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1. Počasí 

Popis počasí 

Rok 2012 byl teplotně nadprůměrný (o stupeň teplejší než průměr z let 1961 – 1990). Podprůměrná teplota byla 

pouze v únoru, říjnu a prosinci. Srážky byly v tomto roce průměrné, pouze v lednu spadlo o 100 % více srážek než 

průměr a v červenci o 44 % více. 

Leden byl především v první polovině nadprůměrně vlhký a teplý, teploty dosahovaly i 10°C. V druhé polovině 

měsíce se už ochladilo, začalo mrznout a napadl sníh. 

Naopak v únoru byly teploty podprůměrné, kolem 10. února bylo naměřeno i -22°C. Koncem měsíce se už sice 

oteplilo, ale přišly silné větry. 

Březen byl sice suchý, zato velmi teplý, v polovině měsíce se teplota vyšplhala až na 22°C. 

Teplotně nadprůměrný byl i duben, v tomto měsíci navíc i hodně pršelo. Začátkem měsíce sice ještě místy mrzlo, 

ale na konci se teploty šplhaly až ke 30°C. 

V květnu byly teploty opět nadprůměrné, ale ráno se místy objevovaly přízemní mrazy, kvůli kterým zamrzla část 

úrody. 

První polovina června byla chladná a deštivá, ale od poloviny měsíce se opět dostavily tropické teploty, které 

dosahovaly více než 30°C a přišlo i několik bouřek. 

Červenec se nesl ve znamení deště, pršelo více než 20 dní v měsíci a silně foukalo, přesto bylo celkem teplo. 

Nejteplejším měsícem roku byl srpen. Teploty velmi často dosahovaly přes 30°C a bylo dusno, proto přišlo opět 

několik bouřek. 

V září bylo počasí ještě letní, až na konci měsíce se začaly objevovat první přízemní mrazíky. 

Začátek října byl ještě teplý, teploty dosahovaly více než 20°C. Ochladilo se až koncem měsíce a jeden den 

dokonce už i sněžilo. 

 

28.10.2012 
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Listopad byl poměrně teplý, občas se objevovaly přízemní mrazíky. Druhá polovina měsíce byla zamračená a 

mlhavá. 

V první polovině prosince začalo sněžit, ale ve druhé polovině se oteplilo natolik, že všechen sníh před Vánoci 

roztál. Na Štědrý den byla naměřena teplota okolo 10°C. 

Teploty a srážky 

Tabulka teplot a srážek 

  

teplota srážky 

teplota 

vzduchu 

°C 

dlouhodobý 

normál 

úhrn 

srážek 

mm 

dlouhodobý 

normál 

leden -0,9 -2,5 92 47 

únor -5,8 -0,5 48 46 

březen 4,6 3,3 16 44 

duben 9,2 8,2 24 56 

květen 14,5 13,1 49 82 

červen 17,6 16,1 133 102 

červenec 19,4 17,4 76 89 

srpen 18,7 17 35 83 

září 14,4 13,4 72 58 

říjen 8,4 8,7 104 50 

listopad 6,3 3,5 30 64 

prosinec -1,9 -0,6 44 60 

rok 2012 8,7 8,1 723 781 
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Graf srážek 
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2. Přehled událostí 

Leden 

7. ledna pořádala Charita tradiční „Tříkrálovou sbírku“. Po městě chodilo několik skupin koledníků v kostýmech 

tří králů. V návaznosti na starou lidovou tradici chodí od domu k domu nebo koledují v ulicích. Z výtěžku sbírky 

poté Charita Česká republika celoročně pomáhá těm, kdo si sami pomoci nedokáží. Jde například o zlepšení 

vybavení azylových domů a denních stacionářů nebo nákup vozidel pro převoz vozíčkářů. 

 

8. ledna pořádala Římskokatolická farnost Morkovice a město Morkovice ve farním kostele „Tříkrálový koncert“ 

jako poděkování všem koledníkům a účastníkům tříkrálové sbírky. V pořadu „Zdaleka ideme, novinu neseme … „ 

vystoupila Děcka ze Skoronic za doprovodu Varmužovy hudecké muziky. 

