3. kapitola: Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj
Zastupitelstvo a rada města
V roce 2008 bylo složení zastupitelstva i rady stejné jako v předchozím roce.
Zastupitelstvo města:
Pavel Horák
nezávislí 1
Monika Ševčíková
nezávislí 1
Jan Jablunka
KSČM
Zdeněk Frkal
Slížany-Morkovice, CESTA ZMĚNY
Jaroslav Pajgr
nezávislí 1
Milan Budín
nezávislí 1
Věra Kříčková
nezávislí 1
Marie Pěnčíková
KSČM
Miroslav Pátík
KSČM
František Valenčík
KSČM
Petr Tlach
Slížany-Morkovice, CESTA ZMĚNY
Martin Procházka
nezávislí 1
Eva Lejsalová
KDU-ČSL
Jan Bleša
KDU-ČSL
Petr Šimčík
Slížany-Morkovice, CESTA ZMĚNY
Rada města:
Pavel Horák
Jan Jablunka
Eva Lejsalová
Jaroslav Pajgr
Miroslav Pátík

nezávislí 1
KSČM
KDU-ČSL
nezávislí 1
KSČM

radní Eva Lejsalová a starosta Pavel Horák při kladení věnce u příležitosti vzniku republiky

Zastupitelstvo města zřídilo 20. 2. 2008 výbor dopravní.
Dopravní výbor: předseda Zdeněk Frkal, členové Zdeněk Štelc, Jiří Zápařka, Ladislav Hudeček,
Pavel Tesař.
Zasedání zastupitelstva v roce 2008
Na prvním zasedání, které se konalo 20. 2. 2008, bylo přítomno 14 členů zastupitelstva, kteří
projednali zprávy o činnosti rady, o plnění usnesení, o bezpečnostní situaci v roce 2007, změnu
statutu Sociálního fondu, záměr využití průmyslové zóny na výstavbu solární elektrárny, zřízení
dopravního výboru a volbu jeho členů, vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území města Morkovice-Slížany, majetkoprávní úkony a dotace organizacím, které činily:
neinvestiční dotace: 310 000 Kč pro FC Morkovice, 91 000 Kč pro Sokol Morkovice, 65 000 Kč
pro SDH Morkovice, 60 000 pro Cantus Morkovice a investiční dotace 90 000 pro FC Morkovice.
Druhé zasedání zastupitelstva proběhlo 28. 5. 2008 a bylo na něm přítomno 13 členů. Projednávala
se zpráva o plnění usnesení, zpráva o činnosti rady za období 12. 2. – 20. 5., závěrečný účet za rok
2007, rozpočtové opatření (žádost Sokola Morkovice o navýšení dotace), nabídky na koupi nebo
pronájem pozemků v průmyslové zóně, výběrové řízení na půjčky z Fondu rozvoje bydlení, změna
zřizovací listiny ZŠ a majetkoprávní úkony
23. 6. se konalo třetí zasedání zastupitelstva, na kterém bylo přítomno 12 členů. Na programu bylo:
obecně závazná vyhláška č. 2/2008, změna územního plánu č. 5 a nabídky na koupi nebo pronájem
pozemků v průmyslové zóně.

V roce 2008 byla zahájena rekonstrukce kláštera, snímek podlah nad vchodem

Čtvrté zasedání se uskutečnilo 24. 9. a zúčastnilo se ho 12 zastupitelů. Projednávala se zpráva o
plnění usnesení, zpráva o činnosti rady města, rozpočtové opatření č. 4, půjčky z FRB,
majetkoprávní úkony, změna zřizovací listiny ZŠ Morkovice a smlouva o výpůjčce areálu ZŠ.

29. 10. proběhlo za účasti 14 zastupitelů páté zasedání zastupitelstva. Na programu byl prodej
pozemků v průmyslové zóně, zadání změny územního plánu č. 6, koupě pozemků a dohoda o
výkonu akcionářských práv ve společnosti VaK Kroměříž.
Šesté zasedání bylo posledním v tomto roce. Konalo se 15. 12. a bylo na něm přítomno
14 zastupitelů, kteří projednali zprávu o plnění usnesení, zprávu o činnosti rady města, žádost o
změnu územního plánu, zprávu o plnění rozpočtu a rozpočtové opatření č. 7, rozpočet města
Morkovice – Slížany na rok 2009, zprávu o činnosti dopravního výboru a majetkoprávní úkony.

