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3. kapitola : Městské zastupitelstvo Morkovic-Slížan a jeho 
činnost v roce 2007, čerpání rozpočtu, Zpravodaj 
 
Během roku 2007 se konaly tyto schůze: 

Pořadí schůze ve volebním období Datum konání Přítomno členů 
č. 3 15.2.2007 15 
č. 4 5.4.2007 14 
č. 5 6.6.2007 15 
č. 6 19.9.2007 15 
č. 7 21.11.2007 14 

 

Schůze č. 3. 

Program schůze: slib člena zastupitelstva, zpráva o činnosti rady, zpráva Policie ČR o 
bezpečnostní situaci ve městě, určení zastupitele vykonávajícího činnosti dle zákona o 
územním plánování, studie čistění odpadních vod v mikroregionu Morkovsko, zpráva o 
plnění rozpočtu za rok 2006, dotace organizacím z rozpočtu města, majetkoprávní 
úkony. 

Schůze č. 4. 

Program: zpráva o plnění usnesení, zpr. o činnosti rady, rozpočtové opatření č.3, 
stanovení pořadí oprav místních komunikací, záměr firmy Morenia, s.r.o.- vybudování 
domova pro seniory v Mork.-Slížanech, majetkoprávní úkony. 

Schůze č. 5. 

Program: slib člena zastupitelstva, zpráva o plnění usnesení, zpráva o činnosti rady, 
závěrečný účet za rok 2006, výběrové řízení na půjčky z FRB (fond rozvoje bydlení), 
zpráva o plnění rozpočtu města za období 1.- 4.2007, rozpočtové opatření č.4, změny 
zřizovacích listin ZŠ, MŠ a zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů, volba člena 
rady města, majetkoprávní úkony. 

Schůze č 6. 

Program: slib člena zastupitelstva, zpráva o plnění usnesení, zpráva o činnosti rady, 
změna hranic k.ú.Morkovice, výběrové řízení na půjčky z FRB, žádost o vybudování 
chodníku na ul. Havlíčkova, rozpočtové opatření č. 5, umístění zpomalovacích prahů 
nebo výstražných dopravních značek na ul. 17. listopadu a Školní, žádosti o změnu 
územního plánu, změna zřizovací listiny ZŠ, majetkoprávní úkony. 

Schůze č.7. 

Program: zpráva o plnění usnesení, zpráva o činnosti rady, rozpočtové opatření č. 8, 
rozpočet města Morkovice – Slížany na rok 2008, záměr využití průmyslové zóny na 
výstavbu solární elektrárny, dohoda o podmínkách zřízení stavby „Silnice II/428 : 
Morkovice – Slížany, průjezdní úsek“, územně analytické podklady, umístění 
zpomalovacích prahů na ul. 17.listopadu a Školní, zřízení přechodu pro chodce na ul. 
Nádražní u hřbitova, žádost o změnu územního plánu, zpráva o přípravě stavby 
víceúčelové stezky v koridoru zrušené trati, majetkoprávní úkony, stanovení peněžitých 
plnění poskytovaných osobám, které nejsou členy zastupitelstva za výkon funkce člena 
výborů. 

   
kácení poslední staré sakury na Náměstí a údržba lip za kostelem 
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Čerpání rozpočtu 
Návrh rozpočtu na rok 2007 byl schválen na zasedání městské rady č.2. dne 30.11.2006. 
Podle potřeby se přijímala rozpočtová opatření, která vždy schválilo zastupitelstvo. 
Skutečné  příjmy  a  výdaje za rok 2007 činily: příjmy 53 193 955,- Kč, výdaje 
51 460 236,- Kč, rozdíl ve výši 1 733 719,- Kč byl hrazen financováním. 