20. ledna se v sokolovně v Morkovicích konal myslivecký ples pořádaný MS Hubert. Hrála na něm skupina 

Classic a kromě tradiční tomboly se mohli návštěvníci těšit i na mysliveckou kuchyni. 
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24. ledna zmizel jeden z výrazných a z daleka viditelných objektů ve městě, a to komín v bývalém podniku 

Zadrev. Komín byl postaven koncem 70. let jako součást kotelny na uhlí, která byla určená pro vytápění celého 

podniku Zadrev. V devadesátých letech byl podnik po částech rozprodán a vlastníkem kotelny se stal p. Zbořil 

z Počenic. Komín vysoký téměř 50 m byl ze železobetonových trub a jeho odstřelení hradilo ministerstvo 

zemědělství. V 11,16 se ozval poměrně slabý výbuch a během několika chvil se komín položil přesně do pruhu 

připravené zeminy. 

 

Únor 

7. února otevřeli vietnamští obchodníci v pronajatých prostorách pod schody ke kostelu prodejnu zeleniny a 

dalších potravin. 

 



6 

 

18. února se konal tradiční masopust – v Morkovicích „chodili s medvědem“ členové sboru dobrovolných hasičů, 

stejně tak i ve Slížanech proběhlo „vodění medvěda“. 

  
Morkovice Slížany 

 

18. února uspořádalo farní společenství z Morkovic, Pačlavic a Prasklic v kulturním domě v Pačlavicích „Ples lidí 

dobré vůle“, na němž hrála skupina Audio a dechová hudba Morkovčanka. 

20. února byl opět zaznamenán výskyt bobra v našem katastru. Tentokrát šlo o výrazné stopy okusování stromů 

v blízkosti rybníku Palovák. 

Březen 

16. března převedli v sále sokolovny morkovští ochotníci svou další hru, tentokrát s názvem „Jiříkovo vidění“ 

17. března probíhal opět v sále sokolovny košt slivovice. 

17. března se skupina asi 40 morkovských košikářů již tradičně zúčastnila ve slovenské obci Rudník akce 

„Nevšedné podoby prútia“ – soutěžní výstavy netradičních výrobků z proutí spojené s ukázkami zpracování proutí 

a pletení. 

  
jeden ze soutěžních výrobků pan S. Frkal při ukázce pletení 
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31. března pořádal Bike Triatlon Morkovice první ročník závodu horských kol Morkovské bajk. Vlivem špatného 

počasí se na start závodu o délce 42 km se postavilo „pouze“ 100 účastníků včetně dvou českých reprezentantů. 

Hodnocení závodu bylo velmi pozitivní, proto se pořadatelé rozhodli, že v jeho pořádání budou pokračovat. 

 

Duben 

11. dubna pořádala městská knihovna v sále kláštera pro žáky základní školy besedu se spisovatelkou Ivonou 

Březinovou. 

28. dubna uspořádal Klub českých turistů Morkovice 25. ročník pochodu „Morkovské véšlap“, kde bylo možné 

absolvovat trasy v délce 7, 10, 18, 25, 35 nebo 50 km, nebo jet na kole a vybrat si trasu o délce 25 nebo 50 km. 

Celkem se pochodu zúčastnilo 613 osob. 

28. dubna za krásného slunečného počasí pořádal Sokol Morkovice v sokolské zahradě tradiční stavění máje 

spojené s pálením čarodějnic. 
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Květen 
5. května se slavnostně otevírala nová cyklostezka vybudovaná na místě bývalé železniční trati Morkovice – 

Nezamyslice. Její pořízení stálo 26 588 677 Kč, z čehož 18 255 000 Kč přispěl Státní fond dopravní infrastruktury, 

a je dlouhá 11,5 km. Otevření se zúčastnilo přibližně 500 osob. Pásku slavnostně přestřihli starostové a starostky 

z Morkovic – Slížan, Uhřic, Prasklic, Koválovic – Osíčan, Tištína, Dřevnovic a Nezamyslic. 

 

5. května odpoledne se na cvičišti vedle hasičské zbrojnice konal na počest dlouholetého hasiče Josefa Vašiny 1. 

ročník soutěže „O putovní přilbu Josefa Vašiny“. Zúčastnilo se celkem 23 družstev – 14 družstev mužů, 7 družstev 

žen a 2 družstva starších pánů. Úspěšné byly ženy – skončily na 2, místě. Mužům z Morkovic se příliš nedařilo – 

byli předposlední. Na závěr mládež předvedla požární útok s nově repasovanou stříkačkou, která byla před 

zahájením soutěže slavnostně předána a pokřtěna.  

