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Usnesení z 31. zasedání Zastupitelstva Obce Morávky, 
konaného dne 30. května 2022 v 16.00 hodin 

v zasedací místnosti OÚ Morávka č.p. 599 
 
 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 
 
31.1 Program 31. zasedání zastupitelstva obce Morávka.  
31.2 Ověřovatelé zápisu pana Štěpána Bystřičana a paní Hanu Jarolímovou a zapisovatelku paní 

Romanu Miketovou. 
31.4 Zápis z 30. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 25.04.2022. 
31.5.1 Dodatek č. 3 ke kupní smlouvě na dodávku „Nákup dopravního automobilu pro JSDH 

Morávka“, kde zboží bude předáno kupujícímu do 15.9.2022 z důvodu nedostatečného 
materiálového zásobení a prodlení s dodávkami poddodavatelů a pověřilo starostku podpisem 
této smlouvy.  

31.5.2 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou Lesostavby Frýdek-Místek a.s. (zhotovitel) na akci 
„Chodník Morávka-Pražmo“, kde se upravuje smluvní cena o vícepráce ve výši 366.844,16 Kč 
bez DPH. Cena dle dodatku č. 2 bez DPH je 11.956.225,39 Kč a cena dle dodatku č. 2 včetně 
DPH je 14.467.032,71 Kč a pověřilo starostku podpisem tohoto dodatku č. 2. 

31.5.3 Smlouvu o dílo s firmou Fachstav, s.r.o (zhotovitel) na akci „Oprava a nátěr dřevěného obkladu 
a výměna části zateplení budovy obecního úřadu č. p. 599“ za nejnižší cenovou nabídku 
494.960,28 Kč bez DPH, cena celkem vč. DPH 598.901,94 Kč, a to do termínu 30.09.2022 a 
pověřilo starostku podpisem této smlouvy o dílo. 

31.5.4 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční 
číslo 04199/2021/KH, kdy termín ukončení realizace projektu se mění na 30.9.2022, termín 
předložení závěrečného vyúčtování projektu na 28.10.2022 a období realizace projektu se 
mění do 30.9.2022 a pověřilo starostku podpisem tohoto dodatku. 

31.7 Zařazení do majetku obce Morávka nalezenou věc místní komunikaci 2C za cenu 388.771, - Kč, 
místní komunikaci 3C za cenu 36.025, - Kč a místní komunikaci 11C za cenu 295.919, - Kč. Ceny 
jsou dány znaleckým posudkem č. 1626-10/2022 vypracovaným paní Taťánou Kvapilovou.  

31.8 7 členů zastupitelstva pro nadcházející volební období 2022-2026. 
31.11.1 Posunutí termínu vyřízení reklamace na rampách a schodišti firmě SILNICE.CZ do 31.8.2022, 

s tím, že pozastávka ve výši 10 % (654.100,02 Kč vč. DPH) jim bude uvolněna až po opravě 
reklamované vady.  

 
 
 
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 
 
 
31.3 Kontrolu úkolu z minulého zasedání Zastupitelstva obce. 
31.6.1 Rozpočtové opatření č. 3/2022. 
31.9.1 Závěrečný účet SOMP včetně zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného 

svazku obcí Svazek obcí Morávka-Pražmo, za rok 2021. 
31.9.2 Účetní závěrku dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Morávka-Pražmo, za rok 2021. 
31.10.1 Zápis z kontroly Svazku obcí Morávka-Pražmo. 
 
 



2 

 

31.10.2 Zprávu Výboru pro školu. 
31.10.3 Zprávu kontrolního výboru. 
 

 
 
 
Mgr. Gabriela Daňková   ………………………………………… 
starostka obce 
 
Ověřovatelé: 
 
Štěpán Bystřičan   ………………………………………… 
 
Ing. Hana Jarolímová   ………………………………………… 
 
 

„otisk úředního razítka“ 
 

 
 
 
 
 
 


