U S N E S E N Í č. 3/2018
ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24.09.2018 v 18:00 hodin
v restauraci Pohoda v Malé Morávce.
Přítomných zastupitelů: 9

Č.j.: 31/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Irena Neoralová, Mgr. Martina
Brachtlová.
Hlasování: 9 pro
Č.j.: 32/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje program veřejného zasedání doplněný o body:
 Prodej části pozemku parc. č. 563/1 a prodej pozemku parc.č. 563/3 oba v k.ú. Malá
Morávka
 Rozpočtové opatření
 Přijetí dotace na úpravu běžkařských tras z rozpočtu MSK
Hlasování: 9 pro
Č.j.: 33/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva obce.
Hlasování: 9 pro
Č.j.: 34/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene č. IV-12-80015216/VB 01 na pozemku parc.č. 197/1 v k.ú. Karlov pod Pradědem,
které řeší nadzemní vedení přípojky nízkého napětí v areálu společnosti Ski Karlov, s.r.o.
Oprávněnou stranou z věcného břemene je ČEZ Distribuce, a.s. Úhrada za věcné břemeno ve
prospěch obce činí 2 000,-- Kč + DPH.
Hlasování: 9 pro
Č.j.: 35/2018
Zastupitelstvo obce v souladu s Pravidly pro poskytování příspěvku na domovní ČOV
schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce ve výši 40 000,-- Kč na domovní čistírnu
odpadních vod zrealizovanou pro dům č.p. 85 na pozemku parcelní číslo 1256/6 v k.ú. Malá
Morávka. Příjemcem příspěvku jsou majitelé uvedených nemovitostí manželé Mgr. Alena a
Ing. Zdeněk Liškovi, oba bytem Malá Morávka 85.
Hlasování: 9 pro
Č.j.: 36/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného břemene práva chůze a vjezdu na částech
pozemků parcelní číslo 266/1 a 275 oba v k.ú. Malá Morávka. Věcné břemeno se zřizuje na

základě geometrického plánu č. 1574-98/2018 vyhotoveného firmou Geokom, a to za úplatu
ve prospěch obce ve výši 2 000,-- Kč + DPH. Oprávněný z věcného břemene je Jaroslava
Hustáková, bytem Úvoz 162/20, Hradčany, 11800 Praha.
Hlasování: 9 pro
Č.j.: 37/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku parcelní číslo 954/1 v k.ú. Malá Morávka.
Jedná se o část pozemku parcelní číslo 954/7 v k.ú. Malá Morávka o výměře 356 m2, nově
vzniklou na základě geometrického plánu č. 1578-136/2018 vyhotoveného Ing. Vojtěchem
Hrdinou. Cena za pozemek je stanovena na 200,-- Kč/m2. Kupujícím je paní Helena Ficová,
Malá Morávka 221. Náklady na převod pozemku hradí kupující.
Hlasování: 9 pro
Č.j.: 38/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku parcelní číslo 560/2 v k.ú. Malá Morávka.
Jedná se o část pozemku parcelní číslo 560/7 v k.ú. Malá Morávka o výměře 383 m2, nově
vzniklou na základě geometrického plánu č. 1568-91/2018 vyhotoveného firmou Geokom.
Cena za pozemek je stanovena na 300,-- Kč/m2. Kupujícím je paní Martina Brachtlová a pan
Jaroslav Lex, oba bytem Malá Morávka 179. Náklady na převod pozemku hradí kupující.
Hlasování: 8 pro, 1 se zdržel
Č.j.: 39/2018
a) Zastupitelstvo obce schvaluje směnu obecního pozemku parc.č. 348/4 v k.ú. Malá Morávka
o výměře 715 m2 za pozemek parc.č. 1450 v k.ú. Malá Morávka o výměře 504 m2, který je
v majetku Ing. Zbyňka Balhara, trvale bytem Malá Morávka 274. Výměry obou pozemků
budou proti sobě započteny. Rozdíl výměr pozemků, tedy celkem 211 m2 je oceněn kalkulací
211 m2 x 200,-- Kč/m2 na částku 42 200,-- Kč. Tato částka bude uhrazena v rámci směnné
smlouvy Ing. Balharem na účet obce. Náklady na převod hradí obě strany napůl.
Hlasování: 9 pro
b) Zastupitelstvo schvaluje odkoupení části pozemku parc.č. 1218/1 v k.ú. Malá Morávka,
jedná se o nově vzniklou část pozemku o výměře 175 m2, označenou písmenem „a“
v geometrickém plánu č. 1555-41/2018 vyhotoveném Ing. Vojtěchem Hrdinou. Cena pozemku
je 200,-- Kč/m2. Prodávající jsou Alena Balharová a Ing. Zbyněk Balhar, oba trvale bytem
Malá Morávka 274. Náklady na převod hradí obec.
Hlasování: 9 pro
Č.j.: 40/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje směnu části obecního pozemku parc.č. 1336/5 v k.ú. Malá
Morávka. Jedná se o nově vzniklou část pozemku parcelní číslo 1336/31 o výměře 81 m2.
Pozemek vznikl na základě geometrického plánu číslo 1567-111/2018 vyhotoveného Ing.
Vojtěchem Hrdinou. Zastupitelstvo schvaluje převod tohoto pozemku do majetku Ing.
Svatopluka Ježka, trvale bytem U synagogy 4, 746 01 Opava.
Zároveň zastupitelstvo schvaluje převod části pozemku parc.č. 1336/29 v k.ú. Malá Morávka
o výměře 194 m2, který vznikl rovněž na základě výše uvedeného geometrického plánu,
z majetku Ing. Svatopluka Ježka, trvale bytem U synagogy 4, 746 01 Opava, do majetku obce.
Výměry obou pozemků budou proti sobě započteny. Rozdíl výměr pozemků, tedy celkem 113

