Usnesení č.5/2011
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malá Morávka, konaného dne
02.11.2011 v budově základní školy.
Na zasedání bylo přítomno 9 zastupitelů.
Č.j.: 65/2011
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Petr Vavrla, Mgr. Andrea Honigová
Hlasování:
9 pro
Č.j.: 66/2011
Zastupitelstvo obce schválilo doplněný program veřejného zasedání.
- Bod č.12 - problematika větrných elektráren.
- Bod č.13 - zásady územního rozvoje MSK.
Hlasování: 9 pro
Č.j.: 67/2011
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva.
Hlasování:
9 pro
Č.j.: 68/2011
Zastupitelstvo schvaluje přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu MSK pro rok 2011 na
zabezpečení akceschopnosti jednotky sbory dobrovolných hasičů v celkové výši 9.200,-- Kč.
Hlasování: 9 pro
Č.j.: 69/2011
Zastupitelstvo schvaluje přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu MSK na úhradu nákladů
spojených s likvidací následků lokální povodně v srpnu 2011 s časovou použitelností dotace
od 07.08.2011 do 31.12.2011 v celkové výši 800 000,-- Kč.
Zastupitelstvo pověřuje starostu k provedení rozpočtového opatření pro přijetí a
profinancování dotace.
Hlasování: 9 pro
Č.j.: 70/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje Směnu pozemků mezi obcí Malá Morávka a Mgr. Gabrielou
Dudovou, nar.: 09.09.1970, bytem Floriánská 973/17, 747 21 Kravaře na základě GP č.82352/2011 ze dne 16.06.2011.
- Obec převádí pozemek parc.č. 168/4 – o výměře 197 m2 v k.ú. Malá Morávka - na
Mgr. Gabrielu Dudovou .
- Mgr. Gabriela Dudová převádí na obec pozemky parc.č. 167/3 (63 m2) a parc.č.
167/2 (133 m2) v k.ú. Malá Morávka o celkové výměře 196 m2.
Rozdíl převáděných výměr je 1 m2, finanční plnění za tuto výměru je 200,-- Kč,
které budou převedeny na účet obce.
Hlasování: 9 pro
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Č.j.: 71/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení provozních nákladů MŠ pro rok 2011 o částku
38 000,-Kč, pro úhradu nutných vodoinstalatérských prácí v budově MŠ a pověřuje starostu
k provedení rozpočtového opatření pro navýšení rozpočtu MŠ.
Hlasování: 9 pro
Č.j.: 72/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu podle § 570 a násl. OZ, s kupní smlouvou a dohodou o
vzájemném zápočtu.
Zápočet hodnoty majetku společnosti SPS-STAS, s.r.o. (lyžařský vlek ,,Myšáček“ a
trafostanice vleku)oproti půjčce, kterou obec společnosti poskytla.
Zastupitelstvo schvaluje dohodu o zápočtu, která je přílohou tohoto usnesení č.1.
Hlasování: 7 pro, 1 proti, 1 se zdržel
Č.j.: 73/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi Obcí a Ing. Zdeňkem
Mitášem spočívající v povinnosti Ing. Mitáše prodat obci pozemky dle GP č.433-463/2011 a
433-463B/2011 (pozemky parc.č. 650/8, 74/3, 102/3, 648/3, 649/3 v k.ú. Karlov pod
Pradědem) a to do 30-ti dnů od nabytí vlastnického práva k předmětným nemovitostem na
základě kupní smlouvy s Lesy ČR. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě
kupní o převodu nemovitostí, která tvoří přílohu usnesení č.2.
Hlasování: 9 pro
Č.j.: 74/2011
Zastupitelstvo obce ruší pravomoc starosty, stanovenou na základě usnesení č.3/2007 ze dne
27.06.2007 pod č.j.:46/2007, spočívající v oprávnění starosty provádět samostatně bez
usnesení zastupitelstva rozpočtová opatření do 50 000,-- Kč.
Hlasování: 1 pro, 7 proti, 1 se zdržel
Č.j.: 75/2011
Zastupitelstvo schvaluje zrušení předkupního práva odkupu bytu č. 195/1 v domě č.p. 195
v obci Malá Morávka a pověřuje starostu k zajištění výmazu zástavního práva ve prospěch
obce v KN.
Hlasování: 8 pro, 1 se zdržel
Č.j.: 76/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č. 6 a 7/2011 včetně provedení
rozpočtového opatření pro profinancování dotace z rozpočtu MSK na projekt ,,Oprava horské
komunikace Trýb II.“. Přijetí dotace bylo již zastupitelstvem schváleno, a toto usnesení je
zároveň pověřením starosty k provedení rozpočtového opatření. Rozpočtová opatření tvoří
přílohu usnesení č.3 a 4.
Hlasování: 9 pro
Č.j.: 77/2011
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k vypracování finálního návrhu provozu slevového
systému v obci Malá Morávka a Karlově pod Pradědem a jeho předložení k projednání
zastupitelstvem obce.
Hlasování:
8 pro, 1 se zdržel
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Č.j.: 78/2011
Větrné elektrárny
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s umístěním staveb větrných elektráren na území obce Malá
Morávka a Karlov pod Pradědem .
Zastupitelstvo obce rovněž nepodporuje a nesouhlasí s umisťováním těchto staveb na území
obcí ve svém okolí.
Hlasování: 9 pro
Č.j.: 79/2011
Zásady územního rozvoje MSK
Zastupitelstvo obce požaduje :
1) vypustit z textu Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje část A odst. 9
přílohy č. 1 opatření obecné povahy (str.2): Zamezení rozšiřování stávajících a vzniku nových
lokalit určených pro stavby k rodinné rekreaci v nejvíce exponovaných prostorech za
podmínek podrobněji specifikovaných v kapitole C, E.
A následně vypustit z textu Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje část C přílohy
č. 1 opatření obecné povahy odst. 27 (str.14) Nepřipustit rozšiřování stávajících a vznik
nových lokalit určených pro stavby k rodinné rekreaci. Přírůstek kapacit rodinné rekreace
realizovat výhradně přeměnou objektů původní zástavby na rekreační chalupy. Toto omezení
platí zejména pro vybraná katastrální území těchto obcí:
- Malá Morávka - k.ú. Malá Morávka a Karlov pod Pradědem;
- Karlova Studánka - k.ú. Karlova Studánka;
- Ludvíkov - k.ú. Ludvíkov pod Pradědem.
A následně vypustit z textu Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje část E I přílohy
č. 1 opatření obecné povahy odst. 74 (str.74) Nepřipustit rozšiřování stávajících a vznik
nových lokalit určených pro stavby k rodinné rekreaci ani zahušťování zástavby v těchto
lokalitách zejména na území CHKO Jeseníky v rámci katastrálních území obcí Malá Morávka
a Karlov pod Pradědem, Karlova Studánka a Ludvíkov pod Pradědem.
Toto omezení je diskriminační a znamená stav stagnace pro rozvoj rekreace v naší obci, je
zjevně v rozporu s úkoly pro územní plánování, které stanovila Politika územního rozvoje
České republiky, která rozvoj rekreace podporuje.
2) zaslat pořizovateli Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZUR MSK) žádost
o informaci k dané problematice - umisťování staveb pro rodinnou rekreaci, jejíž text je
v příloze č.5.
Hlasování: 8 pro, 1 proti

V Malé Morávce dne 02.11.2011

________________________________
Stanislav Hýbner, místostarosta obce

___________________________
Ondřej Holub, starosta obce
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