13. května pořádala ZUŠ Morkovice a Sdružení při ZUŠ ve Sboru Jana Blahoslava koncert staré hudby, na němž 

vystoupili žáci a absolventi ZUŠ Morkovice. 

16. května se na letišti uskutečnil výcvik členů zásahové jednotky dobrovolných hasičů města. Cvičilo se 

doplňování vody do speciálního hasičského letadla. Letadlo je schopno pojmout více než jeden kubík vody a 

používá se především k hašení lesních požárů a požárů v nepřístupných místech. 
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Červen 

13. června v dopoledních hodinách se částečně zřítil dům na rohu ulic Havlíčkova a Krátká. Důvodem bylo 

dlouhodobé zanedbávání jakékoliv údržby domu ze strany vlastníka. Naštěstí nedošlo k žádnému zranění 

kolemjdoucích lidí. 

 

Ve dnech 16. – 17. června a 23. – 24. června pořádalo město Morkovice – Slížany v sále kláštera výstavu 

fotografií morkovských amatérských fotografů. 

 

17. června uspořádala ZUŠ Morkovice závěrečný koncert ve velkém sále Sokolovny. Kromě žáků hudebních 

oborů, kteří zahráli populární, pohádkové a muzikálové melodie, se představili také žáci tanečního a výtvarného 

oboru. 

23. června se v Morkovicích konaly hody a košíkářská výstava s ukázkou pletení v muzeu. Kromě občanů 

z Morkovic se zúčastnili také hosté z obcí Ostrata a Rudnik. Odpoledne patřilo dětem – v rámci dětského 

odpoledne bylo pro děti uspořádáno mnoho soutěží a vystoupení. Večerní zábava byla určena dospělým – začalo 
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se koncertem dechové hudby Zdounečanka, poté se konala hodová zábava, kde hrála Zdounečanka a TIP TOP, po 

půlnoci vystoupila skupina Tři Sestry revival a nakonec hráli TIP TOP. 

 

24. června se slavily hody na faře v Morkovicích – slavnost narození sv. Jana Křtitele. Ráno proběhl koncert 

dechové hudby, průvod od farního kostela a hodová mše svatá v areálu letního kina s prvním svatým přijímáním 

dětí. Odpoledne hrála na Náměstí a před kostelem Morkovčanka, poté bylo Te Deum a slavnostní požehnání 

v kostele a nakonec se konalo hodové odpoledne na farní zahradě, kde hrála opět Morkovčanka. 

Červenec 

2. července po silné bouřce zasahovali profesionální i dobrovolní hasiči při odstraňování stromů, které spadly přes 

cesty a také při čerpání vody z několika zaplavených sklepů. 
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4. července se konal pohřeb Miroslava Pátíka, který náhle zemřel ve věku 65 let. M. Pátík byl do roku 1989 

dlouholetým předsedou MNV Morkovice-Slížany a od komunálních voleb v listopadu 1994 až do své smrti byl 

členem zastupitelstva města Morkovice-Slížany.  

 
Miroslav Pátík na snímku z roku 1984, kdy pracoval jako předseda MNV Morkovice-Slížany 

6. července přišla další silná bouřka, která tentokrát napáchala mnohem větší škody. Pády stromů způsobily 

poničení několika pomníků na hřbitově, poškození střechy sýpky vedle letního kina, silný vítr zničil i zahradní 

chatku na ul. Jabloňová. 
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7. července se v sokolské zahradě konal sraz motorkářů. |Hlavním pořadatelem je Marek Brázdil. V zahradě 

probíhaly různé soutěže, součástí akce byla i tzv. „spanilá jízda“, tj. společný výjezd všech účastníků po okolí. 

 

14. července se konal 14. ročník triatlonu Morkovské chlap. Vlivem stavebních úprav silnice v Troubkách byla 

změněna cyklistická část a trať tedy vypadala následovně: 200 m plavání, 27 km kolo a 5 km běh. V tomto roce se 

triatlonu zúčastnilo 212 závodníků, z nichž se 207 dostalo úspěšně do cíle. Celkovým vítězem se stal Aleš Dedek 

z oddílu AD Cyklo Brodek. Z Morkovic byl nejlepší Tomáš Horák (celkově 16. místo). 

14. července uspořádala kulturní komise města Morkovice – Slížany Červencovou noc s ohňostrojem, na níž hrála 

morkovská kapela a DJ Jiří Dosoudil. 

