U S N E S E N Í č. 4/2015
ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 21.09.2015 v 18:00 hodin
v restauraci ,,Pohoda“ v Malé Morávce.
Přítomných zastupitelů: 8
Č.j.: 39/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení:
Bc. Andrea Kožíšková, Mgr. Martina Brachtlová
Hlasování: 8 pro
Č.j.: 40/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje program veřejného zasedání.
Hlasování: 8 pro
Č.j.: 41/2015
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání.
Hlasování: 8 pro
Č.j.: 42/2015
Zastupitelstvo obce ruší předkupní právo Obce Malá Morávka k bytové jednotce v domu Malá
Morávka č.p.197, bytová jednotka 197/3 a předkupního práva na společných částech tohoto
domu v podílu 618/6376 a pozemku parcelní číslo stavební 390 - zastavěná plocha a nádvoří
v k.ú. Malá Morávka.
Žadatel: Vít Rončák, narozen 11.06.1990, trvale bytem Malá Morávka č.p. 43.
Hlasování: 8 pro
Č.j.: 43/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o výpůjčce a následném darování, uzavřenou mezi obcí
Malá Morávka jako vypůjčitelem a RÝMAŘOVSKO, o.p.s., náměstí Míru 230/1, 795 01
Rýmařov jako půjčitelem. Předmět a účel výpůjčky a následného darování je:
- 5 ks nádob na papír objem 1100 l s dolním výsypem,
- 5 ks nádob na plast objem 1100 l s dolním výsypem,
- 5 ks nádob na sklo objem 1100 l s dolním výsypem,
- 1 ks nádob na kov 200 l,
- 8 ks nádob na bioodpad objem 1100 l.
Hlasování: 8 pro
Č.j.: 44/2015
Zastupitelstvo obce Malá Morávka bere na vědomí Závěrečný účet Sdružení obcí Rýmařovska
za rok 2014 ve smyslu § 39 odst. 6 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů v platném znění, a bere na vědomí jeho celoroční hospodaření - bez
výhrady dle Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření SOR ze dne 24.02.2015.
Dále bere na vědomí zprávy kontrolní komise ze dne 18.02.2015 a ze dne 11.06.2015

týkajících se kontroly hospodaření za rok 2014 a roční závěrky za rok 2014.
Hlasování: 8 pro
Č.j.: 45/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi převodcem:
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40,
700 30 Ostrava-Zábřeh
zastoupeným: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem, IČ: 70884561.
A nabyvatelem:
Obec Malá Morávka, Malá Morávka 55, 793 36 Malá Morávka, zastoupeným Ondřejem
Holubem, starostou obce, IČ: 00296201.
Předmětem smlouvy je bezúplatný převod majetku do vlastnictví nabyvatele. Jedná se o
převod speciálního požárního automobilu MB Atego CAS 1426, včetně vybavení a
příslušenství, viz. příloha č.1 smlouvy o bezúplatném převodu majetku.
Hlasování: 8 pro
Č.j.: 46/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod speciálního hasičského vozidla CAS 25 Liaz,
včetně příslušenství z majetku obce Malá Morávka do majetku obce Osoblaha, sídlem Na
Náměstí 106, 793 99 Osoblaha.
Hlasování: 8 pro
Č.j.: 47/2015
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o revitalizaci,
svícení, obnově, údržbě a provozování distribuční soustavy elektrické energie sítě veřejného
osvětlení na základě metody Energy Performance and Quality Contracting uzavřené dne
27.06.2014 (dále jen „smlouva“) se společností Energie pod kontrolou, obecně prospěnou
společností (dále jen „poskytovatel“). Předmětem Dodatku č. 1 je vypořádání víceprací nad
rámec rozsahu smlouvy a zkrácení splatnosti pohledávky na 10 let. Poskytovatel se zavazuje
za toto zkrácení pohledávky poskytnout slevu z ceny plnění ve výši 600 000,-- Kč včetně DPH.
Tato sleva je ponížená o vícepráce dle požadavků obce.
Zastupitelstvo bere na vědomí, že smlouva ve znění Dodatku č. 1 opravňuje poskytovatele
postoupit pohledávku Československé obchodní bance, a.s. Zastupitelstvo pověřuje starostu
obce k uznání takto vzniklého závazku vůči ČSOB a podpisu dokumentu o uznání závazku.
Poskytovatel prohlašuje, že postoupení pohledávky nemá žádný vliv na její dohodnutou výši a
nezprošťuje poskytovatele žádných závazků a povinností z výše uvedené smlouvy plynoucích.
Hlasování: 8 pro
Č.j.: 48/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č.1 smlouvy o půjčce ze dne 27.11.2013 mezi obcí a
Rýmařovsko, o.p.s., náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov. Dodatek řeší posunutí data
splacení půjčky ze strany Rýmařovsko, o.p.s. do data 31.10.2015. Současně zastupitelstvo
pověřuje starostu k provedení rozpočtového opatření v této věci.
Hlasování: 8 pro
Č.j.: 49/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 140 000,-- Kč na vytvoření

bezpečnostních vchodů budovy MŠ a vybavení venkovní učebny zahrady MŠ. Příjemcem
příspěvku je Mateřská škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace.
Zastupitelstvo pověřuje starostu k rozpočtovému opatření pro provedení příspěvku.
Hlasování: 8 pro
Č.j.: 50/2015
Zastupitelstvo obce ruší usnesení č.3/2015, č.j.: 34/2015 ze dne 29.06.2015 a nahrazuje jej
tímto usnesením:
a) Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků parc. č. 231 o výměře 3884 m2 a parc.č.
230/2 o výměře 550 m2 oba v k.ú. Malá Morávka za účelem výstavby rodinného domu.
Kupující: Ing. Willi Glatter, nar.: 07.08.1987, bytem Malá Morávka č.p. 288.
Cena: 300,-- Kč/m2.
b) Zastupitelstvo schvaluje nabytí lesního pozemku parc.č. 809 v k.ú. Malá Morávka o výměře
7010 m2, který je v majetku Ing. Williho Glattera, nar.: 03.02.1962, bytem Malá Morávka č.p.
229. Cena tohoto pozemku byla stanovena znaleckým posudkem č. 181-07/2015, zpracovaným
Ing. Františkem Bačíkem a činí částku 272 247,-- Kč.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k provedení rozpočtového opatření pro přijetí kupní
ceny dle písmene a) tohoto usnesení a zároveň k provedení rozpočtového opatření pro úhradu
lesního pozemku dle písmene b) tohoto usnesení.
Hlasování: 7 pro, 1 se zdržel
Č.j.: 51/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí jednorázového finančního daru Římskokatolické
farnosti Malá Morávka ve výši 20 000,-- Kč na zabezpečení objektu kostela.
Hlasování: 8 pro

V Malé Morávce 21.9.2015

…………………………………….….
Stanislav Hýbner, místostarosta obce

…………………..……………………..
Ondřej Holub, starosta obce

