
3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj 

Zastupitelstvo 

V roce 2011 se o město starali následující zastupitelé: Mgr. Pavel Horák (SNK1), Monika Ševčíková 

(SNK1), Kamila Charvátová (SNK1), Mgr. Bronislava Albrechtová (SNK1), Mgr. Věra Kříčková (SNK1), 

Zdeněk Frkal (Slížany-Morkovice, CESTA ZMĚNY), Mgr. Milan Budín (SNK1), Jan Jablunka  (KSČM), 

Ing. Marie Pěnčíková (KSČM), Eva Lejsalová (KDU-ČSL), Jiří Minks (KSČM), Ing. Jan Bleša (KDU-ČSL), 

Jiří Navrátil (Slížany-Morkovice, CESTA ZMĚNY), Vladimír Štětina (Hnutí na podporu dobrovolných 

hasičů), Petr Tlach (Slížany-Morkovice, CESTA ZMĚNY). 

Během roku se zastupitelstvo sešlo celkem 5x: 

9. února – přítomno bylo 13 členů. Byla schválena smlouva o spolupráci s firmou EUROXAN 1 S E 

(zprostředkování koupě akcií - město nakoupí akcie firmy Vak Kroměříž a.s. a současně uzavře smlouvu o 

budoucí kupní smouvě s firmou EUROXAN 1 S E, tím město získá cca 500 000 Kč) a rozhodnuto o založení 

společnosti Technické služby Morkovice–Slížany, s.r.o.. 

14. března – zúčastnilo se všech 15 členů. Na programu bylo: 

 zpráva o plnění usnesení 

 zpráva o činnosti rady města 

 rozpočtové opatření - do rozpočtu jsou zapojeny příjmy z dotací na výkon veřejné správy, na školství 

a na sociální dávky. Snižují se výdaje na základní školu, jelikož investiční dotace je snížena díky 

vysoutěžení nižší ceny na zateplení ZŠ. Je podán návrh na poskytnutí příspěvku Agrodružstvu na 

zpevnění polních cest. Do výdajů je zahrnuta úhrada vybavení kompostárny, která byla původně 

plánována na předchozí rok. Ostatní zvýšení výdajů je z důvodů plánovaného zařazení 

neinvestičních státních dotací do rozpočtu města. 

 dotace organizacím – zastupitelstvo schválilo poskytnutí dotací pro FC Morkovice (425 000 Kč), 

Sokol Morkovice (200 000 Kč), ZUŠ Kroměříž (360 000 Kč), SDH Morkovice (70 000 Kč), PS 

Cantus (55 000 Kč), Pečovatelská služba Kroměříž (313 000 Kč) a Domino Zlín (70 000 Kč). 

 zřízení jednosměrného provozu na ulici Křižná  

 návrh na udělení ceny města – bylo schváleno udělení ceny města panu Stanislavu Štěpánkovi za 

celoživotní práci a propagaci košíkářského řemesla 

 majetkoprávní úkony – koupě pozemku od pana Viktora Bleši a prodej části pozemků u ulice Školní 

na výstavbu garáží 

28. června – přítomno bylo 11 členů. Program zasedání byl: 

 zpráva o plnění usnesení 

 zpráva o činnosti rady města 

 smlouva o sdružení finančních prostředků za účelem investiční výstavby cyklostezky 

 přijetí úvěru – bylo schváleno přijetí investičního úvěru od České spořitelny ve výši 3,6 mil. Kč na 

dofinancování vlastního podílu na projektu „Cyklostezka na opuštěném drážním tělese Nezamyslice 

– Morkovice“. 

 rozpočtové opatření – do rozpočtu jsou zahrnuty příjmy z prodeje akcií VAKu, příjmy z dotace na 

repasi hasičského auta a na projekt „Propagace tradičního řemesla košikářství“, provedeny změny 

odhadu výnosu sdílených daní a na straně výdajů zahrnuta stavba cyklostezky a koupě akcií VAKu. 

 zpráva o bezpečnostní situaci – za rok 2010 bylo v obvodním oddělení policie Morkovice evidováno 

226 trestných činů a 736 přestupků. Objasněnost trestné činnosti dosáhla 57 %.  



 obecně závazná vyhláška, která mění a doplňuje obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů – změnou jsou od poplatku osvobozeny osoby, které mají povinnost tento poplatek zaplatit 

v jiném místě, a děti v roce, ve kterém se narodily 

 předfinancování projektu hipostezky – zastupitelstvo schválilo poskytnutí půjčky Místní akční 

skupině Hříběcí Hory, o.s., Zdounky na vybudování odpočívek pro koně v Morkovicíchc u Sv. 