Srpen 

Ve dnech 3. – 4. srpna probíhaly oslavy 125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Morkovicích. V pátek 

proběhla slavnostní schůze a v sobotu se konala mše svatá za zemřelé členy, průvod a položení věnce na hřbitově, 

slavnostní průvod městem, námětové cvičení s ukázkou techniky a nakonec hasičský výlet, kde hrála dechová 

hudba Šohajé a skupina Dorado. Pří této příležitosti předal starosta města Mgr. Pavel Horák osmaosmdesátiletému 

dobrovolnému hasiči Vladimíru Hanákovi Cenu města Morkovice – Slížany za celoživotní práci pro sbor a pro 

občany města. 

11. srpna proběhl třináctý ročník závodu v olympijském triatlonu „Morkoman“. V deštivém počasí se závodu 

zúčastnilo 62 závodníků, z nichž nejlepším byl Roman Dlabaja z oddílu TITAN SC. Z markovských závodníků 

byl nejlepší Tomáš Horák (8. místo), za ním skončili Jiří Trubelík (11. místo), Marek Krejčíř (27. místo), Richard 

Petlach (33. místo) a Pavel Vrba (51. místo). 

V sobotu 11.srpna se na slížanském hřišti Hliník konal další ročník Memoriálu Jiřího Navrátila. Pro ty, kteří 

neznají jeho historii, připomínáme, že vznikl jako památka na slížaňáka se srdcem na pravém místě, ochotným 

vždy pomoci. Člověka, který odešel dříve, než jsme mu stihli za vše poděkovat. Organizátoři připravili  na sobotu 
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fotbalový turnaj neregistrovaných hráčů, kterého se zúčastnilo 6 mužstev. Přes nepřízeň počasí byly odehrány 

všechny zápasy systémem každý s každým. Výkony byly vyrovnané, přesto si vítězný pohár zaslouženě odnesl 

tým Medvědů s nejlepším gólmanem turnaje Greenem. Na druhém místě se umístili Jantaři, jejichž kapitánka Aďa 

získala ocenění pro nejlepšího hráče. 

 

22. srpna měl v Morkovicích přestavení Cirkus RODOLFO. Cirkusový stan byl postaven v prostoru bývalého 

nádraží. 
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Září 

2. září uspořádala kulturní komise města Morkovice – Slížany v sále kláštera koncert vážné hudby, kde zahráli 

učitelé z Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž. 

5. září za minimálního zájmu občanů se na náměstí konal předvolební mítink kandidátky na prezidenta za hnutí 

Suverenita Jany Bobošíkové. 

 

11. září museli opět zasahovat hasiči. Tentokrát to bylo při velkém lesním požáru v katastru obce Lískovec. 

Zásahu se zúčastnili profesionální i dobrovolní hasiči a na pomoc přiletěl i hasičský vrtulník. 

  

  

21. a 22. září se konal tradiční Běh naděje, který pořádal Sokol, základní škola a město Morkovice – Slížany. 

Celkem se zúčastnilo 250 běžců. Na pátek byla připravena krátká trať vhodná i pro žáky základní školy a v sobotu 

bylo na výběr ze dvou tratí – delší vedla ke studánce U Strašné a kratší po městě. Při této příležitosti se vybralo 

5073 Kč, které byly zaslány na konto, z nějž se hradí výzkum léků proti rakovině. 
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21. září se pořádaly v sokolovně Eva Krejčí a Květa Frkalová setkání bývalých „Zadreváků“, kterého se zúčastnilo 

více než sto bývalých zaměstnanců podniku Zadrev.  

 

Říjen 

10. října konala KDÚ-ČSL předvolební mítink před krajskými volbami, kterého se zúčastnil i lídr kandidátky 

senátor a bývalý první místopředseda vlády ČR Jiří Čunek. 

 
Jiří Čunek, Jan Dobeš, Vladimír Hanák 

Koncem měsíce srpna proběhly na místním fotbalovém hřišti zápasy Mistrovství Evropy amatérských fotbalistů – 

Regions Cup, a to Spolková republika Německo x Skotsko (6 . 1) a Česká republika x Spolková republika 

Německo (0 : 4) 
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28. října na státní svátek napadl první sníh letošní zimy. 