Rozpočet na rok 2008
Příjmy
Daňové příjmy
rozpočet
skutečnost
ze závislé činnosti
4 500 000
4 397 434
ze sam. výdělečné čin.
697 000
781 454
srážkou podle zvl. sazby
350 000
376 656
právnické osoby
6 700 000
6 537 520
práv. osoby za obec
440 000
440 160
DPH
8 900 000
8 678 113
správní poplatky
320 000
325 300
komunální odpad
1 100 000
1 106 966
ostatní poplatky
350 000
352 642
z nemovitostí
1 600 000
1 590 697
Nedaňové příjmy
knihovna
60 000
78 606
hřbitov
40 000
39 087
koupaliště
325 000
325 035
tělocvična
325 000
337 090
město
128 000
216 272
odvody z odpisů PO
105 000
105 000
pronájem pozemků
55 000
106 672
bytové hospodářství+DPS
2 050 000
2 129 619
pronájem nebyt. prostor
500 000
468 184
příjmy z úroků
190 000
213 180
splátky půjček - obyvatelé
700 000
664 205
ostatní nedaňové
162 000
164 852
odpady (EKO-KOM)
172 000
171 976
Kapitálové příjmy
prodej has. auta
20 000
20 000
prodej pozemků
333 000
334 241
prodej ost. nemovitostí
1 616 000
1 616 280
příspěvky na investice
211 000
211 115
Dotace
neinvestiční z VPS
221 900
221 901
dotace na volby
75 000
75 000
neinvestiční ze SR
2 757 000
2 757 331
účelová - soc. dávky
3 163 600
3 000 000
neinvestiční dotace (např. ÚP) 331 000
354 457
neinvestiční od obcí
459 000
458 500
ostatní neinvestiční (pečov. sl.) 154 000
154 000
investiční
13 090 000
13 090 000
dotace ZŠ
75 000
75 000
Celkem se předpokládaly příjmy 52 275 500 Kč, skutečné příjmy činily 51 974 544.

Výdaje
rozpočet
6 000 000
156 000
735 000
1 010 000
2 625 000
928 000
130 000
100 000
180 000
90 000
30 000
700 000
200 000
650 000

skutečnost
4 868 247
152 909
54 980
1 010 000
2 625 000
926 846
93 085
47 521
179 552
90 035
27 405
623 311
185 666
638 856

komunikace
příspěvek na dopravu
odvádění odpadních vod
mateřská škola
základní škola
knihovna
muzeum
kultura
oprava sv. Floriana
Zpravodaj
sbor pro obč. záležitosti
tělocvična - provoz
dětská hřiště - Slížany
koupaliště
Bytové domy:
- obecní byty + DPS
628 000
573 437
- energie
72 000
-118 973
- úroky z půjček
923 000
916 988
- rekonstrukce BD
0
0
budova č.p. 29
100 000
27 163
zdravotní středisko
13 774 000
13 714 437
půjčky obyvatelstvu
700 000
396 266
tech. služby
958 000
836 228
územní rozvoj
38 000
15 470
VO, hřbitov, inž. sítě
849 000
646267,8
nakládání s odpady
1 750 000
1 670 090
rekultivace skládky
25 000
25 309
veřejná zeleň
675 000
623 602
sociální dávky
3 100 000
2 846 173
pečovatelská služba
500 000
471 653
bydlení pro azylanty
39 600
39 552
požární ochrana
463 000
461 230
místní zast. orgány
1 583 000
1 581 846
volby
75 000
46 503
činnost místní správy
- koupě pozemků a nem.
81 000
24 480
- dotace organizacím
980 000
905 625
- ostatní
5 465 900
5 109 867
fin. vypořádání,daně
531 000
531 660
ostatní
211 000
204 427
Předpokládané výdaje činily 47 055 500 Kč, skutečné byly 43 072 711 Kč.