Anny, u rybníka Ovčáček a na Pančoše. 

 územní plán města – bylo schváleno pořízení nového územního plánu města. 

 závěrečný účet za rok 2010 – s celoročním hospodařením v roce 2010 zastupitelstvo bez výhrad 

souhlasí. 

 majetkoprávní úkony 

21. září – bylo přítomno 12 zastupitelů 

 úvodem schůze starosta Mgr. Pavel Horák předal ocenění panu Milanu Sumcovi za 60 a panu 

Vlastimilu Mariánkovi za 100 bezplatných odběrů krve. Dále bylo na programu: 

 zpráva o plnění usnesení 

 zpráva o činnosti rady města 

 rozpočtové opatření 

 majetkoprávní úkony 

1. prosince – bylo přítomno 14 zastupitelů, kteří projednali: 

 zpráva o plnění usnesení 

 zpráva o činnosti rady města 

 přijetí úvěru – plánovaná dotace na zateplení ZŠ nebude proplacena, ale stavba je hotová a faktury 

od dodavatele jsou po lhůtě splatnosti. Zastupitelstvo schválilo přijetí úvěru ve výši 4,7 mil. Kč. od 

ČSOB, a.s. 

 dotace pro Římskokatolickou farnost Morkovice – zastupitelstvo schválilo dotaci ve výši 100 000 Kč 

na úhradu části nákladů spojených s rekonstrukcí střechy kostela. 

 rozpočtové opatření – byla vypuštěna dotace na zateplení ZŠ a tato částka byla přesunuta do úvěrů. 

Dotace na stavbu cyklostezky byla zařazena do příjmů a odpovídající částka do výdajů. 

 odměny osobám, které nejsou zastupiteli, za výkon funkce členů výborů – tato odměna byla pro rok 

2011 stanovena na 3000 Kč 

 dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru s ČS, a.s. na dofinancování stavby cyklostezky – dodatek pouze 

mění výši přiznané dotace 

 pravidla rozpočtového provizoria – měsíční plnění příjmů i výdajů do výše 1/12 skutečnosti roku 

2011. 

 majetkoprávní úkony 

 na závěr starosta Mgr. Pavel Horák předal ocenění panu Evženu Najmanovi za 70 a panu Petru 

Koláčkovi za 50 bezplatných odběrů krve. 

 

Rozpočet 

Celkové příjmy města Morkovice-Slížany byly v roce 2011 60,4 mil. Kč, výdaje pak byly 64,1 mil. Kč. 

Rozdíl vznikl především z důvodu zadržení dotace na zateplení základní školy ze strany Státního fondu 

životního prostředí a byl pokrytý úvěrem.  

 

 



Příjmy 

    rozpočet skutečnost 

Tř.1 Daňové příjmy         

  1111  ze závislé činnosti 4 300 000 4 259 777 

1112  ze sam. výdělečné čin. 125 000 135 121 

1113  srážkou podle zvl. sazby 405 000 399 487 

1121  právnické osoby 4 600 000 4 183 494 

1122  práv. osoby za obec 1 647 000 1 647 490 

1211  DPH 9 500 000 9 398 054 

1311  správní poplatky 250 000 313 690 

1337  komunální odpad 1 120 000 1 110 767 

 

 ostatní poplatky 314 000 293 537 

1511  z nemovitostí 2 200 000 2 234 424 

Tř.2 Nedaňové příjmy 0 

 2111  knihovna 60 000 43 960 

2111  hřbitov 50 000 48 243 

2111  koupaliště 268 000 267 683 

2111  tělocvična 350 000 279 900 

2111  město (kultura, muzeum)  195 000 183 570 

2131  pronájem pozemků 240 000 265 577 

2132  bytové hospodářství+DPS 2 792 000 2 726 664 

2132  pronájem nebyt. prostor 1 200 000 1 346 672 

2141  příjmy z úroků 20 000 17 012 

2229 odvody odpisů PO 355 000 355 474 

2460  splátky půjček - obyvatelé 270 000 266 090 

 

 ostatní nedaňové+ odpady 397 000 434 945 

Tř.3 Kapitálové příjmy 0 

 3111  prodej pozemků 1 900 000 1 882 121 

3113  prodej hmotného majetku 661 000 660 600 

 

