U S N E S E N Í č.4/2013
ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18.9.2013 v 18:00 hodin
v restauraci „POHODA“ v Malé Morávce.
Počet přítomných zastupitelů: 6 (Č.j.: 51/2013 a 52/2013 počet přítomných zastupitelů - 5)

Č.j.: 51/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Lukeš, p. Batěk
Hlasování:5 pro

Č.j.: 52/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje program veřejného zasedání doplněný o bod č.11.“Kupní
smlouva na převod pozemku mezi Lesy ČR a obcí Malá Morávka“.
Hlasování: 5 pro

Č.j.: 53/2013
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání.
Hlasování: 6 pro

Č.j.: 54/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 11, které je přílohou č. 1 tohoto
usnesení.
Hlasování: 6 pro

Č.j.: 55/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje odpis pohledávek, které nelze již vymáhat z důvodu toho, že po
zesnulých nezůstal žádný movitý majetek ani hotovost.
Jedná se o dlužné nájemné a služby spojené s užíváním bytu.
1. Skoumal Petr - zemřel v únoru 2013

dluh celkem

Dlužná částka 8.866,-- Kč, předpis nájemného a služeb v r.2012
Vyúčtování služeb v roce 2012 - nedoplatek 4.136,-- Kč

13.002,-- Kč

2. Jana Fialová - zemřela v r. 2011

dluh celkem

9.211,-- Kč

Dlužná částka byla vymáhána exekucí a srážkami z důchodu, ale k úplnému zaplacení
nedošlo - zemřela.
Hlasování: 6 pro

Č.j.: 56/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí Smlouvy o poskytnutí dotace v celkové výši 50.000,-- Kč
z rozpočtu MSK určené na dofinancování výdajů na zabezpečení akceschopnosti jednotky
SDH obce.
Hlasování: 6 pro

Č.j.: 57/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací
č.BR/3/i/2013/HH. Předmětem smlouvy je pozemek parc.č. 1536/4 (trvalý travní porost)
v k.ú. Malá Morávka. Pozemek je dotčen stavbou chodníku.
Hlasování: 6 pro

Č.j.: 58/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít Smlouvu o provedení stavby mezi obcí a stavebníkem
p. Janem Pelánem, nar.: 4.6.1962, bytem Rovnoběžská 8, 628 00 Brno.
Stavebník bude realizovat stavbu mostu na pozemcích obce parc.č. 1407/1 a 87/1 oba
v k.ú.Malá Morávka. Stavba mostu je za účelem zajištění přístupu na pozemek stavebníka.
Hlasování: 6 pro

Č.j.: 59/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) Směnu pozemků mezi obcí a SKI klubem Opava, Stará silnice 2314/3, 746 01 Opava Předměstí, kdy obec Malá Morávka převádí do majetku Ski klubu Opava část pozemku
parc.č. 184/1 v k.ú. Karlov pod Pradědem, a to nově vzniklou parcelu č.184/5
v k.ú.Karlov pod Pradědem o výměře 124 m2. Ski klub Opava převádí do majetku obce
část pozemku parc.č. 190 v k.ú. Karlov pod Pradědem o výměře 58 m2 a část pozemku
parc.č. 175/1 v k.ú. Karlov pod Pradědem o výměře 66 m2. Pozemky jsou vyznačeny ve

vytyčovacích náčrtech, které tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení. Výměry všech
směňovaných pozemků, jakož i jejich ceny budou započteny, náklady na převod
pozemků hradí obec.
Hlasování: 6 pro
b) Pověřuje starostu k dojednání směnné smlouvy mezi obcí a Ing.arch. Milanem
Dvořákem a JUDr. Miluší Dvořákovou, bytem Větrná 2/1801, 792 01 Bruntál jako
vlastníky pozemku parc.č. 139/2 v k.ú. Malá Morávka, kdy manželé Dvořákovi
převedou obci Malá Morávka část parcely parc.č. 139/2 v k.ú. Malá Morávka, za
účelem přestavby hasičské zbrojnice a obec převede do vlastnictví manželů
Dvořákových část pozemku parc.č. 421/4 v k.ú. Malá Morávka. Přesné výměry obou
pozemků budou řešeny geometrickým plánem. Směnná smlouva bude následně
předložena k projednání zastupitelstvu obce.
Hlasování: 6 pro

Č.j.: 60/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, týkající se spolupráce
obce a TC Praděd na realizaci projektu stavby víceúčelové tělocvičny. Smlouva řeší,
v případě získání dotace na stavbu z rozpočtu MŠMT, předání tělocvičny do užívání TC
Praděd na dobu minimálně 10 let od ukončení realizace projektu. Obec se dále ve smlouvě
zaváže hradit veškeré provozní náklady nové tělocvičny, po dobu trvání partnerské smlouvy
mezi obcí a TC Praděd.
Hlasování: 6 pro

Č.j.: 61/2013
Zastupitelstvo obce Malá Morávka jako 50 % vlastník společnosti SPS-STAS, s.r.o. pověřuje
starostu obce a jednatele společnosti p.Ondřeje Holuba, aby na Valné hromadě společnosti
SPS-STAS, s.r.o., IČ:25378082, sídlem Malá Morávka č.p.55, 793 36 Malá Morávka
hlasoval tak, aby členem statutárního orgánu společnosti byl zvolen Mgr. Radek Procházka,
r.č.670517/2419, bytem Jižní 1471, Ústí nad Orlicí, PSČ 562 06.
Hlasování: 6 pro

Č.j.: 62/2013
Zastupitelstvo obce, na základě smlouvy o uzavření budoucí nájemní smlouvy mezi obcí Malá
Morávka a společnosti SKI Karlov, s.r.o.,IČ:18953026, sídlem Stará Ves, Potočná 334/5,

793 43 Stará Ves ze dne 25.10.2006 schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku
parc.č. 160/9 v k.ú. Karlov pod Pradědem o výměře 25.512 m2 na dobu určitou, a to 30 let od
data podpisu nájemní smlouvy. Roční cena pronajatých pozemků je stanovena výpočtem
4,-- Kč x 25.512 m2, tedy 102.048,-- Kč/rok.
Hlasování: 6 pro

Č.j.: 63/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na převod pozemku parc.č. 1375/24 - ostatní
plocha o výměře 1020 m2 (k.ú. Dolní Moravice) z vlastnictví ČR - ve správě Lesy ČR, s.p.,
IČ:42196451 do vlastnictví Obce Malá Morávka.
Kupní cena 55.000,--Kč a náklady na převod pozemku budou uhrazeny na účet prodávajícího.
Zastupitelstvo pověřuje starostu k provedení rozpočtového opatření pro úhradu kupní ceny za
pozemek.
Hlasování: 6 pro

Dne 18.9.2013

________________________

__________________________

Ondřej Holub, starosta obce

Stanislav Hýbner, místostarosta

