U S N E S E N Í č. 3/2020
ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.9.2020 v 18:00 hodin
ve víceúčelové tělocvičně při ZŠ Malá Morávka.
Přítomných zastupitelů: 9
Č.j.: 33/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Martina Brachtlová,
Mgr. Andrea Kožíšková.
Hlasování: 9 pro
Č.j.: 34/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání.
Hlasování: 9 pro
Č.j.: 35/2020
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání.
Hlasování: 9 pro
Č.j.: 36/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
č.IP-12-8019957/VB01 Malá Morávka, p.č.1279/1, Haničák, příp.NN“ mezi obcí a ČEZ
Distribuce, a.s. Smlouva řeší přípojku NN uloženou na pozemku obce parcelní číslo 1279/2
v k.ú. Malá Morávka. Úhradu za zřízení břemene stanovuje zastupitelstvo na částku
4 000,-- Kč + DPH.
Hlasování: 9 pro
Č.j.: 37/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-8023405/A mezi obcí a ČEZ Distribuce, a.s.
Smlouva řeší přípojku NN uloženou na pozemku obce parcelní číslo 1422 v k.ú. Malá
Morávka. Úhradu za zřízení břemene stanovuje zastupitelstvo na částku 4 000,-- Kč + DPH.
Hlasování: 9 pro
Č.j.: 38/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8019427/2, Malá Morávka.p.č.8/21, Smyčka
NN, mezi obcí a ČEZ Distribuce, a.s. Smlouva řeší přípojku NN uloženou na pozemcích obce
parcelní číslo 9/1, 24/1 a 25/1 všechny v k.ú. Malá Morávka. Úhradu za zřízení břemene
stanovuje zastupitelstvo na částku 4 000,-- Kč + DPH.
Hlasování: 9 pro
Č.j.: 39/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného

břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8025080/2_ Malá Morávka, vodojem, p.č.56,
příp.NN“, mezi obcí a ČEZ Distribuce, a.s. Smlouva řeší přípojku NN uloženou na pozemku
obce parcelní číslo 1411 v k.ú. Malá Morávka. Úhradu za zřízení břemene stanovuje
zastupitelstvo na částku 4 000,-- Kč + DPH.
Hlasování: 9 pro
Č.j.: 40/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8018500/JE/2, mezi obcí a ČEZ Distribuce, a.s.
Smlouva řeší přípojku NN uloženou na pozemcích obce parcelní číslo 1462/6 a 465/6 oba
v k.ú. Malá Morávka. Úhradu za zřízení břemene stanovuje zastupitelstvo na částku
4 000,-- Kč + DPH. Zastupitelstvo zároveň tímto usnesením revokuje usnesení Č.j 28/2020 ze
dne 29.6.2020.
Hlasování: 8 pro, 1 proti
Č.j.: 41/2020
Zastupitelstvo obce neschvaluje realizaci staveb vodovodní přípojky, přípojky NN a
vybudování komunikačního sjezdu na obecním pozemku parcelní číslo 370 v k.ú. Karlov pod
Pradědem. Stavby jsou navrhovány vlastníkem pozemku v rámci projektu „Novostavba
rybníku k zachycení vody v krajině, včetně nutného zázemí a hospodářské budovy“ na
pozemku parcelní číslo 272/1 v k.ú. Karlov pod Pradědem. Zastupitelstvo zpochybňuje
možnost realizace takového záměru v dané lokalitě a pověřuje starostu k prověření souladu
navrhovaného záměru s územním plánem obce.
Hlasování: 9 pro
Č.j.: 42/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření „Dohody o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 06042/2019/KH“, která řeší prodloužení
realizace projektu „Pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany
sboru dobrovolných hasičů obce“.
Hlasování: 9 pro
Č.j.: 43/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření „SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE č.
BR/183/e/2020/TSÚ/HH“ mezi obcí a Moravskoslezským krajem. Smlouva řeší umístění
vodovodní a kanalizační přípojky v majetku obce pro domy č.p. 5 a 6. Přípojky jsou částečně
umístěny na pozemku silnice ve vlastnictví Moravskoslezského kraje.
Hlasování: 9 pro
Č.j.: 44/2020
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty o stavu projektové dokumentace stavby
chodníku do horní části Malé Morávky. Zastupitelstvo souhlasí s budoucím darováním části
pozemků parcelní číslo 321/1 a 324/1 oba v k.ú. Malá Morávka, pro účely výstavby
zastávkového zálivu u základní školy. Části obou pozemků, dotčené stavbou autobusového
zálivu, budou po realizaci stavby bezplatně převedeny do majetku Moravskoslezského kraje
v rámci majetkového vypořádání pozemků pod stavbou chodníku.
Hlasování: 9 pro