prodej akcií 3 586 000 3 555 007 

Tř.4 Dotace 0 

 4111 sčítání lidu 16 000 15 960 

4112 neinvestiční ze SR 3 629 000 3 629 500 

4116 účelová -soc. dávky 5 000 000 5 000 000 

4116  neinvestiční dotace (např. ÚP) 1 560 000 1 538 844 

4121 neinvestiční od obcí 490 000 571 505 

4113 dotace kompostárna 3 000 2 231 

421x investiční dotace 26 046 000 7 802 722 

 

investiční dotace - HZS 422 000 422 000 

 

dotace projekt košikářství 850 000 817 268 

4221 příspěvky cyklostezka 4070000 4 259 985 

 

  



Výdaje 

 

    rozpočet skutečnost 

2212 komunikace 28 670 000 10 403 763 

2221 příspěvek na dopravu 208 000 208 040 

2321 odvádění odpadních vod 1 277 000 1 277 175 

3111 mateřská škola 1 120 000 1 113 080 

3113 základní škola 12 838 000 13 130 697 

3314 knihovna 929 000 901 927 

3315 muzeum + projekt košikářství 716 000 725 027 

3319 kultura 130 000 172 547 

3349 Zpravodaj 115 000 89 133 

3399 sbor pro obč. záležitosti 30 000 28 791 

3412 tělocvična 1 265 000 1 203 773 

3421 dětská hřiště - letní kino 10 000 2 431 

3429 koupaliště 609 000 607 137 

3612 bytové hopodářství 0 

    - obecní byty + DPS 441 000 479 815 

   - energie  50 000 96 220 

   - úroky z půjček 806 000 898 373 

3613 nebytové prostory (29,140) 210 000 230 194 

  úroky z půjček 52 000 49 883 

3619 půjčky obyvatelstvu 0 0 

3639 tech. služby 1 444 000 1 527 158 

3639 územní rozvoj 38 000 37 800 

3xxx VO, hřbitov,inž. sítě 958 000 1 221 323 

372x nakládání s odpady 6 780 000 6 425 069 

3734 rekultivace skládky 20 000 11 200 

374x veřejná zeleň 800 000 852 540 

41xx sociální dávky 5 000 000 4 783 324 

4342 bydlení pro azylanty 56 000 55 644 

5512 požární ochrana 2 304 000 2 329 424 

6112 místní zast. orgány 1 080 000 1 103 153 

6114 volby 16 000 5 000 

6171  - koupě pozemků a ost. nem. 645 000 618 037 

   - dotace organizacím 1 878 000 1 875 125 

   - ostatní 5 620 000 5 514 368 

   - koupě akcií 3 615 000 3 615 150 

6xxx fin. vypořádání,daně 2 436 000 2 476 845 

6409 ostatní 40 000 39 777 

 

Hlavní investiční akce 

Největší investiční akcí v roce 2011 byla stavba cyklostezky Morkovice-Nezamyslice na opuštěném drážním 

tělese. Další velkou akcí bylo zateplení budovy základní školy, spojené s výměnou starých netěsnících oken 

za okna nová. Další větší akcí bylo položení inženýrských sítí (kanalizace, vodovod a plynovod) v bývalé 

zahrádkářské kolonii pod základní školou jako příprava území na stavbu rodinných domů a první část cesty 

v lokalitě u čistírny odpadní vod, opět jako příprava území na stavbu rodinných domů. V případě 

zahrádkářské kolonie je investorem celého záměru město, v případě lokality u ČOV město hradí pouze 



komunikaci, stavbu zbývajících sítí hradí soukromý investor, který bude také sám prodávat stavební 

pozemky. Římskokatolická farnost prováděla opravu střechy kostela v hodnotě 813 000 Kč, na tuto akci 

město přispělo částkou 100 000 Kč. 

  
křížení cyklostezky s místní komunikací u Tištína zateplení fasády a výměna oken základní školy 

  
rekonstrukce střechy kostela inženýrské sítě na ul. Zahradní 

  
komunikace na ul. Trávníky vybavení pro svoz bioodpadu na kompostárnu 

 

Zpravodaj 

V roce 2011 vyšel zpravodaj opět čtyřikrát, a to v březnu, v červnu, v září a v prosinci. Zpravodaje obsahují 

zápisy ze zasedání zastupitelstva, informace ze života římskokatolické církve, články o dění na základní 

škole, o sportovních úspěších morkovských občanů, pozvánky na různé kulturní a sportovní akce a další 

informace ze života obce. 