Příjmy 

Daňové příjmy rozpočet skutečnost 
podíl na celostátním výnosu daně ze závislé činnosti 4 400 000 4 436 498,30 

podíl na celostátním výnosu daně ze sam. výdělečné čin. 400 000 442 371,32 

podíl na celostátním výnosu daně srážkou podle zvl. sazby 280 000 298 971,60 

podíl na celostátním výnosu daně právnický osob 5 380 000 5 212 007,21 

práv. osoby za obec 280 600 280 560,00 

podíl na celostátním výnosu DPH 8 300 000 8 219 096,11 

správní poplatky 215 000 214 280,00 

poplatky za odnětí pozemků 0 240,56 

komunální odpad 1 215 000 1 214 909,00 

ostatní poplatky 286 000 286 549,00 

daň z nemovitostí 1 800 000 1 563 730,84 

knihovna 62 000 61 831,00 

hřbitov 162 000 162 320,00 

koupaliště 307 000 306 140,00 

tělocvična 350 000 349 710,00 

město 171 000 170 825,50 

pronájem pozemků 406 000 406 495,00 

bytové hospodářství+dům s pečovatelskou službou 1 990 000 1 992 062,50 

pronájem nebyt. prostor 560 000 560 502,50 

příjmy z úroků 139 000 138 530,19 

splátky půjček poskytnutých obyvatelstvu z FRB 620 000 620 000,00 

ostatní nedaňové 676 000 675 907,60 

prodej pozemků 129 000 129 213,50 

prodej ost. nemovitostí 1 701 000 1 701 040,00 

neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 2 763 000 2 763 325,00 

ostatní neinvestiční dotace účelové (např. z úřadu práce) 4 927 400 4 882 000,00 

neinvestiční dotace od obcí na chod základní školy 521 000 566 925,00 

ostatní neinvestiční dotace (krajský úřad na pečovatelku) 416 000 414 600,00 

investiční dotace 15 000 000 15 000 000,00 

Výdaje 

opravy komunikací 611 000 440 545,20 

příspěvek na dopravu 144 000 144 050,00 

odvádění odpadních vod 1 449 000 1 447 893,20 

mateřská škola 955 000 955 000,00 

základní škola-příspěvek 2 246 000 2 246 000,00 

knihovna 758 000 757 666,05 

kultura 97 000 96 016,50 

sbor pro obč. záležitosti 35 000 34 468,50 

tělocvična - provoz 708 000 856 237,90 

sportoviště 14 657 000 14 507 000,00 

dětská hřiště - letní kino 89 000 89 110,30 

koupaliště 2 774 000 2 771 416,60 

bytové hopodářství   

 - obecní byty + DPS 667 000 666 110,50 

 - energie  0 69 537,60 

 - úroky z půjček 957 000 956 356,44 

budova č.p. 29 50 000 49 792,46 

zdravotní středisko 2 189 000 2 174 031,70 

půjčky obyvatelstvu 700 000 490 000,00 

tech. služby 1 125 000 1 123 739,50 
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územní rozvoj 50 000 50 218,00 

veřejné osvětlení, hřbitov,inž. sítě 852 000 851 351,26 

nakládání s odpady 1 609 000 1 608 028,80 

rekultivace skládky 55 000 55 437,50 

veřejná zeleň 514 000 513 707,80 

sociální dávky 4 907 000 4 888 349,55 

pečovatelská služba 620 000 620 229,50 

požární ochrana 506 000 506 277,23 

místní zast. orgány 1 509 000 1 508 672,00 

činnost místní správy   

 - koupě pozemků 102 000 102 536,00 

 - koupě ost. nemovitostí 348 000 347 749,00 

 - dotace organizacím 868 000 867 405,00 

 - ostatní 5 364 000 5 362 351,01 

fin. vypořádání,daně 4 174 000 4 172 833,20 

   

  
ul. Sv. Čecha před rekonstrukcí komunikace ... a po rekonstrukci 

  
pokládání umělého trávníku na hřišti stavba sociálního zařízení na koupališti 

  
stavba kanalizace přes zahrady domů na Uhřické vodovod a plynovod na Jabloňové 
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Zpravodaj 
Během roku 2007 vycházel již 11.ročník ZPRAVODAJE města Morkovic-Slížan. V 
každém ročníku vychází 4 čísla: v březnu č.1., v červnu č.2., v říjnu č.3. a v prosinci č.4. 
Každé číslo Zpravodaje obsahuje jeden, nebo dva zápisy z jednání městského 
zastupitelstva a různé články - informativní, poučné, humorné. 

Zpravodaj č.1. 

