U S N E S E N Í č. 2/2016
ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18.04.2016 v 18:00 hodin
v restauraci ,,Pohoda“ v Malé Morávce.
Přítomných zastupitelů: 8

Č.j.: 15/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Martina Brachtlová,
Bc. Andrea Kožíšková
Hlasování: 8 pro
Č.j.: 16/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje doplněný program veřejného zasedání:
· Změna Územního plánu obce Malá Morávka - Dům pro seniory
Hlasování: 8 pro
Č.j.: 17/2016
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání.
Hlasování: 8 pro
Č.j.: 18/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Regionální rady pro projekt Výstavba víceúčelové tělocvičny v Malé Morávce s registračním
číslem CZ.1.10/4.1.00/05.01836, kterým se mění původní Smlouva a dále zastupitelstvo
pověřuje starostu k podpisu Dodatku.
Hlasování: 8 pro
Č.j.: 19/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru ze dne 30.5.2013,
reg. č. 99005511026. Dodatek řeší prodloužení splatnosti úvěru firmy SPS-STAS, s.r.o.,
poskytnutého Komerční bankou, a.s. Jedná se o zůstatek úvěru ve výši 1.950.584,16 Kč, kdy
tato částka bude nově rozsplátkována do termínu 20.4.2022. Zastupitelstvo zároveň schvaluje
souhlas obce jako Avalisty se změnou obsahu závazku (Avalu) - dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě o
úvěru ze dne 30.5.2013, reg. č.99005511026.
Hlasování: 7 pro, 1 proti
Č.j.: 20/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Malá Morávka, okr. Bruntál
příspěvkové organizace, IČ: 70997900 a schvaluje převod zlepšeného hospodářského
výsledku za rok 2015 ve výši 1.887,39 Kč do rezervního fondu v souladu s § 30 zákona č.
250/2000 Sb.
Hlasování: 8 pro

Č.j.: 21/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku Základní školy Malá Morávka, okres Bruntál,
příspěvkové organizace, sídlem Malá Morávka č. 89, 793 36 Malá Morávka a schvaluje
převod zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2015 (v souladu s § 30 a § 32 zákona č.
250/2000 Sb.) ve výši 32.755,85 Kč a jeho rozdělení: Převod do fondu odměn - 10.000,-- Kč.
Převod do rezervního fondu - 22.755,85 Kč.
Hlasování: 8 pro
Č.j.: 22/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti práva vstupu a vjezdu na
části pozemku parcelní číslo 319/2 v k.ú. Malá Morávka, dle vytyčovacího plánu, který tvoří
přílohu č. 1 tohoto usnesení. Oprávněný z věcného břemene je pan Josef Kolesár, narozen
22.6.1958, bytem Jiráskova 5, 795 01 Bruntál. Úhrada za zřízení věcného břemene je
stanovena na 2.000,-- Kč + DPH. Oprávněný rovněž hradí všechny náklady spojené se
zápisem břemene do katastru nemovitostí.
Hlasování: 8 pro
Č.j.: 23/2016
Zastupitelstvo obce souhlasí s vybudováním plynovodní přípojky na části pozemku parcelní
číslo 773/4 v k.ú. Malá Morávka, pro napojení stavby „Přestavba rekreační chaty“ na
pozemku parc. č. 381/3 v k.ú. Malá Morávka. Souhlas je vydán pro stavebníka Ing. Jiřího
Valouška, bytem Slatinice 46, 783 42 Slatinice.
Hlasování: 8 pro
Č.j.: 24/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení přípojky NN na pozemcích parc.č. 1421, 167/3 a 168/1
všechny v k.ú. Malá Morávka a schvaluje „Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-8018414/V/1, Malá
Morávka, 167_1, Dudová, příp.NN, IP-12-8018414/V/1“. Oprávněný z věcného břemene je
ČEZ Distribuce, a.s. Úhrada za zřízení věcného břemene je 2.000,-- Kč + DPH.
Hlasování: 8 pro
Č.j.: 25/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě o zajišťování
výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků mezi Obcí Malá Morávka a Městem
Rýmařov ze dne 6.2.2007. Text dodatku tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení.
Hlasování: 8 pro
Č.j.: 26/2016
Zastupitelstvo obce bere na vědomí důvodovou zprávu o projektu stavby „Komunitního domu
pro seniory“ a schvaluje pořízení změny územního plánu obce Malá Morávka, týkající se
pozemků parcelní číslo 126/1 a parcelní číslo 650/7 v k.ú. Karlov pod Pradědem tak, aby
zóna v dotčené části svým funkčním využitím umožňovala novou výstavbu bytového domu pro
seniory. Náklady spojené s pořízením této změny územního plánu budou uhrazeny investorem

projektu „Komunitního domu seniorů“ a vlastníkem pozemků parcelní číslo 126/1 a parcelní
číslo 650/7 v k.ú. Karlov pod Pradědem, paní Gabrielou Dudovou, bytem Floriánská 17,
747 21 Kravaře.
Hlasování: 8 pro

V Malé Morávce dne 18.04.2016

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

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

