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ZPRAVODAJ  

 
     

Setkání s ministryní 
financí 

JUDr. A. Schillerovou 

 Jednání s hejtmanem 
Zlínského kraje 

J. Čunkem 

 Jednání s radním 
Zlínského kraje 

J. Pijáčkem 

 

 
5. setkání starostů v rámci projektu 
Posilování administrativní kapacity obcí na 
bázi meziobecní spolupráce 
 

Milé čtenářky, 
milí čtenáři, 
Dostává se k vám další číslo 
zpravodaje Centra společných služeb 
mikroregionu Morkovsko (CSS). 
Uplynulé období březen 2018 – srpen 
2018 byl pro náš malý mikroregion 
morkovsko úspěšný v mnoha 
jednáních a uskutečněných plánů. 
Občané pravidelně kontaktují 
kancelář CSS, hlavní cíl projektu 
meziobecní spolupráce plní svůj 
záměr. Proběhla jednání s hejtmanem 
Zlínského kraje J. Čunkem, radním 
Zlínského kraje J. Pijáčkem, 
mikroregion navštívila ministryně 
financí JUDr. A. Schillerová a 
europoslankyně MUDr. O. Sehnalová. 

  

Setkání s ministryní financí 
V obci Dřínov se konalo setkání s ministryní financí JUDr. Schillerovou. 
 

 
Ministryně financí JUDr. Schillerová se starosty DSO Morkovsko  
 
Do obce Dřínova přijala pozvání paní ministryně JUDr. A. Schillerová. Zahájila 
jednání formou diskuze na obecním úřadě, kde byli přítomni starostové DSO 
Morkovsko, ale přizváni byli také starostové okolních obcí. Poté paní ministryně 
zavítala do místního obchodu a obecní hospody, kde se konala beseda s občany. Paní 
ministryně byla velmi příjemná, vstřícná a nebránila se žádné otázce. 
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Mikroregionem Morkovsko na kole 
 

 
Mikroregionem Morkovsko na kole – cílem byla obec Prasklice 
 
V sobotu 26. května 2018 se konala sportovní akce Mikroregionem Morkovsko na 
kole. Smyslem akce bylo poznat krásy mikroregionu a zasportovat si. Zapojily se 
všechny obce mikroregionu. Akce byla pro všechny milovníky cyklistiky, aktivní 
sportovce na horském kole, či rekreační cyklisty na trekingovém kole. Zázemí 
dojezdu letos nabídla obec Prasklice. 
Startovalo se od 8:00 hodin z kterékoliv obce. Trasu i počet obcí si zvolil každý sám.  
V každé obci bylo připraveno stanoviště, ve kterém se cyklista občerstvil a získal 
kontrolní razítko. Pokud účastník přijel do cílové obce Prasklice do 16:30 h a získal 
20 razítek, čekala ho jedna ze zajímavých cen. Bylo možné si vybrat sportovní 
ponožky, láhev na kolo nebo sadu světel na kolo. Cyklista, který získal 16 razítek, byl 
zařazený do slosování. Celkem bylo připraveno 100 krásných cen také v letošním 
roce byla 1. cena sportovní kolo. Pro všechny děti, bez ohledu na to jakou zdolaly 
vzdálenost, čekala v cíli sladká odměna. 
V letošním roce se zúčastnilo akce 400 cyklistů všech věkových kategorií. Do cíle 
dojelo 337 cyklistů, 227 cyklistů projelo 16 a více obcí a z toho 133 účastníků 
navštívilo všech 20 stanovišť. V Prasklicích byl zajištěn doprovodný program - hudba 
v podání DJ. J. Dosoudila a Morkovčanky. Bylo zajištěno bohaté občerstvení a 
grilované speciality.  
Aktivním účastníkem byl i hejtman Zlínského kraje J. Čunek a europoslankyně MUDr. 
Olga Sehnalová. Počasí nám přálo, byl to krásný slunečný den a pro každého cyklistu 
to byl jistě nezapomenutelný zážitek. 
 

 

 

 
Starosta Prasklic Ing. J. Vdoleček s hejtmanem 
Zlínského kraje J. Čunkem 

 Europoslankyně MUDr. O. Sehnalová, hejtman 
Zlínského kraje J. Čunek 

 

  

Jednání s radním 
Zlínského kraje J. Pijáčkem 

 
Mikroregion Morkovsko dlouhodobě 
upozorňuje na problémy obcí do 500 
obyvatel a začal aktivně jednat 
s představiteli Zlínského kraje. Krajský 
radní Jan Pijáček přislíbil starostům, že  
obce do 500 obyvatel budou zvýhodněny 
při čerpání krajských dotací. Obcím se 
nedařilo dosáhnout na dotace, jedním 
z důvodů je nízký rozpočet malých obcí.  
Příští rok bude vypsaný nový dotační 
titul, ze kterého budou moci čerpat 
finanční prostředky znevýhodněné obce. 
Z našeho mikroregionu se to týká obcí: 
Dřínov, Hoštice, Kunkovice, Nítkovice, 
Prasklice a Věžky.  Výše uvedené obce 
splňují kritéria projektu, mají více než 6 
% nezaměstnaných po dobu čtyř let, žije 
v nich méně než 500 obyvatel a obce 
mají vysoký věkový průměr. 
Program je vypsán na období let 2019 – 
2021.  
Po náročných, ale úspěšných jednáních 
Zlínský kraj uvolní 42 milionů korun na 
realizaci projektů.  
 