 

 

29. října spustilo město Morkovice-

Slížany nové webové stránky 

s modernějším vzhledem i novými 

možnostmi jako je např. jednoduché 

pořádání anket nebo vyhledávání 

v obsahu stránky 
 

 

Původní vzhled vlevo, nový vzhled 

vpravo 

 

Listopad 

9. listopadu pořádalo Krajské vojenské velitelství Zlín ve spolupráci s městem Morkovice-Slížany oslavu Dne 

válečných veteránů, při které došlo k položení věnců u památníku obětí 1. a 2. světové války ve Slížanech. 

 

9. listopadu získal pan Ladislav Krejčí nejvyšší vyznamenání Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Ocenění 

„Zasloužilý hasič“ převzal v Přibyslavi. 
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17. listopadu pořádal Sokol „Kateřinskou zábavu“, na které vystoupila dechová hudba Morkovčanka a DJ Chose.  

Prosinec 

1. a 2. prosince uspořádala kulturní komise města Morkovice – Slížany vánoční výstavu v prostorách hasičské 

zbrojnice v Morkovicích. 

8. prosince se na Náměstí slavnostně rozsvítil vánoční strom a při té příležitosti se konala i mikulášská nadílka pro 

děti. 

 

19. prosince se poprvé rozsvítilo nově instalované osvětlení památek ve městě. Nasvíceny jsou klášter, kostel a 

socha sv. Floriana. Nasvícení sochy sv. Jana je plánováno na pozdější dobu. 
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31. prosince uspořádal Klub českých turistů Silvestrovské setkání na Kleštěnci. Silvestrovské procházky o délce 

10 km se kromě členů Klubu českých turistů zúčastnili i další obyvatelé Morkovic – Slížan. 

 
J. Jablunka nalévá „punč“ J. Horákové 
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3. Zastupitelstvo, volby, rozpočet, zpravodaj 

Zastupitelstvo 

Zastupitelstvo města pracovalo ve stejném složení jako v předešlém roce, a to: 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), Miroslav Pátík (KSČM) – později jej vystřídal Jiří 

Minks, Ing. Jan Bleša (KDU-ČSL), Jiří Navrátil (Slížany-Morkovice, CESTA ZMĚNY), Vladimír Štětina (Hnutí 

na podporu dobrovolných hasičů), Petr Tlach (Slížany-Morkovice, CESTA ZMĚNY). Členové se během roku 

sešli celkem pětkrát. 

 
Oprava střechy kostela, na kterou přispělo město v roce 2012 částkou 150 000 Kč 

 

První zasedání zastupitelstva v tomto roce proběhlo 20. února. Na programu bylo: 

 zpráva o plnění usnesení 

 zpráva o činnosti rady města 

 zpráva o plnění rozpočtu za rok 2011 

 rozpočet na rok 2012 

 dotace z rozpočtu města 

 obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství 

 zpráva Policie ČR obvodní oddělení Morkovice – Slížany 

 majetkoprávní úkony 

 doplnění usnesení č. 1/II/3 

 delegování k zastupování na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž. 
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 byly schváleny následující dotace: 

FC Morkovice 425 000 Kč 

Sokol Morkovice 160 000 Kč 

ZUŠ Morkovice 360 000 Kč 

SDH Morkovice 110 000 Kč 

PS Cantus 55 000 Kč 

Pečovatelská služba Kroměříž 200 000 Kč 

 

Druhé zasedání se konalo 14. května za přítomnosti všech členů zastupitelstva. Na úvod starosta poděkoval panu 

Jaromíru Vítkovi za 50 bezplatných odběrů krve a předal mu ocenění. Na programu bylo: 

 zpráva o plnění usnesení 

 zpráva o činnosti rady města 

 rozpočtové opatření č. 1 

 zadání územního plánu 

 obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 4/2010 

 nové názvy ulic - Zahradní pro ulici pod základní školou a Trávníky pro ulici u čistírny odpadních vod 

 majetkoprávní úkony 

 udělení ceny města panu Vladimíru Hanákovi za celoživotní práci pro Sbor dobrovolných hasičů 

Morkovice 

 
Starosta SDH Morkovice Vl. Štětina, Vl. Hanák, starosta města Mgr. P. Horák 
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Třetí zasedání se uskutečnilo 27. června za účasti 11 členů zastupitelstva. Na úvod starosta poděkoval paní 

Michaele Slatinské za 50 bezplatných odběrů krve a předal jí ocenění. Na programu zasedání bylo: 

 závěrečný účet města Morkovice – Slížany  

 majetkoprávní úkony a dotace organizacím - částka určená na dotace se zvýšila o 250 000 Kč, které byly 

rozděleny následovně: 135 900 Kč pro FC Morkovice, 53 600 Kč pro Sokol Morkovice, 43 400 Kč pro 

SDH Morkovice a 17 100 Kč pro PS Cantus 

Čtvrté zasedání proběhlo 26. září za účasti 11 členů zastupitelstva. Na úvod všichni přítomní uctili minutou ticha 

památku pana Miroslava Pátíka, dlouholetého člena zastupitelstva a bývalého předsedu MNV, který zemřel 30. 