m2 je oceněn kalkulací 113 m2 x 200,-- Kč/m2 na částku 22 600,-- Kč. Tato částka bude
uhrazena v rámci směnné smlouvy obcí Malá Morávka na účet Ing. Svatopluka Ježka.
Náklady na převod hradí obě strany napůl.
Hlasování: 9 pro
Č.j.: 41/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku parc.č. 1398/3 v k.ú. Malá Morávka.
Jedná se o část pozemku parc.č. 1398/9 v k.ú. Malá Morávka o výměře 55 m2, nově vzniklou
na základě geometrického plánu č. 1570-94/2018 vyhotoveného firmou Geokom. Cena za
pozemek je stanovena na 200,-- Kč/m2. Kupujícím je pan Jiří Kudlička, bytem Volfova 20,
612 00 Brno. Náklady na převod pozemku hradí kupující.
Hlasování: 9 pro
Č.j.: 42/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku parc.č. 492/2 v k.ú. Malá Morávka. Jedná
se o část pozemku označenou jako díl XXX v geometrickém plánu č. 1579-109/2018
vyhotoveného firmou Geokom o výměře 24 m2. Cena za pozemek je stanovena na 300,-Kč/m2. Kupujícím jsou manželé Anna a Josef Motůzovi, trvale bytem Malá Morávka 196.
Náklady na převod pozemku hradí kupující.
Hlasování: 9 pro
Č.j.: 43/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku parc.č. 117 v k.ú. Malá Morávka. Jedná
se o část pozemku parc.č. 117/3 v k.ú. Malá Morávka o výměře 176 m2, nově vzniklou na
základě geometrického plánu č. 1569-93/2018 vyhotoveného firmou Geokom. Cena za
pozemek je stanovena na 200,-- Kč/m2. Kupujícím je Ing. Klára Adamová, bytem Borky 262,
664 41 Omice. Náklady na převod pozemku hradí kupující.
Hlasování: 9 pro
Č.j.: 44/2018
a) Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku parc.č. 1525/1 v k.ú. Malá Morávka.
Jedná se o část pozemku parc.č. 1525/6 v k.ú. Malá Morávka o výměře 116 m2, nově vzniklou
na základě geometrického plánu č. 1569-93/2018 vyhotoveného firmou Geokom. Cena za
pozemek je stanovena na 200,-- Kč/m2. Kupujícím je Ing. Klára Adamová, bytem Borky 262,
664 41 Omice. Náklady na převod pozemku hradí kupující.
Hlasování: 9 pro
b) Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku parc.č. 1525/1 v k.ú. Malá Morávka.
Jedná se o část pozemku parc.č. 1525/7 v k.ú. Malá Morávka o výměře 90 m2, nově vzniklou
na základě geometrického plánu č. 1569-93/2018 vyhotoveného firmou Geokom. Cena za
pozemek je stanovena na 200,-- Kč/m2. Kupujícím jsou pan Jiří Němec a paní Jana Němcová,
oba bytem Malá Morávka 160 a paní Olga Němcová, bytem Nové sady 581/16, 602 00 Brno.
Náklady na převod pozemku hradí kupující.
Hlasování: 9 pro
Č.j.: 45/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej částí pozemku parc.č. 92/5 v k.ú. Karlov pod Pradědem.
Jedná se o část pozemku parcelní číslo 92/5 v k.ú. Karlov pod Pradědem o výměře 68 m2 a o