Překladiště komunálního 
odpadu v Morkovicích 

 
V Morkovicích, v prostoru letiště, se 
buduje překladiště komunálního odpadu, 
na které budou svážet odpad všechny 
obce mikroregionu. Starostové a CSS 
našlo řešení, jak zajistit nakládání s 
odpadem jinak, než jej vozit na skládku 
do Nětčic. Důvodem vybudování 
překladiště je příprava nového zákonu o 
odpadech, které navrhuje ministerstvo 
životního prostředí. V případě schválení 
nového zákona o odpadech, se má v 
budoucnu navýšit cena poplatku za 
skládkovné za komunální odpad až 
čtyřnásobně. Tím by se obcím  
několikanásobně zvýšily náklady na svoz 
a uložení odpadu. Dále se zvažuje, že od 
roku 2024 by mělo být zakázáno ukládat 
komunální odpad na skládky. 
Z překladiště bude komunální odpad 
technikou překládán do kontejnerů, 
které se budou vozit do spalovny SAKO 
do Brna. Náklady budou 1 106 Kč/tunu. 
Tím obce podle propočtů ušetří ročně 
téměř 1,7 milionu korun. Pokud bychom 
komunální odpad z obcí regionu po 
novele zákona o dopadech i nadále 
ukládaly na skládku DEPOZ Nětčice, stálo 
by nás uložení jedné tuny odpadu 2 621 
Kč/tunu. 
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Jednání s hejtmanem 
Zlínského kraje J. Čunkem 
V obci Litenčice proběhlo jednání s hejtmanem Zlínského kraje J. Čunkem 
 

 
Hejtman Zlínského kraje J. Čunek se starosty DSO Morkovsko 
 
Do obce Litenčice přijal pozvání hejtman Zlínského kraje J. Čunek. Byl obeznámen starosty o 
situaci v regionu Morkovsko, který je okrajovou oblastí zlínského kraje. Je nezajímavým 
regionem pro investory, obyvatele, turisty a to zejména z důvodů nezaměstnanosti, 
nedostatečnou dopravní obslužností. Bylo upozorněno na nutnost oprav komunikací, 
chodníků, osvětlení, problematiku chátrajících domů, vybudování průmyslové zóny, která by 
pomohla snížit nezaměstnanost.  
 

 

 

 
Morkovské hody  Hry bez hranic Dřínov 

 
          

                  ADRESA: KONTAKTNÍ CENTRUM  
Náměstí 29, Morkovice 768 33 (budova agrodružstva)                                                           
Tel. J Bednárek: 724 187 083, L. Foltýnová 735 545 894 
   Plánované akce najdete na : www.morkovsko.cz 
 

 

Nabídky a služby  
občanům a obcím 

Občané a starostové využívají kancelář centra 
společných služeb, komunikují s managerem J. 
Bednárkem a L. Foltýnovou, projekt plní svou 
funkci v meziobecní spolupráci. 
Zde uvádíme pro přehled některé z aktivit pro 
obce, ale i sportovní a kulturní akce, které 
proběhly. 
 
AKTIVITY OBCÍM 
Projektové záměry 
Konzultace 
Manuál MV ČR k zákonu 106 
Elektronické podpisy 
GDPR 
Školení hospodářek 
Školení starostů 
Plná moc 
Rekonstrukce rybníku 
Oprava komunikací 
Zpracování osobních údajů pro školy 
Spisový a skartační plán 
Tvorba pracovního řádu 
Pohřebnictví 
 
 
KOMUNÁLNÍ VOLBY 
Volby 5. - 6. 10. 2018 CSS aktivně pomáhá 
s přípravami plánovaných komunálních voleb 
ve všech obcích mikroregionu . 
 
 
SPORTOVNÍ AKCE A KULTURNÍ AKCE 
CSS spolupracuje s organizacemi a spolky, 
pomáhalo s přípravami a organizací 
pořádaných akcí: 
Dětské dny v obcích mikroregionu 
Morkovské chlap a Morkoman – triatlony 
KČT turistické akce  
Moto club – pořádání motosrazu  
Hasičské výlety a soutěže 
Hry bez hranic ve Dřínově 
Košty slivovic 
Kulečníkové turnaje 
Turnaje v šipkách 
Promítání v letním kině 
Pořádání koncetů 
Výstavy fotografií a uniforem 
Programy k 100. výročí republiky 
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