U S N E S E N Í č. 4/2014
ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22.9.2014 v 18:00 hodin
v restauraci „POHODA“ v Malé Morávce.
Přítomných zastupitelů: 8

Č.j.: 67/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Martin Batěk, p. Jaroslav Lukeš
Hlasování: 8 pro

Č.j.: 68/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje změněný program veřejného zasedání, doplněný o:
· Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
· Darovací smlouva
Hlasování: 8 pro

Č.j.: 69/2014
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání.
Hlasování: 8 pro

Č.j.: 70/2014
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.7/2014 a pověřuje starostu k provedení
rozpočtového opatření k termínu konání Ustavujícího zasedání zastupitelstva po komunálních
volbách 2014, pro vyrovnání rozpočtu.
Hlasování: 8 pro
Č.j.: 71/2014
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu vodovodní přípojky na
pozemku parc.č. 702/1 k.ú. Karlov pod Pradědem. Stavebník: RNDr. Alexander Skácel, bytem
Průkopnická 2100/24, 700 30 Ostrava - Zábřeh.
Hlasování: 8 pro

Č.j.: 72/2014
Zastupitelstvo obce Malá Morávka podle ust. § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění schvaluje zadání
změny č.5 územního plánu obce Malá Morávka, Karlov pod Pradědem, které tvoří přílohu č.1
tohoto usnesení.
Hlasování: 8 pro

Č.j.: 73/2014
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o stavu přípravy stavby záchranné stanice Horské
služby v Karlově pod Pradědem a pověřuje starostu k dojednání podmínek realizace stavby a
k přípravě prodeje stavbou dotčeného pozemku.
Hlasování: 8 pro
Č.j.: 74/2014
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o nájmu pozemků parc.č. 1579/1 o výměře 5057 m2, parc.č.
1579/3 o výměře 1494 m2, parc.č. 1579/4 o výměře 1428 m2, parc.č. 1584 o výměře 1518 m2,
všechny v k.ú. Malá Morávka. Celková výměra 9497 m2.
Doba pronájmu od 1.9.2014 - 31.12.2017.
Nájemné činí 4,-- Kč/m2, celkem tedy 37 988,-- Kč/rok.
Pronajímatel (vlastník uvedených pozemků): FERRUM FORM, s.r.o., IČ: 47153806, sídlem
Malá Morávka č.p.13, 793 36 Malá Morávka.
Hlasování: 8 pro

Č.j.: 75/2014
Zastupitelstvo ruší předkupní právo k bytové jednotce Malá Morávka č.p. 196, bytová
jednotka č.196/8. Žadatelem o zrušení předkupního práva je nový vlastník bytu: Jiří Lehký,
nar.: 21.10.1960, bytem 793 91 Úvalno č.p. 339.
Hlasování: 8 pro
Č.j.: 76/2014
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí ,,stabilizačního“ příspěvku (daru) pro každé dítě zapsané
od 1.9.2014 ke školní docházce na ZŠ Malá Morávka, příspěvková organizace. Příspěvek je
stanoven na částku 5 000,-- Kč za každé dítě a bude vyplacen zákonnému zástupci dítěte poté,
kdy předloží na obecním úřadě potvrzení od ZŠ o tom, že za své dítě částku 5 000,-- Kč utratil
ve formě úhrady nákladů na obědy, školní potřeby, platby za vzdělávání ve školní družině
nebo úhrady nákladů spojených s výcvikem plavání, lyžování případně dalších nákladů
spojených se školními výlety, exkurzemi, návštěvy divadel apod. Dar bude zákonnému
zástupci dítěte poskytnut na konci školního roku, za předpokladu, že nebude mít dluh vůči ZŠ
ani obci Malá Morávka.
Hlasování: 7 pro, 1 se zdržel

Č.j.: 77/2014
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 10 400,-- Kč
z rozpočtu MSK, na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
Malá Morávka. ZO pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Hlasování: 8 pro
Č.j.: 78/2014
Zastupitelstvo schvaluje přijetí daru na základě darovací smlouvy mezi MSK a obcí.
Předmětem daru je kompletní přetlakový vzduchový izolační přístroj s otevřeným okruhem,
včetně tlakové kompozitní láhve a ochranné masky - PSS 3000. Účetní hodnota přístroje je
79 098,90 Kč. ZO pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
Hlasování: 8 pro

V Malé Morávce dne 22.9.2014

……………………………………………
Stanislav Hýbner, místostarosta

……………………………………………
Ondřej Holub, starosta