Zpravodaj
V roce 2008 vyšla stejně jako v dřívějších letech čtyři čísla Zpravodaje – v březnu, v červnu, v září
a v prosinci.
1. číslo
- titulní strana: článek pana Karla Poláška věnovaný 80. výročí nalezení pokladu v Morkovicích (v
roce 1928 byl na poli u Morkovic nalezen hrnec s 3 300 groši převážně z doby Jana Lucemburského
a Karla IV)
- zápis ze zasedání Zastupitelstva města

- informace o plánované rekonstrukci cesty ve Slížanech
- plán kulturních a sportovních akcí a plán akcí Klubu českých turistů na rok 2008 na 1. pololetí
roku 2008
- statistika obyvatelstva k 31. 12. 2007
- upozornění pro majitele psů
- zpráva o Městské knihovně v Morkovicích a její pobočce ve Slížanech – informace o knihovním
fondu, o počtu čtenářů, o spolupráci knihovny se školami, otevírací době apod.
- několik článků ze ZŠ Morkovice: Zápis dětí do prvních tříd, Karneval ve školní družině, Soutěž ve
šplhu v Morkovicích (soutěže se zúčastnilo 104 žáků, výsledky byly zaslány do agentury Sprint
v Praze, která zveřejní výsledky z celé republiky)
- zpráva o činnosti Českého svazu chovatelů v roce 2007
- dvojstránka od Policie ČR věnovaná seniorům – o bezpečí doma i na ulici a o ochraně majetku
- článek o účasti moravských hasičů na výcviku ve Frýdku – Místku – šest morkovských hasičů,
kteří jsou proškoleni k používání dýchací techniky, se zúčastnilo praktického cvičení ve
výcvikovém polygonu, což je zařízení simulující podmínky hasičů při zásahu - slouží ke zvýšení
fyzické kondice, psychické odolnosti a výcviku orientace v nepřehledném terénu za ztížených
podmínek (nízká hladina osvětlení, dým, sálavé teplo, hluk, překážky a podobně)

nová komunikace na ul. Jabloňová

nová komunikace na ul. Olejna

2. číslo
- titulní strana: „Zápisky moravského ochotníka“ – článek Petra Škrabala o začátku morkovského
ochotnického spolku, o prvních představeních, postupném získávání zkušeností s divadlem, o
oceněních, která ochotníci obdrželi a o tom, co chystají v budoucnu
- zápis ze zasedání Zastupitelstva města
- informace stavebního úřadu o technických podmínkách požární ochrany staveb
- otevírací doba a ceník koupaliště