část pozemku parcelní číslo 92/6 v k.ú. Karlov pod Pradědem o výměře 14 m2. Pozemky nově
vznikly na základě geometrického plánu č. 916-107/2018 vyhotoveného firmou Geokom.
Cena pozemků je stanovena na 200,-- Kč/m2. Kupujícím je pan Pavel Hála trvale bytem Malá
Morávka 96. Náklady na převod pozemku hradí kupující.
Hlasování: 9 pro
Č.j: 46/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje směnu části obecního pozemku parc.č. 184/2 v k.ú. Karlov pod
Pradědem. Jedná se o nově vzniklou část pozemku parc.č. 184/6 o výměře 624 m2. Pozemek
vznikl na základě geometrického plánu č. 848-115/2018 vyhotoveného firmou Geokom.
Zastupitelstvo schvaluje převod tohoto pozemku do majetku manželů Marty a Otmara
Rychtových, bytem Stará Ježnická 1647/31, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov. Zároveň
zastupitelstvo schvaluje převod pozemku parcelní číslo 182 v k.ú. Karlov pod Pradědem o
výměře 231 m2 z majetku manželů Marty a Otmara Rychtových do majetku obce.
Výměry obou pozemků budou proti sobě započteny. Rozdíl výměr pozemků, tedy celkem 393
m2 je oceněn kalkulací 393 m2 x 200,-- Kč/m2 na částku 78 600,-- Kč. Tato částka bude
uhrazena v rámci směnné smlouvy na účet obce. Náklady na převod hradí obě strany napůl.
Hlasování: 9 pro
Č.j.: 47/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet Sdružení obcí Rýmařovska za rok 2017.
Hlasování: 9 pro
Č.j.: 48/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty o průběhu realizace projektu „Pořízení
rolby pro úpravu LBT“.
Hlasování: 9 pro
Č.j.: 49/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí neinvestiční dotace ve výši 50 000,-- Kč z rozpočtu
Moravskoslezského kraje, která je účelově určena k dofinancování nákladů na činnost
jednotky SDH obce Malá Morávka.
Hlasování: 9 pro
Č.j.: 50/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku parc.č. 563/1 v k.ú. Malá Morávka. Jedná
se o část pozemku parc.č. 563/5 v k.ú. Malá Morávka o výměře 610 m2, nově vzniklou na
základě geometrického plánu č. 1568-91/2018 vyhotoveného firmou Geokom. Cena za
pozemek je stanovena na 200,-- Kč/m2. Zastupitelstvo zároveň schvaluje prodej pozemku
parcelní číslo 563/3 v k.ú. Malá Morávka o výměře 72 m2.
Kupujícími jsou manželé Marcela a Milan Vogelovi, bytem Loděnická 239, 747 74
Neplachovice. Náklady na převod pozemků hradí kupující.
Hlasování: 9 pro.
Č.j.: 51/2018
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření číslo 11., které tvoří přílohu č. 1 tohoto
usnesení.
Hlasování: 9 pro

Č.j.: 52/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt
„Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2018/2019“.
Hlasování: 9 pro

V Malé Morávce dne 24.09.2018

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

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

