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Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva Obce Morávky, 
konaného dne 27. června 2022 v 16.00 hodin 

v zasedací místnosti OÚ Morávka č.p. 599 
 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 
32.1 Program 32. zasedání zastupitelstva obce Morávka včetně jeho doplnění. 
32.2 Ověřovatele zápisu pana Štěpána Bystřičana a paní Silvii Stachovou a zapisovatelku paní 

Romanu Miketovou. 
32.4.1 Smlouvu o zřízení služebnosti 9/110/2022 mezi Lesy České republiky, s.p. (obtíženým) a obcí 

Morávka (oprávněným) na služebné pozemky 3505/13, 3505/2, 3506, 4197 spočívající v právu 
zřízení a provozování vodovodního řádu stavby Vodovod v obci Morávka – lokalita Vlaský, 
údržby a oprav a volný přístup k vodovodnímu řádu za úplatu 22 336 Kč bez DPH a pověřuje 
starostku podpisem této smlouvy. 

32.4.2 Darovací smlouvu mezi Moravskoslezským krajem (dárcem) a obcí Morávka (obdarovaným), 
kdy dárce bezplatně převede finanční prostředky ve výši 50 000 Kč do vlastnictví obdarovaného 
a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy. Dar je poskytován za účelem jeho využití 
obdarovaným na ochranu životního prostředí, především na rozvoj tříděného sběru 
komunálního odpadu. 

 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 
32.3 Kontrolu úkolu z minulého zasedání zastupitelstva obce. 
32.6.1 Schválený závěrečný účet Sdružení obcí povodí Morávky za rok 2021. 
32.6.2 Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí povodí 

Morávky za rok 2021. 
32.7.1 Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Region Slezská brána za rok 2021. 
32.7.2 Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Region Slezská brána 

za rok 2021. 
32.8.1 Protokol z jednání finančního výboru při kontrole hospodaření Základní školy a mateřské školy 

Morávka, příspěvkové organizace za rok 2021. 
32.9.1 Pozvánky na akce. 
32.9.2 Protokol z veřejnosprávní kontroly za rok 2021 u Základní školy a mateřské školy Morávka, 

příspěvkové organizace, příspěvkové organizace. 
32.9.3 Zprávu z Beskydského informačního centra. 

 
 
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí: 
 
32.5.1 Předložený návrh Změny č. 3 Územního plánu Morávka.  
 
 
Zastupitelstvo obce konstatuje ověření: 
 
32.5.2 Ve smyslu s ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrh Změny č. 3 Územního plánu Morávka 
není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 
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nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského 
úřadu. 

 
Zastupitelstvo obce vydává: 
 
32.5.3 Ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 3 Územního plánu 
Morávka formou Opatření obecné povahy č. 1/2022.  

 
 
 

 
 
 
 
Mgr. Gabriela Daňková   ………………………………………… 
starostka obce 
 
Ověřovatelé: 
 
Štěpán Bystřičan   ………………………………………… 
 
Ing. Silvie Stachová   ………………………………………… 
 
 

„otisk úředního razítka“ 