června. Novým členem zastupitelstva se stal pan Jiří Minks. Na programu zasedání bylo: 

 zpráva o plnění usnesení 

 zpráva o činnosti rady města 

 přijetí úvěru – dne 1. 12. schválilo zastupitelstvo přijetí úvěru ve výši 4,7 mil. Kč na úhradu nákladů 

spojených s projektem „Obnova ZŠ Morkovice – zlepšení tepelně technických vlastností pavilonů – Nová 

budova, Hospodářská budova, Tělocvična a Budova šaten“. Tento úvěr měl být splacen z dotace, která 

však dosud nebyla vyplacena. Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o přijetí úvěru ve výši 4,7 mil. 

Kč, který bude použit k úhradě původního úvěru. 

 rozpočtové opatření č. 2 

 dotace pro Římskokatolickou farnost Morkovice zastupitelstvo schválilo poskytnutí dotace ve výši 150 

000 Kč pro Římskokatolickou farnost Morkovice 

 změna zřizovací listiny Základní školy Morkovice 

 majetkoprávní úkony 

Páté zasedání proběhlo 10. října za účasti 9 členů zastupitelstva. Na programu bylo: 

 založení společnosti Nádraží Morkovice s. r. o. 

 majetkoprávní úkony - prodej budovy na nádraží 

 
Stav budovy nádraží v listopadu 2012 
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Poslední zasedání tohoto roku se konalo 12. prosince a bylo přítomno 11 členů zastupitelstva. Na úvod starosta 

poděkoval panu Josefu Stradějovi za 80 bezplatných odběrů krve a předal mu ocenění. Dále jmenoval velitelem 

Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Morkovice – Slížany pana Marka Koláře. Na programu zasedání bylo: 

 zpráva o plnění usnesení 

 zpráva o činnosti rady města 

 rozpočtové opatření č. 4 

 rozpočet města na rok 2013 

 obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – nově jsou poplatníky i cizinci a fyzické 

osoby, které jsou majiteli domů a bytů, v nichž není nikdo hlášen k trvalému pobytu. Nově se také zvedá 

poplatek za odpad. 

 obecně závazná vyhláška č. 4/2012 o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2000 – zastupitelstvo schválilo 

zrušení vyhlášky o Fondu rozvoje bydlení, která upravovala postup pro půjčky v době, kdy město čerpalo 

desetiletou bezúročnou půjčku od státu, nové půjčky již město neposkytuje 

 majetkoprávní úkony 

 souhlas se zahrnutím města do územní působnosti MAS Hříběcí Hory o. s. 

Volby 

12. - 13. října se konaly volby do zastupitelstev krajů. Volební účast v Morkovicích – Slížanech byla 36,39 %. V 

naší obci zvítězila Komunistická strana Čech a Moravy s 32,85 %, na druhém místě byla Česká strana sociálně 

demokratická s 19,68 % a na třetím Křesťansko demokratická unie – Československá strana lidová s 16,54 %. 

  

  
 

Celkové výsledky krajských voleb byly následující: 12 mandátů ČSSD, 10 mandátů KDU-ČSL, 9 mandátů 

KSČM, 5 mandátů Starostové a TOP09 pro Zlínský kraj, 5 mandátů ODS a 4 mandáty Strana Práv Občanů 

