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Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva Obce Morávky, 
konaného dne 5. prosince 2022 v 16.00 hodin 

v zasedací místnosti OÚ Morávka č.p. 599 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
2.1 Program 2. zasedání zastupitelstva obce Morávka včetně jeho doplnění. 
2.2 Ověřovatele zápisu pana Romana Böhma a paní Hanu Jarolímovou a zapisovatelku paní 
 Romanu Miketovou. 
2.4 a) Tři členy Výboru pro školu a kulturu. 
2.4 b) Předsedou Výboru pro školu a kulturu paní Lenku Carbolovou. 
2.4 c) Za členy výboru pro školu a kulturu paní Poledníkovou Lucii a paní Demlovou Gabrielu. 
2.5.4 Odměnu předsedkyni výboru pro školu a kulturu ve výši 2 500 Kč od 6.12.2022. 
2.5.5 Výjimku z minimálního počtu žáků pro školní rok 2023/2024 a s tím související úhradu 
 nadnormativních výdajů na mzdové náklady. 
2.5.6 Rozpočet Základní a mateřské školy Morávka, p.o. pro rok 2023. 
2.5.7 Střednědobý výhled rozpočtu 2024-2025 pro Základní školu a mateřskou školu Morávka, 
 příspěvkovou organizaci. 
2.5.8.1 Dar ve výši 15 000 Kč na 1 klienta/rok na organizaci, kde je umístěn s výjimkou Adámkovy 
 vily, domov se zvláštním režimem a Adámkovy vily, osobní asistence, kde jsou dary řešeny 
 smlouvou s přednostním umístěním. 
2.5.8 Dary pro rok 2023 dle přiložené tabulky. 

 
2.5.9 Individuální dotace pro rok 2023 dle přiložené tabulky: 
 

 Spolek Schváleno (v Kč) Účel 

2.5.9.1 

TJ Pražmo Raškovice, z.s. 20 000 
Dovybavení dresy, míče, rozlišovací návleky, 
Pro 20 fotbalistů z Morávky 

2.5.9.2 Junák – český skaut, Štít Pražmo 45 000 Stany, opravu stanu, výbava na tábor  

2.5.9.3 Dan Piwowarski 20 000 Fotbalový turnaj Morávka CUP, kapela, program pro děti 

2.5.9.4 TJ Sokol Morávka 20 000 Na dopravu – zájezd 

2.5.9.5 
ZO ČSV z.s. Morávka 30 000 

Organizaci a vybavení Zlatá Včela – trika, ceny, kulturní program, stravné 
pro soutěžící 

2.5.9.6 ZO Českého zahrádkářského svazu 20 000 Na dopravu – zájezd 

2.5.9.7 Římskokatolická farnost Morávka 50 000 Výměna stávajícího vodovodu od kostela k faře 

2.5.9.8 TJ Lignum Morávka 122 000 Pronájem tělovična, výkony rozhodčích a zapisovatelů, přihláška do soutěže  

2.5.9.9 SDH Morávka 60 000 Činnost, ples, zájezd, soutěž 

2.5.9.10 Klub rodičů a přátel školy 45 000 Karneval, dílny, den dětí, drakiáda, světýlka, Mikuláš, pomůcky 

2.5.9.11 Klub seniorů Morávka 20 000 Na dopravu – zájezd 

2.5.9.12 Rosteme s dětmi, z.s. 2 000 Příspěvek pro 2 děti z obce 

2.5.9.13 Horolezecký oddíl SBĚR Pražmo 15 000 Nákup nových úchytů 

 
2.5.10 Programovou dotaci obce Morávka “Domovní ČOV pro rok 2023“ s příspěvkem na 1 Domovní 
 ČOV ve výši 35 000 Kč. 

 Organizace Schváleno (v Kč) Účel 

2.5.8.2 

Charita Frýdek-Místek 

      
    30 000  

 
 

1 klient Oáza pokoje 
1 klient obce v Domě pokojného stáří 

2.5.8.3 
 

Centrum pro zdravotně postižené v MSK 3 000  
Na projekt Poradna pro osoby se zdravotním postižením 
Frýdek – Místek. 