- články za ZŠ: Úspěšní mladí fotbalisté ZŠ Morkovice (fotbalisté ze ZŠ Morkovice v soutěži CocaCola Školský pohár 2008 vyhráli 1. i 2. kolo soutěže a postoupili do celostátního kola), Ekologický
kurz Velké Losiny (reportáž o škole v přírodě žáků 4.A a 6.A), Jak vyzrát na školu (článek o
kurzech, které pořádá ZŠ Morkovice pro žáky MŠ Morkovice, aby jim usnadnila přechod ze školky
do školy), Na dopravním hřišti soutěžili mladí zdravotníci (soutěže se zúčastnilo celkem 14
družstev z kroměřížského okresu, starší žáci z Morkovic skončili na 4. místě a mladší žáci soutěž
vyhráli a postoupili do krajského kola), Environmentální výchova na ZŠ Morkovice, Škola s hrou
aneb Kde končí zábava a práce začíná (článek Mgr. Víta Krejčiříka o ZUŠ v Morkovicích)
- článek o oslavě 40 let pěveckého sboru Cantus Morkovice a pozvánka na jeho jubilejní koncert
- ocenění učitelů v Morkovicích – Slížanech – u příležitosti Dne učitelů starosta města Mgr. Pavel
Horák ocenil učitelky Krčálovou, Mgr. Štelcovou, Mgr. Foltýnovou a Mgr. Michovou.
- slavnost těla a krve Páně – průvod Božího Těla – článek o slavnosti katolíků, která se konala ve
čtvrtek 22. května. Katolíci šli žehnat mětu, křesťanským rodinám, politikům a duchovním
činitelům.
- článek Boj o medaili aneb Okresní kolo hry Plamen 2007/2008: hra Plamen je soutěž mladých
hasičů. V článku se píše o snaze mladých hasičů na jarním kole soutěže a o jejich smůle v soutěži.
- NINO racing team – reportáž ze závodu motocyklů ve Starém Městě u Uherského Hradiště, kde
Roman Jančík z Morkovic vybojoval 10. místo z 20 účastníků.
- E.ON ČR Junior Cup 2008 – v Morkovicích se konal fotbalový turnaj hráčů do 10 let z okresů
Kroměříž a Prostějov, kde Morkovice skončily na 4. místě.
- na poslední straně byly pozvánky na hodové odpoledne v Morkovicích a na triatlony: štafetový
závod, Morkovské chlap a Morkoman.
3. číslo
- titulní strana: článek Jiřího Vinklárka Historie výroby elektrických a elektronických výrobků
v Morkovicích
- zápisy ze zasedání Zastupitelstva města
- plán turistických akcí na 2. pololetí roku 2008
- informace městského úřadu o svozu zahradního bioodpadu
- články ze základní školy: O činnosti pěveckého kroužku ve školním roce 2007/2008, Už jsou
z nás školáci (článek o prvním školním dni pro 38 prváků), Začlenění žáků přicházejících
z okolních základních škol, Jaký má smysl environmentální vzdělávání, výchova a osvěta na ZŠ
Morkovice
- Jubilejní koncert CANTUS – krátký článek o koncertě, který se konal k příležitosti 40. výročí
sboru
- Modernizace techniky a vybavení jednotky SDH Morkovice – článek starosty SDH Morkovice,
Vladimíra Štětiny
- nabídka Pečovatelské služby Morkovice a seznam sociálních zařízení nabízejících služby pro
občany
- výsledky triatlonů Morkovské chlap a Morkoman
4. číslo
- titulní strana: článek Romany Jablunkové Adventní čas nastal, báseň Miloše Kratochvíla a přání
k vánočním svátkům od Městského úřadu v Morkovicích
- zápisy ze zasedání Zastupitelstva města
- Oslavy 90. výročí vzniku samostatného Československého státu a slavnostní projev, který pronesl
starosta Mgr. Pavel Horák při bohoslužbě v kostele
- Socha sv. Floriána v Morkovicích na Náměstí – informace o proběhlé rekonstrukci
- články ze ZŠ Morkovice: Pohádkové Vánoce v 5. A, Dučičkový čas překvapil i nás nebo chcete-li
„Den Halloween“, Fotbalisté ZŠ Morkovice opět vítězní (o vítězství moravských fotbalistů
v okrskovém kole soutěže v halové kopané), Tvořivá dramatika aneb Škola hrou, Výzdoba naší
školy, Morkovice – naše město (projektový den, při kterém žáci 1. stupně ZŠ získávali informace o

historii i současnosti našeho města), V Morkovicích se učilo s maminkami, Rodičovská akademie,
Beseda s válečnými veterány, Vánoce v ZUŠ Morkovice
- Podzimní kolo hry plamen - po neúspěchu na jaře skončili moravští hasiči na 1. místě, a článek o
ocenění paní Kristiny Krejčí – vedoucí Mladých hasičů – za dlouhodobou a kvalitní práci
dlouhodobých pracovníků v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje
- NINO Racing team na konci sezony – článek o úspěchu morkovského motocyklového závodníka
Romana Jančíka
- reportáž Náročná, ale důležitá příprava členů zásahové jednotky SDH Morkovice na Učilišti
požární ochrany Ministerstva vnitra ve Frýdku – Místku
- hodnocení dorostu a hodnocení mužů klubu FC Morkovice
- Policejní kontrola na dodržování zákazu podávání alkoholu – kontrola proběhla v noci z pátku na
sobotu 31. 10. – 1. 11., kdy policie prověřila 13 objektů (diskotéky, bary, hospody) a požití
alkoholických nápojů zjistila celkem u 26 mladistvých, kteří byli následně předáni rodičům, a byl
vyrozuměn příslušný orgán sociálně – právní ochrany dětí. Část přestupků podávání alkoholu byla
vyřešena na místě v blokovém řízení, část byla předána k projednání příslušnému správnímu
orgánu.
- pozvánky na sportovní a kulturní akce
- článek Jak postupovat v případě dopravní nehody od ledna 2009

socha sv. Floriana po restaurování v roce 2008