ZEMANOVCI. 
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Rozpočet 

Příjmy 

schválený rozpočet 57 010 000,00 Kč 

upravený rozpočet 56 741 000,00 Kč 

skutečnost 56 217 179,25 Kč 
 

  rozpočet skutečnost 

Tř. 1 Daňové příjmy   

1111 ze závislé činnosti 4 300 000 4 493 227 

1112 ze sam. výděl. činnosti 150 000 165 289 

1113 srážkou podle zvl. sazby 450 000 471 475 

1121 právnické osoby 4 350 000 4 176 385 

1122 práv. osoby za obec 1 146 000 1 145 700 

1211 DPH 9 400 000 9 202 537 

1361 správní poplatky 40 000 39 400 

1337 komunální odpad 1 010 000 986 783 

13XX ostatní poplatky 722 000 687 068 

1511 z nemovitostí 2 230 000 2 260 148 

Tř. 2 Nedaňové příjmy   

2111 knihovna 60 000 32 503 

2111 hřbitov 152 000 153 350 

2111 koupaliště 5 000 5 000 

2111 tělocvična 0 0 

2111 sběr a svoz kom. odpadu 117 000 120 275 

211X bytové hospodářství + DPS 2 648 000 2 695 472 

2132 pronájem nebyt. prostor 1 618 000 1 683 518 

2141 příjmy z úroků 20 000 3 999 

2122 odvody odpisů PO 0 303 474 

2460 splátky půjček - obyvatelé 98 000 98 738 

2324 EKO-KOM 200 000 176 428 

2142 dividendy 120 000 106 182 

2XXX ostatní nedaňové 518 000 189 613 

2420 splátky půjčených prostředků 85 000 84 600 

Tř. 3 Kapitálové příjmy   

3111 prodej pozemků 676 000 697 470 

3112 prodej hmotného majetku 448 000 448 415 

3201 prodej akcií 344 000 0 

Tř. 4 Dotace 111 000 111 000 

4112 neinvestiční ze SR 3 383 000 3 200 000 

4116 neinvestiční dotace (např. UP) 964 000 1 139 674 

4121 neinvestiční od obcí 565 000 524 696 

42XX investiční dotace 20 634 000 20 659 849 

4113 neinvestiční dotace sběrný dvůr 1 000 1 000 
 

Výdaje 

schválený rozpočet 46 058 000,00 Kč 

upravený rozpočet 51 189 000,00 Kč 

skutečnost 50 585 781,26 Kč 
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    rozpočet skutečnost 

221X komunikace 21 828 000 21 850 201 

2221 příspěvek na dopravu 205 000 204 820 

23XX odvádění odpadních vod 15 000 12 408 

3111 mateřská škola 1 251 000 1 250 900 

3113 základní škola 3 618 000 3 618 383 

3314 knihovna 854 000 840 469 

3315 muzeum 229 000 218 578 

3319 kultura 156 000 154 662 

3349 Zpravodaj 154 000 153 714 

3399 sbor pro obč. záležitosti 30 000 25 106 

3412 tělocvična 866 000 855 191 

3421 dětská hřiště - letní kino 33 000 32 486 

3429 koupaliště 467 000 466 154 

4351  - obecní byty + DPS 365 000 363 203 

   - energie  20 000 -138 

   - úroky z půjček 825 000 825 649 

3613 nebytové prostory (29,140) 255 000 245 513 

  úroky z půjček 14 000 13 539 

3639 veřejná služba 806 000 944 535 

3639 územní rozvoj 11 000 10 200 

363X VO, hřbitov,inž. sítě 954 000 795 652 

372X nakládání s odpady 2 211 000 2 206 614 

3723 kompostárna 699 000 643 601 

3723 sběrný dvůr 2 120 000 2 092 567 

374X veřejná zeleň+rekult. skládky 872 000 775 971 

4342 pomoc přistěhovalcům 80 000 55 644 

5512 požární ochrana 747 000 721 227 

6112 místní zast. orgány 1 041 000 1 031 125 

  volby 111 000 46 657 

6171  - koupě pozemků a ost. nem. 984 000 983 596 

   - dotace organizacím 2 010 000 2 009 057 

   - ostatní 5 601 000 5 390 874 

   - koupě akcií 0 0 

6XXX fin. vypořádání,daně 1 727 000 1 727 623 

6409 ostatní 20 000 19 999 

5212 ochrana obyvatelstva 10 000 0 
 

  
Stavba rozvodů nízkého napětí a komunikace na ul. Zahradní 
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Stavba sběrného dvora a sídla společnosti Technické služby města Morkovice-Slížany 

 

Zpravodaj 

Zpravodaj vyšel jako každý rok čtyřikrát, a to v březnu, červnu, září a prosinci. Občané se v něm mohli dočíst o 

dění v obci, na základní škole, ve farnosti a v zájmových organizacích, dále se ve zpravodajích nacházely 

pozvánky na různé kulturní i sportovní akce a zápisy ze zasedání zastupitelstva. 

  




