
Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva Obce Morávky, 
konaného dne 23. ledna 2023 v 16.00 hodin 
v zasedací místnosti OÚ Morávka č.p. 599 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
3.1 Program 3. zasedání Zastupitelstva obce Morávka. 
3.2 Ověřovatele zápisu pana Romana Böhma a pana Zdeňka Ševčíka a zapisovatelku paní 
 Romanu Miketovou. 
3.5.1 Veřejnoprávní smlouvu č. 7/2023 o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 122 000 Kč 
 z rozpočtu obce Morávka pro TJ Lignum Morávka, volejbalový oddíl mužů a pověřuje 
 starostku podpisem této smlouvy. 
3.5.2 Veřejnoprávní smlouva č. 4/2023 o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 60 000 Kč 
 z rozpočtu obce Morávka pro SDH Morávka a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. 
3.5.3 Veřejnoprávní smlouvu č. 11/2023 o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50 000 Kč 
 z rozpočtu obce Morávka pro Římskokatolickou farnost Morávka a pověřuje starostku 
 podpisem této smlouvy. 
3.5.4 Smlouvu o nájmu místnosti sloužící podnikání v budově č. p. 177 mezi obcí Morávka 
 (pronajímatelem) a Mgr. Lucií Kubíčkovou (nájemcem) od 1.2.2023 za sjednaný nájem           
 25 Kč/m2/měsíc plus zálohy na plyn, internet a úklid a pověřilo starostku podpisem této 
 smlouvy. Záměr pronájmu visel na úřední desce od 30.11.2022 – 10.01.2023. 
3.5.5 Kupní smlouvu mezi obcí Morávka (kupujícím) a firmou Komatec s.r.o. (prodávajícím) na 
 koupi traktoru určeného do horských oblastí s označením ANTONIO CARRARO, typ:  
 ERGIT TTR 900R za cenu 1 999 000 Kč bez DPH, 2 418 790 Kč s DPH a termínem předání 
 30.11.2023 a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. 
3.5.6 Kupní smlouvu o prodeji a koupi ojetého motorového vozidla Ford Transit, RZ 8T4 4167 za 
 vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 30 000 Kč a pověřuje starostku podpisem této 
 smlouvy. Přepis vozidla zajistí na své náklady Kupující. 
3.5.7 Smlouvu mezi obcí Morávka a Povodí Odry, státním podnikem, předmětem smlouvy je, že 
 se Povodí Odry bude podílet na nákladech úhrady svozu komunálních látek částkou 
 40 000 Kč za 1 rok. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.1.2023 do 31.12.2025.  
 Zastupitelstvo obce pověřuje podpisem této smlouvy starostku obce.  
3.6 Pravidla pro čerpání prostředků z rozpočtu obce Morávka od 1.1.2023 a ruší Pravidla pro 
 čerpání prostředků z rozpočtu obce Morávka schválená zastupitelstvem obce dne 19.9.2022. 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
3.3 Kontrolu úkolů z minulého zasedání Zastupitelstva obce. 
3.4.1 Rozpočtové opatření č. 10/2022. 
 
Zastupitelstvo obce revokuje: 
3.5.8 Usnesení č. 2.5.8.4 ze zasedání dne 5.12.2022, vzhledem k pominutí důvodů (klient 

 v listopadu 2022 zemřel), tzn. Obec neposkytne příspěvek 15 000 Kč/rok/ na klienta Středisku 

 sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí.   

 
Gabriela Daňková    
starostka obce    ………………………………………… 
 
Ověřovatelé: 
 
Roman Böhm    ………………………………………… 
 
Zdeněk Ševčík    ………………………………………… 