Č.j.: 45/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
ve výši 50 000,-- Kč, která je účelově určená na dofinancování nákladů na zabezpečení
akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Malá Morávka pro rok 2020.
Hlasování: 9 pro
Č.j.: 46/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi obcí a Moravskoslezským
krajem. Předmětem smlouvy je dar MSK ve formě přenosné měřící techniky Drager X-am
5000 včetně příslušenství v celkové hodnotě 54 360,46 Kč. Jedná se o hasičskou techniku
určenou pro činnost jednotky SDH obce Malá Morávka.
Hlasování: 9 pro
Č.j.: 47/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku parcelní číslo 1271 v k.ú. Malá Morávka,
jedná se o nově vzniklý pozemek parcelní číslo 1452/11 o výměře 105 m2, který vznikl na
základě geometrického plánu číslo 1624-36/2020, vyhotoveného společností GEOKOM.
Zastupitelstvo obce dále schvaluje prodej části pozemku parcelní číslo 1452/3 v k.ú. Malá
Morávka, jedná se o nově vzniklý pozemek parcelní číslo 1271/2 o výměře 72 m2, který vznikl
na základě geometrického plánu číslo 1624-36/2020, vyhotoveného společností GEOKOM.
Cenu u obou prodávaných pozemků stanovuje zastupitelstvo na částku 200,-- Kč/m2.
Kupujícím je pan Martin Haničák, nar.: 24.4.1981, trvale bytem Malá Morávka 65, 793 36
Malá Morávka. Náklady spojené s převodem pozemků hradí kupující.
Hlasování: 8 pro, 1 se zdržel
Č.j.: 48/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části obecního pozemku parcelní číslo 1534/6 v k.ú.
Malá Morávka, jedná se o nově vzniklý pozemek parcelní číslo 1534/12 o výměře 53 m2, který
vznikl na základě geometrického plánu číslo 1627-43/2020, vyhotoveného společností
GEOKOM. Kupujícím je společnost ab connectia, s.r.o., Malá Morávka 298, 793 36 Malá
Morávka, IČ: 27778177. Cenu prodávaného pozemku stanovuje zastupitelstvo na částku
300,-- Kč/m2. Zastupitelstvo obce dále schvaluje nákup části pozemku parcelní číslo 389/1
v k.ú. Malá Morávka, který je ve vlastnictví společnosti ab connectia, s.r.o., Malá Morávka
298, 793 36 Malá Morávka, IČ: 27778177. Jedná se o nově vzniklý pozemek parcelní číslo
389/1 o výměře 490 m2, který vznikl na základě geometrického plánu číslo 1627-43/2020,
vyhotoveného společností GEOKOM. Nákup pozemku bude obcí realizován za cenu
300,-- Kč/m2. Převod pozemků bude řešen směnnou smlouvou mezi oběma stranami, kdy ceny
pozemků budou proti sobě vzájemně započteny. Náklady spojené s převodem pozemků hradí
obec.
Hlasování: 9 pro
Č.j.: 49/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části obecního pozemku parcelní číslo 1531 v k.ú. Malá
Morávka, jedná se o nově vzniklý pozemek parcelní číslo 1531/6 o výměře 170 m2, který vznikl
na základě geometrického plánu číslo č. 1629-12/2020. Geometrický plán ověřil úředně
oprávněný zeměměřičský inženýr Ing. Jaroslav Albrecht. Kupujícím je pan David Svoboda,
bytem Kotršova 62/18, Jaktař, 747 07 Opava. Cenu prodávaného pozemku stanovuje
zastupitelstvo na částku 200,-- Kč/m2. Zastupitelstvo obce dále schvaluje nákup nově

vzniklého pozemku parc. č. st. 103/2 - zast. plocha, o výměře 41 m2, který vznikl na základě
geometrického plánu číslo č. 1629-12/2020. Dále zastupitelstvo schvaluje nákup pozemku
parc. č. 310 - ostatní plocha, o výměře 23 m2 a pozemku parc. č. 1532/4 - vodní plocha, o
výměře 33 m2 (všechny v k.ú. Malá Morávka), které jsou ve vlastnictví pana Davida Svobody,
bytem Kotršova 62/18, Jaktař, 747 07 Opava. Nákup pozemků bude obcí realizován za cenu
200,-- Kč/m2. Převod pozemků bude řešen směnnou smlouvou mezi oběma stranami, kdy ceny
pozemků budou proti sobě vzájemně započteny. Náklady spojené s převodem pozemků hradí
obě strany z 1/2.
Hlasování: 9 pro

Č.j.: 50/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru na provoz Charity sv. Martina,
sídlem Malá Morávka 31, 793 36, IČ: 04872461 ve výši 60 000,-- Kč. Zastupitelstvo dále
deklaruje svůj zájem o rozšíření poskytování pečovatelské služby občanům obce, a to i
v odpoledních hodinách a o víkendech prostřednictvím Charity sv. Martina. Zastupitelstvo se
rovněž zavazuje, že se obec bude od roku 2021 podílet na dokrytí ztráty takového provozu
Charity sv. Martina, při využívání těchto služeb ze strany obyvatel obce.
Hlasování: 9 pro

Č.j.: 51/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje znění veřejnoprávních smluv uzavíraných mezi obcí a
sportovními spolky z důvodu poskytování finančních prostředků na činnost sportovních spolků
FC Kovárna Malá Morávka a TC Praděd.
Hlasování: 9 pro

Č.j.: 52/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje „Směrnici k závodnímu stravování“ Obecního úřadu Malá
Morávka č. 1/2020.
Hlasování: 8 pro, 1 se zdržel

Č.j.: 53/2020
Zastupitelstvo obce:
a) bere na vědomí: Závěrečný účet Sdružení obcí Rýmařovska za rok 2019 ve smyslu
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění,
a bere na vědomí celoroční hospodaření Sdružení obcí Rýmařovska a to BEZ
VÝHRADY dle Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení obcí Rýmařovska
ze dne 20.3.2020
b) bere na vědomí zprávu kontrolní komise Sdružení obcí Rýmařovska ze dne 20.5.2020.
Hlasování: 9 pro

Č.j.: 54/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 10/2020.
Hlasování: 9 pro

V Malé Morávce dne 30.9.2020

__________________________________
Mgr. Martina Brachtlová

_________________________________
Ondřej Holub, starosta obce

