U S N E S E N Í č. 5/2017
ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 11.12.2017 v 18:00 hodin
v Hotelu Karlov v Karlově pod Pradědem
Přítomných zastupitelů: 8

Č.j.: 53/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení: Ing. Willi Glatter, p. Iveta Vlčková
Hlasování: 8 pro
Č.j.: 54/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje program veřejného zasedání doplněný o body:
 Žádost o změnu územního plánu
 Prodej traktoru Zetor
Hlasování: 8 pro
Č.j.: 55/2017
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání.
Hlasování: 8 pro
Č.j.: 56/2017
Zastupitelstvo schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace od MSK v rámci
dotačního programu ,,Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní
sezóně 2017/2018.“ Konečná výše dotace je stanovena na 312 900,-- Kč.
Hlasování: 8 pro
Č.j.: 57/2017
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starosty o dotačním titulu MMR a možnosti
pořízení nové sněžné rolby pro úpravu LBT obce Malá Morávka. Zastupitelstvo obce
schvaluje podání žádosti o dotaci na nákup rolby a v případě úspěšnosti žádosti o dotaci
schvaluje realizaci projektu včetně předfinancování celkových nákladů pořízení rolby do
celkové výše 6,5 mil. Kč.
Hlasování: 8 pro
Č.j.: 58/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku parc.č. 416/3 o výměře 375 m2 v k.ú. Malá
Morávka, dle vytyčovacího plánu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení.
Kupující: manželé Pavel a Hana Müllerovi, Krnovská 28/45, 746 01 Opava.
Cena 200,-- Kč/m2. Náklady na převod hradí kupující.
Hlasování: 8 pro
Č.j.: 59/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku parc.č. 280 v k.ú. Malá Morávka. Jedná

se o část pozemku parc. č. 280/1 v k.ú. Malá Morávka o výměře 1225 m2, vzniklou na základě
GP č. 1134-31/2017 vyhotoveného firmou: Eva Bieliková - Geokom, Radim 77, 794 01
Brantice. Cena tohoto pozemku byla stanovena na základě znaleckého posudku vyhotoveného
znalcem panem Lubošem Novákem, číslo posudku 1273-35/2017, na částku 691 564,-- Kč.
Kupujícím je společnost CNC shop, s.r.o., Štemplovec 23, 747 74 Holasovice. Náklady na
převod hradí kupující.
Zastupitelstvo zároveň schvaluje odkup části pozemku parcelní číslo st. 79/1 v k.ú. Malá
Morávka do majetku obce, jedná se o nově vzniklou část pozemku s parcelním číslem 1673
v k.ú. Malá Morávka o výměře 4 m2, která vznikla na základě výše uvedeného GP a jejíž cena
je stanovena výše uvedeným znaleckým posudkem na 2 000,-- Kč. Prodávajícím je společnost
CNC shop s.r.o. Štemplovec 23, 747 74 Holasovice. Náklady na převod hradí kupující.
Dále zastupitelstvo schvaluje odkup části pozemku parcelní číslo st. 79/2 v k.ú. Malá Morávka
do majetku obce, jedná se o nově vzniklou část pozemku s parcelním číslem 1672 o výměře
22 m2, která vznikla na základě výše uvedeného GP a jejíž cena je stanovena výše uvedeným
znaleckým posudkem na 11 150,-- Kč. Prodávajícími jsou manželé Zuzana a Petr Quisovi,
bytem Štemplovec 23, 747 74 Holasovice. Náklady na převod hradí kupující.
Hlasování: 8 pro
Č.j.: 60/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc.č. 209/7 v k.ú. Malá Morávka, TTP o
výměře 128 m2, vzniklý rozdělením pozemku parc.č. 209/1 v k.ú. Malá Morávka dle GP
č.1381-162/2017 vyhotovený firmou Eva Bieliková - GEOKOM. Cena pozemku je stanovena
na 300,-- Kč/m2. Kupujícím je SKIAREÁL KOPŘIVNÁ, a.s., Malá Morávka 122, 793 36
Malá Morávka. Náklady na převod hradí kupující.
Hlasování: 8 pro
Č.j.: 61/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o půjčce mezi obcí Malá Morávka jako
Věřitelem a Základní školou Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvkovou organizací, Malá
Morávka 89, 793 36 Malá Morávka, jako dlužníkem. Smlouva bude uzavřena na částku
97 778,-- Kč, se splatností 12 měsíců od uzavření smlouvy. Zastupitelstvo pověřuje starostu
k provedení rozpočtového opatření k poskytnutí půjčky.
Hlasovíní: 8 pro
Č.j.: 62/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočty svých příspěvkových organizací: Základní školy Malá
Morávka, okres Bruntál, příspěvkové organizace a Mateřské školy Malá Morávka, okres
Bruntál, příspěvkové organizace pro rok 2018 a schvaluje jejich střednědobé rozpočtové
výhledy pro roky 2019-2020.
Hlasování: 8 pro
Č.j.: 63/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení termínu splatnosti půjčky mezi obcí Malou
Morávkou jako věřitelem a společností SPS-STAS, s.r.o. jako dlužníkem, uzavřené smlouvou o
půjčce dne 14.04.2014. Termín splatnosti je nově stanoven na 31.08.2019.
Hlasování: 8 pro
Č.j.: 64/2017
Zastupitelstvo obce s platností od 01.01.2018 stanovuje v souladu s nařízením vlády

