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Usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva Obce Morávky, 
konaného dne 19. září 2022 v 16.00 hodin 
v zasedací místnosti OÚ Morávka č.p. 599 

 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 
33.1 Program 33. zasedání zastupitelstva obce Morávka včetně doplnění o dvě smlouvy na dotaci 

z rozpočtu obce na ČOV a zrušení darovací smlouvy parc. č. 3809/6. 
33.2 Ověřovatele zápisu pana Štěpána Bystřičana a paní Lenku Carbolovou a zapisovatelku paní 

Romanu Miketovou. 
33.4.1 Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na akci Chodník Morávka – Pražmo za cenu díla 12.242.798,35 

Kč bez DPH, 14.813.758,94 Kč s DPH. Cena je navýšena o vícepráce na kvalitnější konstrukční 
vrstvy živice a narovnání rozdílu mezi projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem na 
rámové propusti. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku č. 3. 

33.4.2 Smlouvu č. 1/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Morávka na stavbu domácí čistírny 
odpadních vod k domu č.p. 243 a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. 

33.4.3 Smlouvu č. 2/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Morávka na stavbu domácí čistírny 
odpadních vod k domu č.p. 301 a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. 

33.4.4 Smlouvu č. 3/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Morávka na stavbu domácí čistírny 
odpadních vod k domu č.p. 282 a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. 

33.4.5 Uzavření Dodatku č. 1 k darovací smlouvě ze dne 15.02.2022, jejímž předmětem byl závazek 
obce Morávka darovat obdarované, subjektu: Adámkova vila, Osobní asistence, z.ú. IČ 
09693424, se sídlem Raškovice 28, peněžní prostředky ve výši 35 000 Kč, a Dodatkem č. 1 se 
výše darovaných prostředků zvyšuje z částky 35 000 Kč na 36.531,25 Kč a pověřuje starostku 
podpisem tohoto dodatku. 

33.4.6 Uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě ze dne 15.02.2022 mezi obcí Morávka (dárce) a 
Adámkovou vilou, Domov se zvláštním režimem, z.ú. na částku 128 675 Kč a pověřuje starostku 
podpisem této smlouvy. 

33.4.7 Darovací smlouvu pro rok 2023 mezi obcí Morávka (dárce) a Adámkovou vilou, Osobní 
asistencí, z.ú. (obdarovaná) na částku 35 000 Kč, která bude navýšena o míru inflace a pověřuje 
starostku podpisem této smlouvy. 

33.4.8 Darovací smlouvu pro rok 2023 mezi obcí Morávka (dárcem) a Adámkovou vilou, Domovem se 
zvláštním režimem z.ú. (obdarovanou),  na fixní částku 50 000 Kč, a pohyblivou částku, která 
se rovná částce 3 000 Kč, která bude navýšena o míru inflace vyjádřenou přírůstkem 
průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za uplynulý kalendářní rok 2022, vyhlášenou 
Českým statistickým úřadem v lednu 2023, a to za každou osobu, která měla trvalý pobyt v obci 
Morávka krát počet započitatelných měsíců v roce 2022, které daná osoba využívala a pověřuje 
starostku podpisem této smlouvy. 

33.4.9 Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi obcí Morávka (oprávněnou) a povinnými 
vlastníky parc.č. 3494, 3504/1, 3504/2, 3505/5, 3499/9, 3500/2, 3500/1, 3505/10, 3505/14, 
3505/11, 3522/3, 4155, 3524, 3527, 3535/4, 3531/3, 3871/1, 3871/2, 3873/1, 3886, 3889, 
3953/1, 3953/4, 3954/1, 3954/6, 4210/1, 3898/1, 3899/1, 3899/3, 3901, 3902/11, 3902/9, 
3907/3, 3907/4, 3910/5, 3945/1, 3946/1, 3946/2, 3953/2, 3977/1, 4163, a to bez časového 
omezení a za úplatu 50 Kč běžný metr a pověřuje starostku podpisem této smlouvy a podáním 
návrhu na vklad. 

33.4.10 Veřejnoprávní smlouvu č. 12/2022 mezi obcí Morávka (poskytovatel) a Klubem seniorů 
Morávka, z.s. (příjemce), kdy poskytovatel poskytne příjemci finanční dotaci ve výši 20 000 Kč 
na krytí nákladů souvisejících s činností Klubu seniorů a pověřuje starostku podpisem této 
smlouvy.  
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33.4.11 Smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi Českou republikou – HZS MSK (převodcem) a 
obcí Morávka (nabyvatelem), kdy předmětem smlouvy je bezúplatný převod majetku do 
vlastnictví nabyvatele (radiostanice vozidlová a 3 ks ruční) v celkové výši 168 900 Kč a pověřuje 
starostku podpisem této smlouvy. 

33.4.12 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Morávka ve výši 5 000 Kč 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. 

33.4.13 
a) Smlouvu o dílo se Správou silnic Moravskoslezského kraje na zimní údržbu pozemních 

komunikací, a to chodníku na mostě ev. č. 4774-15 přes řeku Morávku za paušální cenu 11 600 
Kč a pověřuje starostku podpisem této smlouvu. 

33.6 Pravidla pro čerpání prostředků z rozpočtu obce Morávka od 1.9.2022 a zároveň ruší Pravidla 
pro čerpání prostředků z rozpočtu obce Morávka schválená zastupitelstvem obce dne 
14.02.2022. 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 
33.3 Kontrolu úkolu z minulého zasedání zastupitelstva obce. 
33.5.1 Rozpočtové opatření č. 4/2022. 
33.5.2 Rozpočtové opatření č. 5/2022. 
33.5.3 Rozpočtové opatření č. 6/2022. 
33.7 Zápisy spolkového výboru, které jsou přílohami tohoto zápisu. 
33.8.1 
a) Informaci žadatelů ohledně přístupové komunikace k obytným domům, která se nachází na 
 pozemcích parc. č. 4159/1 a 3728/2. 
33.8.3 Stížnost pana Legerského na jednání starostky a místostarosty. 

 
Zastupitelstvo obce ukládá starostce obce: 
 
33.4.13 
b) Úkol vyřešit se Správou silnic Moravskoslezského kraje opravu železné nerovnosti na mostě. 
33.8.1 
b) Úkol odpovědět žadatelům ve věci pomoci s jednáním s majiteli přístupové komunikace, 
 která se nachází na pozemcích parc. č. 4159/1 a 3728/2 k přístupu k nemovitostem. 
33.8.2 Úkol opětovného oslovení Povodí Odry a projednání s nimi možnost prodej pozemků, o které 
 má Povodí Odry zájem, a které chce odkoupit dle geometrického plánu za umožnění 
 zprůchodnění hráze přehrady. 
 
 
 
Mgr. Gabriela Daňková   ………………………………………… 
starostka obce 
 
Ověřovatelé: 
 
Štěpán Bystřičan   ………………………………………… 
 
MUDr. Lenka Carbolová   ………………………………………… 
 