2.5.8.4 Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad 
Ostravicí 

15 000 
 Na provozní náklady pobytové služby pro 1 klienta. 

2.5.8.5 Záchranná stanice a Dům přírody Poodří 5 000 Na provoz záchranné stanice. 

2.5.8.6 Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka 15 000 Na 1 klienta umístěného v ISÚ. 

2.5.8.7 Společnost pro ranou péči 10 000  Na 2 klienty /děti se zrak. postižením 

2.5.8.8 Družstvo amatérských volejbalistů 3 000  Na volejbalový turnaj pořádaný v květnu. 

2.5.8.9 
Andělé Stromu života. p.s. 0  

Komplexní specializované služby pro rodiny, které pečují o 
svého blízkého umírajícího v domácím prostředí. 
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2.5.11 Rozpočet obce Morávka na rok 2023 s úpravami. 

2.5.12 Střednědobý výhled rozpočtu obce Morávka 2024-2025. 

2.6.1 Smlouvu č. 4/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Morávka na ČOV pro p. Dujkovou 
 Lenku ve výši 35 000 Kč a pověřilo starostku podpisem této smlouvy. Dotace se poskytuje 
 z dotačního programu Obce Morávka, Domovní ČOV pro rok 2022. 
2.6.2 Smlouvu č. 5/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Morávka na ČOV pro pana Miroslava 
 Janečku ve výši 35 000 Kč a pověřilo starostku podpisem této smlouvy. Dotace se poskytuje 
 z dotačního programu Obce Morávka, Domovní ČOV pro rok 2022. 
2.6.3 Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na akci Chodník Morávka – Pražmo za celkovou cenu  
 14 279 269,12 Kč a pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku. 
2.6.4 Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 06071962 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
 prostředí České republiky na akci Podpora výměny kotlů v obci Morávka, okr. Frýdek-Místek – 
 C1 a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. 
2.6.5 Smlouvu o spolupráci při podpoře cestovního ruchu a propagaci turistické oblasti Beskydy-
 Valašsko pro rok 2023 s příspěvkem 25 000 Kč a pověřilo starostku podpisem této smlouvy a 
 zajištění srovnání činnosti. 
2.7.2 V rámci SOMP /svazku obcí Morávka-Pražmo), v rámci SOPM (Sdružení obcí povodí 
 Morávky) a v rámci RSB (Regionu Slezská brána) bude zastupovat starostku na jednáních 
 v době její nepřítomnosti neuvolněný místostarosta Roman Böhm.  
2.8 Mimořádnou odměnu uvolněnému členu zastupitelstva obce ve výši 1násobku měsíční 
 odměny dle § 76 zákona o obcích. 
2.9 Plán inventur za rok 2022. 
2.10 Obecně závaznou vyhlášku obce Morávka o místním poplatku za obecní systém 
 odpadového hospodářství.  
2.12.1 Dar ve výši 70 000,- Kč na příspěvek vybudování zvoničky a pověřuje starostku podpisem 
 této darovací smlouvy.  
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
2.3 Kontrolu úkolu z minulého zasedání zastupitelstva obce. 
2.5.1 Rozpočtové opatření č. 7. 
2.5.2 Rozpočtové opatření č. 8. 
2.5.3 Rozpočtové opatření č. 9. 
2.7.1 Rozpočet SOMP na rok 2023. 
 
Zastupitelstvo obce zmocňuje: 
2.5.13 Starostku obce k provádění úprav rozpočtu dle předpokládaných příjmů a výdajů (rozpočtová 

 opatření) bez omezení a zároveň ukládá starostce obce předložit na následném zastupitelstvu 

 obce seznam provedených úprav na vědomí.  

 
Zastupitelstvo obce ukládá: 
2.5.10.1 Starostce obce úkol, vypracovat programovou dotaci na studny a vrty. 
2.12.2  Starostce obce úkol vypracovat nový ceník na odkup káceného dřeva.  
 
Gabriela Daňková   ………………………………………… 
starostka obce 
 
Ověřovatelé: 
 
Roman Böhm    ………………………………………… 
 
Hana Jarolímová   ………………………………………… 