č.318/2017 Sb. měsíční odměny níže uvedených neuvolněných zastupitelů takto:
- Předseda výboru zastupitelstva………2 500,-- Kč
- Člen výboru zastupitelstva…………...2 000,-- Kč
- Neuvolněný člen zastupitelstva………1 300,-- Kč
Hlasování: 8 pro
Č.j.: 65/2017
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starosty o provedeném výběru dodavatele
nového traktoru a schvaluje nákup traktoru Case Farmal 95C včetně příslušenství v celkové
ceně 1 669 074,-- Kč vč. DPH a pověřuje starostu k provedení rozpočtového opatření
k uhrazení kupní ceny traktoru.
Hlasování: 8 pro
Č.j.: 66/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2018 takto:
Výdaje: 37 160 363,-- Kč
Příjmy: 37 160 363,-- Kč
Zastupitelstvo obce dále schvaluje závazné ukazatele rozpočtu rozdělené na paragrafy.
Přílohu č. 2 tohoto Usnesení tvoří „Rozpočet obce na rok 2018“, který je nedílnou součásti
tohoto usnesení.
Zastupitelstvo obce dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích schvaluje poskytnutí
peněžitých darů a neinvestičních příspěvků na činnost dle návrhu rozpočtu na rok 2018 v té
výši a těm fyzickým a právnickým osobám jak jsou uvedeny v tabulkové části rozpočtu.
Jsou to:
Spolek Myslivců a přátel přírody z Jeseníků, Karlov pod Pradědem - dar 30 000,-- Kč
p. Dominik Varga - dar 10 000,-- Kč
TC Praděd - neinvestiční příspěvek na činnost 100 000,-- Kč
TJ FC Kovárna Malá Morávka - neinvestiční příspěvek na činnost 120 000,-- Kč.
Hlasování: 8 pro
Č.j.: 67/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, která tvoří přílohu č. 3 tohoto usnesení.
Hlasování: 8 pro.
Č.j.: 68/2017
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k provedení rozpočtového opatření v rámci ukončení
kalendářního roku 2017.
Hlasování: 8 pro
Č.j.: 69/2017
Zastupitelstvo neschvaluje pořízení navrhované změny územního plánu obce, o kterou žádá
vlastník pozemku parc.č. 599/1 v k.ú. Malá Morávka a pozemku parc.č. 32/1 v k.ú. Karlov pod
Pradědem, která by měla umožňovat výstavbu objektů smíšené venkovské zástavby, případně

objektů občanské vybavenosti.
Hlasování: 8 pro
Č.j.: 70/2017
Zastupitelstvo schvaluje prodej obecního traktoru ZETOR 7245 r.z. ZRA 02-23 včetně
příslušenství ve formě přední a zadní sněhové radlice za cenu uvedenou ve znaleckém
posudku vyhotoveném Ing. Bohumilem Heřboltem ze dne 15.11.2017. Minimální prodejní
cena je stanovena na částku 183 000,-- Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu k realizaci
prodeje.
Hlasování: 8 pro
V Malé Morávce dne 11.12.2017

________________________________
Stanislav Hýbner, místostarosta

______________________________
Ondřej Holub, starosta obce

