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Usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva Obce Morávky, 
konaného dne 25. dubna 2022 v 16.00 hodin 

v zasedací místnosti OÚ Morávka č.p. 599 
 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 
 
30.1 Program 30. zasedání zastupitelstva obce Morávka.  
30.2 Ověřovatelé zápisu pana Štěpána Bystřičana a pana Jana Legerského a zapisovatelku paní 

Romanu Miketovou. 
30.4.4 Dle §72 odst. 2 a §84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu novému neuvolněnému členu 

zastupitelstva paní Silvii Stachové ve výši 1 000 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována od 25. 
dubna 2022. 

30.7.1 Závěrečný účet Obce Morávka za rok 2021, včetně zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2021, provedené kontrolní skupinou Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje, a to bez výhrad. 

30.7.2 Účetní závěrku Obce Morávka k 31.12.2021. 
30.11.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 06071962 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 

prostředí České republiky a pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku 
30.11.2 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti stezky a cesty mezi obcí Morávka (budoucí 

povinná) a MUDr. Marianem Mynářem („budoucí oprávněný 1“) a MUDr. Zdeňkem Turkem 
(„budoucí oprávněný 2“) a pověřuje starostku podpisem této smlouvy.  

 
 
Zastupitelstvo obce ukládá starostce: 
 
 
30.9.1 Sjednat si schůzku s Ing. Vladimírem Procházkou a projednat odkup části pozemku kolem
 krajské komunikace (propojení chodníku Morávka-Pražmo). 
 

 
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 
 
 
30.3 Kontrolu úkolu z minulého zasedání Zastupitelstva obce. 
30.4.1 Zánik mandátu Pavlíny Matznerové ke dni 20. dubna 2022 z důvodu změny trvalého pobytu 

podle odst. 3 písm. b) §55. 
30.4.2 Vznik nového mandátu paní Silvie Stachové od 21. dubna 2022. 
30.5.1 Rozpočtové opatření č. 2/2022. 
30.6 Jmenování nového ředitele Základní školy a mateřské školy Morávka, příspěvkové organizace 

pana Jiřího Kornetu. 
30.8 Informace ze Sdružení obcí povodí Morávky o cyklotrase, o nákupu mobilní váhy pro 

nákladní dopravu a o kulturním a sportovním dni. 
30.9.2 Informace ze Sdružení obcí Morávka – Pražmo o projektu Chodník Morávka-Pražmo, o

 divadelním zájezdě konaném dne 29.04.2022 a o koncertě pořádaném v sobotu 21.05.2022 
v kostele sv. Jana Nepomuckého na Pražmě. 

30.10.1 Zápis z revizní komise DSO Region Slezská brána č. 1/2022. 
30.10.2 Informace o akci pro seniory „Křížem krážem Slezskou bránou 2022“. 
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Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
 
 
30.5.2 Posunutí termínu odstranění reklamované vady do 31.08.2022 pro firmu SILNICE.CZ s.r.o. na 

akci Část SO04 – Hlavní vstupy a nádvoří a část SO05-parkoviště a zpevněné plochy. 
30.5.3 Prominutí smluvní pokuty (penále) ve výši 274 722 Kč vůči firmě SILNICE.CZ s.r.o. na akci Část 

SO04 – Hlavní vstupy a nádvoří a část SO05-parkoviště a zpevněné plochy. 
 

 
 
 
 
Mgr. Gabriela Daňková   ………………………………………… 
starostka obce 
 
Ověřovatelé: 
 
Štěpán Bystřičan   ………………………………………… 
 
Ing. Jan Legerský   ………………………………………… 
 
 

„otisk úředního razítka“ 
 

 
 


