U S N E S E N Í č. 1/2016
ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.02.2016 v 18:00 hodin
v restauraci ,,Pohoda“ v Malé Morávce.
Přítomných zastupitelů: 9
Na začátku jednání zastupitelstva proběhlo složení slibu nové zastupitelky p. Ireny Neoralové.
Starosta p. Ondřej Holub informoval přítomné o složení mandátu p. Markovou a v souladu s
§ 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval novou zastupitelku p. Neoralovou ke složení slibu.
Starosta přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České
republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu
obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a p. Neoralová složila slib
pronesením slova „slibuji“.
Č.j.: 1/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Iveta Vlčková, p. Mgr. Martina
Brachtlová.
Hlasování: 9 pro
Č.j.: 2/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje doplněný program veřejného zasedání:
· Stanovení ceny palivového dříví
· Zřízení přípojky NN na pozemcích obce
· Prodloužení platnosti smlouvy o půjčce
Hlasování: 9 pro
Č.j.: 3/2016
Na základě složení slibu zastupitelky Paní Ireny Neoralové, bytem Malá Morávka 196, 793 36
Malá Morávka a skutečnosti, že zastupitelka Irena Neoralová je zároveň členkou finančního
výboru, stanovuje jí zastupitelstvo obce odměnu za výkon funkce ve výši 1 030,-- Kč. Odměna
bude vyplácena od 01.02.2016.
Hlasování: 9 pro
Č.j.: 4/2016
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání.
Hlasování: 9 pro
Č.j.: 5/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální
rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko na projekt „Výstavba víceúčelové tělocvičny
v Malé Morávce“ Registrační číslo projektu CZ.1.10/4.1.00/05.01836. Zastupitelstvo
pověřuje starostu k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace.
Hlasování: 9 pro

Č.j.: 6/2016
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci starosty o provedené rekonstrukci kotelny v ZŠ a
pověřuje starostu k provedení rozpočtového opatření pro úhradu nákladů rekonstrukce
kotelny v celkové částce 226 716,-- Kč.
Hlasování: 9 pro
Č.j.: 7/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části parcely č. 960/2 v k.ú. Malá Morávka. Konkrétně
se jedná o nově vzniklou parcelu č. 960/8 v k.ú. Malá Morávka o výměře 371 m2. Prodejní
cena 200,-- Kč/m2. Pozemek vznikl na základě GP zhotoveného Ing. V. Hrdinou č. 526373/2002. Celková prodejní cena činí 74 200,-- Kč. Náklady na převod pozemku hradí
kupující.
Kupující: UHS JAKOS, a.s., sídlem Moravníky 1392, 686 01 Uherské Hradiště
Hlasování: 9 pro
Č.j.: 8/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku parc.č. 363/4 v k.ú. Malá Morávka.
Konkrétně se jedná nově vzniklou parcelu č. 363/6 v k.ú. Malá Morávka o výměře 516 m2.
Pozemek vznikl na základě GP zhotoveného firmou Petr Bielik - GEOKOM. Prodejní cena
200,-- Kč/m2. Celková prodejní cena činí 103 200,-- Kč. Náklady na převod pozemku hradí
kupující.
Kupující: Ing. Rudolf Jedlička, Za humny 245, 664 34 Rozdrojovice
Hlasování: 9 pro
Č.j.: 9/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného břemene práva vstupu a vjezdu na část pozemku
parc.č. 1531 v k.ú. Malá Morávka dle GP zhotoveného firmou Petr Bielik - GEOKOM.
Oprávněný z věcného břemene: Ing. Rudolf Jedlička, Za humny 245, 664 34 Rozdrojovice.
Úhrada za zřízení věcného břemene činí 2 000,-- Kč + DPH. Náklady spojené se zápisem
břemene hradí oprávněný.
Hlasování: 9 pro
Č.j.: 10/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o právu umístit stavbu „Kanalizační přípojka v obci
Malá Morávka pro objekt č.p. 63, parc.č.st. 124/1 v k.ú. Malá Morávka“. Žadatelé: Mgr. Igor
Hornišer, Na Loučkách 2340/3, 750 02 Přerov a PaeDr. Eva Stryková, Kainarova 284/5,
750 02 Přerov.
Hlasování: 9 pro
Č.j.: 11/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje odkup pozemků do majetku obce, jedná se o pozemky parc.č.
490/2 (výměra 577 m2) a 471/2 (výměra 322 m2) oba v k.ú. Malá Morávka. Kupní cena 50,-Kč/m2. Kupní cena celkem 44 950,-- Kč. Vlastník pozemku: Ivo Konečný, Ludvíkov 117, 793
26 Ludvíkov.
Hlasování: 9 pro

Č.j.: 12/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje ceny palivového dříví dle ceníku, který je přílohou tohoto
usnesení.
Hlasování: 9 pro
Č.j.: 13/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
- služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-8011595/1/B, Malá Morávka, 107,
Holub, příp. kNN. Oprávněný ze smlouvy je ČEZ Distribuce, a.s. Stavba přípojky se dotkne
pozemků parc.č. 313/2 a 1446/1 v k.ú. Malá Morávka, které jsou v majetku obce.
Hlasování: 8 pro, 1 se zdržel
Č.j.: 14/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení splatnosti smlouvy o půjčce ze dne 09.04.2014 mezi
Obcí Malou Morávkou a SPS-STAS, s.r.o., a to do termínu 31.05.2016. Ostatní ustanovení
smlouvy o půjčce zůstávají beze změn.
Hlasování: 8 pro, 1 proti

V Malé Morávce dne 15.02.2016

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

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

