanou) ve výši 125 000 Kč (Stodvacetpěttisíc korun 
českých) na krytí části tzv. oprávněné provozní ztráty, která vznikne obdarované za 
období od 01. 01.2022 do 31.12.2022 a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. 

28.4.7   Darovací smlouvu mezi obcí Morávka (dárcem) a Adámkovou vilou Osobní asistencí, z. 
ú. (obdarovanou) ve výši 35 000 Kč (Třicetpěttisíc korun českých) na sociální službu pro 
občany Morávky, spočívající v poskytnutí péče v domácím prostředí osobám 
s chronickým duševním onemocněním, osobám s chronickým onemocněním, osobám 
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s jiným zdravotním postižením a seniorům tzv. terénní služba a pověřuje starostku 
podpisem této smlouvy. 

28.4.8   Odpuštění smluvní pokuty k veřejné zakázce „Nákup dopravního automobilu pro 
JSDH Morávka“ vzhledem k tomu, že vše řešil včas a s předstihem. K pochybení 
v uzavírání dodatku došlo ze strany kupujícího, tzn. včas nepožádal Ministerstvo 
vnitra o vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) tak, aby následně mohl 
uzavřít dodatek. 

28.4.9   Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě na dodávku s názvem veřejné zakázky „Nákup 
dopravního automobilu pro JSDH Morávka“, kterým se ruší dodatek č. 1 ze dne       
30. 11. 2021, upravuje formalistickou chybu číslování v Článku III. Dodací lhůta a 
místo plnění. Prodlužuje termín dodání na 30.06.2022. Termín se prodlužuje 
z důvodu nedostatku materiálu a dílů v automobilovém průmyslu v důsledku 
pandemie COVID 19 a pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku. 

28.4.11 b)  Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Morávka mezi obcí Morávka 
(poskytovatelem) a Moravskoslezským krajem (příjemcem) na projekt Operačního 
programu Životní prostředí 2021-2027 „Kotlíkové dotace v moravskoslezském kraji – 
4. výzva“ a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. 

28.5.3  Pravidla pro čerpání prostředků z rozpočtu obce Morávka od 1.2.2022. Schválením 
těchto Pravidel pro čerpání prostředků z rozpočtu obce Morávka se zároveň ruší 
Pravidla pro čerpání prostředků z rozpočtu obce Morávka schválená zastupitelstvem 
obce dne 1.3.2021. 

28.6.1   Účetní závěrku za rok 2021 pro Základní školu a mateřskou školu Morávka, 
příspěvkovou organizaci. 

28.6.2   Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021 na hlavní činnost 6 141,53 Kč a vedlejší 
hospodářskou činnost 2 918,12 Kč pro Základní školu a mateřskou školu Morávka, 
příspěvkovou organizaci. 

28.7  Nového člena kontrolního výboru pana Ing. Petra Šipulu od 14.02.2022. 
28.9.2  Strategický plán rozvoje obce pro rok 2021-2025. 
 
Zastupitelstvo obce rozhodlo: 
 
28.4.11 a) O poskytnutí dotace z rozpočtu obce Morávka ve výši 5 000 Kč na dílčí projekt, 

celkově 100 000 Kč v souvislosti s realizací projektu „Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji - 4. výzva“. 

28.6.3. a)  Paní Lenka Carbolová – zastupitelka bude členkou konkurzní komise za zřizovatele 
obec Morávku. 

28.6.3. b) Paní Hana Jarolímová – zastupitelka bude členkou konkurzní komise za zřizovatele 
obec Morávku. 

 
Zastupitelstvo obce ukládá starostce: 
 
28.3.   Oslovit Ministerstvo životního prostředí dopisem se žádostí o zprůchodnění přehrady 

Morávka tak, aby vznikl okruh po hrázi. 
28.4.10  Zjistit u Lesů České republiky, jaká je návaznost pozemku, dále zjistit podmínky zřízení 

služebnosti a změny zahrady na ostatní plochu u parc. č. 4180/9. 
 
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 
 
28.3  Kontrolu úkolů z minulých ZO 
28.5.1  Rozpočtové opatření č. 12 
28.5.2  Rozpočtové opatření č. 13 
28.8   Zprávu kontrolního výboru 
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Zastupitelstvo obce odkládá: 
 
28.4.10  Služebnost k parc. č. 4180/9, 4180/8 
 
Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
 
28.6.3. c) Pana Jana Legerského – zastupitele jako člena do konkurzní komise za zřizovatele 

obec Morávku. 
 
 

 

 

Mgr. Gabriela Daňková 
Starostka obce                                                   ………………………………… 

 
Ověřovatelé:  
 
Štěpán Bystřičan                           …………………………………. 
 
 
Ing. Jan Legerský                          …………………………………. 
 

 
 

„otisk úředního razítka“ 


