U S N E S E N Í č. 1/2018
ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 19.03.2018 v 18:00 hodin ve
víceúčelové tělocvičně u ZŠ v Malé Morávce.
Přítomných zastupitelů: 6, od Č.j.: 4/2018 - 7

Č.j.: 1/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Iveta Vlčková, p. Martina
Brachtlová
Hlasování: 6 pro
Č.j.: 2/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje program veřejného zasedání doplněný o body:
 Rozpočtové opatření
 Přijetí dotace z rozpočtu MSK
Hlasování: 6 pro
Č.j.: 3/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání.
Hlasování: 6 pro
Č.j.: 4/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje podpis souhlasného prohlášení uzavřeného dle § 66 vyhlášky č.
357/2013 Sb., kterou se provádí zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění
pozdějších předpisů (katastrální vyhláška). Souhlasné prohlášení je uzavřeno za účelem
opravy výměr pozemků pod chodníkem, které Moravskoslezský kraj daroval obci Malá
Morávka.
Hlasování: 7 pro
Č.j.: 5/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočet Sdružení obcí Rýmařovska na rok 2018.
Hlasování: 7 pro
Č.j.: 6/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku parcelní číslo 163/1 v k.ú. Malá Morávka
o výměře 436 m2 dle grafické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení. Kupujícím
je pan Petr Haničák, trvale bytem Malá Morávka 65, datum narození: 02.06.1983.
Cena pozemku je stanovena na 300,-- Kč/m2. Náklady spojené s převodem pozemku hradí
kupující.
Hlasování: 7 pro
Č.j.: 7/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace v rámci projektu Cross-border ski,

spolufinancovaného z Mezinárodního Višegradského Fondu ve výši 2.130 EURO. Dotace
bude použita k úhradě nákladů lyžařského závodu „Mezinárodní mistrovství Malé Morávky
pro rok 2018“, který proběhne 24.3.2018 ve Ski areálu Myšák.
Hlasování: 7 pro
Č.j.: 8/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-8021794/V/2“, která řeší umístění
nadzemního kabelového vedení NN o délce 17 bm na pozemcích obce, včetně nového
podpěrného bodu. Úhrada za zřízení věcného břemene je stanovena ve prospěch obce na
částku 2 000,-- Kč +DPH.
Hlasování: 7 pro
Č.j.: 9/2018
Zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Ministerstva zemědělství na projekt
„Výměna střešní krytiny - Schindlerova stodola - Malá Morávka“. Celkové náklady projektu
činí 965 796,-- Kč, na které bude poskytnuta dotace ve výši 676 057,-- Kč. Zastupitelstvo dále
pověřuje starostu k provedení rozpočtového opatření k profinancování projektu z rozpočtu
obce, včetně úhrady finanční spoluúčasti obce na projektu.
Hlasování: 7 pro.
Č.j.: 10/2018
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018.
Hlasování: 7 pro
Č.j.: 11/2018
Zastupitelstvo schvaluje přijetí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok
2018 v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského
kraje 2018“, na projekt obce Malá Morávka s názvem „Rekonstrukce elektroinstalace v
budově ZŠ Malá Morávka“. Celkové náklady projektu činí 374 400,-- Kč, na které bude
poskytnuta dotace ve výši 164 700,-- Kč. Zastupitelstvo dále pověřuje starostu k provedení
rozpočtového opatření k profinancování projektu z rozpočtu obce, včetně úhrady finanční
spoluúčasti obce na projektu.
Hlasování: 7 pro

V Malé Morávce dne 19.03.2018

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

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