-Důsledky vodního zákona – od 1.1.2002 nabyl účinnosti nový vodní zákon, který 
stanovil některé povinnosti, které bylo potřeba splnit do 1.1.2008. Diskutovalo se 
hlavně o legalizaci každé načerno postavené studny a o vypouštění odpadních vod 
-Čestokrevní pséci – humorný úvod tohoto čísla od MS Hubert 
-Zápis z jednání městského zastupitelstva č.3. 
-Bez myslivosti je konec ušlechtilé zvěře a Klid v honitbě v jarním období – k těmto 
článkům není potřeba žádný dovětek, MS Hubert 
-Současnost ve firmě Hanhart Morkovice s.r.o. – jednatel společnosti ing.Tůma 
informuje o změnách v této firmě 
-Morkovské véšlap – turisti zvou veřejnost na XX. ročník tohoto pochodu 
-Kulturní komise informuje – ale hlavně zve všechny příznivce na divadelní představení 
s názvem „Nejkrásnější válka“odehrané 8 dubna v sokolovně 
-TJ SOKOL – oddíl stolního tenisu – nás seznámil se svými výsledky 

Zpravodaj č.2. 

-Mateřské centrum Morkovice - ohlédnutí za končícím školním rokem očima jedné 
z maminek 
-Oslavy 120. výročí založení SDH v Morkovicích – poutavý článek o zřízení SDH 
v roce 1887 a o jeho začátcích napsal starosta SDH pan Štětina Vlad. 
-Zápis z jednání městského zastupitelstva č.4. 
-Nakládání s odpady v roce 2006 – informativní tabulky pro veřejnost 
-Školní rok 2006/2007 v ZUŠ Morkovice – shrnutí školního roku učiteli ZUŠ 
-Zveme Vás na výstavu – Okresní archiv v Kroměříži si připomněl 10 let v nové 
archivní budově a 60 let od vzniku okresního archivu v Holešově 
-Rekonstrukce silnice II/428 Slížany – tato bude probíhat v letech 2008-9 a náklady 
města odhaduje projektant na 4 mil.Kč. 
-Činnost tenisového klubu Morkovice za rok 2006, Klubové hrací poplatky pro sezónu 
2007 – články informující veřejnost 

 
květy sakur na Náměstí 
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Zpravodaj č. 3. 

-„Bohu ke cti – bližnímu ku pomoci“ – průběh nedělních oslav ke 120. výročí založení 
SDH 
-Zápis z jednání městského zastupitelstva č 5 a č.6 
-Výuka cizích jazyků na ZŠ Morkovice – p. učitel Koudelka informuje o způsobech 
výuky anglického a německého jazyka 
-Morkovské chlap 2007 – výsledky IX. ročníku této stále populárnější soutěže 
-Morkoman 2007 – výsledky o rok mladšího olympijského triatlonového závodu 

Zpravodaj č.4. 

-Pestré podzimní odpoledne – revírník pan Konečný navštívil místní MŠ 
-Drogová problematika – citlivě napsaný článek prap.Z.Bartošovou a 
npor.Ing.Z.Štelcem z obvodního oddělení místní policie 
-Zápis z jednání městského zastupitelstva č.7 
-p. starosta informuje o etapách rekonstrukce komunikace ve Slížanech 
-Žačky ZŠ Morkovice ve Vídni – podzimní prázdniny strávily některé žačky opravdu 
netradičně 
-Místní akční skupina Hříběcí hory o. s. se hlásila do programu „ LEADER ČR 2007“, 
který vyhlásilo Mze ČR, pan Ing. Šušlík, manažer MAS HH informoval o plánech této 
skupiny 
-Informace z MěÚ – ohledně kroniky, výměny občanských průkazů… 
-Pečovatelská služba – služba, která je tu pro vás – informace pro občany 
-Opatření, která byste měli udělat při poranění o pohozenou injekční jehlu – poučný 
článek 
-Výstava - Historie Slížan – uspořádaná ve slížanské knihovně 26.-28.10. a 2.- 4.11. 
-A jako moře byl tvůj žal! – krátký článek z novin, ale uměl chytit za srdce 
-Fotbalisté FC Morkovice v polovině sezóny – tabulky s umístěním 
-pojistěte se a noste lyžařskou helmu – Zdravotní pojišťovna min.vnitra informuje 
-PS Cantus Morkovice ve Španělsku a španělé u nás – PS již po několikáté navštívil 
zahraniční PS 
-Okrskové kolo ve florbalu, Běh Emila Zátopka – akce ZŠ Morkovice 

Komise rady města pro Slížany 

  
říjnová výstava „Historie Slížan“ 

  
Vánoční představení pořádané ve slížanské knihovně 


