ZPRAVODAJ
OBCE DOLNÍ MORAVA
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dolní Morava, konaného dne 8.listopadu 2010
Přítomni:

Jana Bednářová
Jana Kostúrová
Aleš Novák
Ladislav Janočko
Bc. Richard Novák
Eva Cehová
Ing. Michal Krupička
Jaroslav Míka

Přítomní občané:

Petr Vrzal
Irena Tykvová
Josef Tykva
Rostislav Král
Jan Hoško

Hosté:

Oldřich Štos
RNDr. Antonín Fiala

Program jednání :
1. Složení slibu zastupitelů
2. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
3. Seznámení s výsledky voleb
4. Způsob hlasování
5. Volba starosty
6. Volba místostarosty
7. Zřízení finančního a kontrolního výboru ,určení počtu členů
a) volba předsedy finančního výboru
b) volba předsedy kontrolního výboru
c) volba členů finančního výboru
d) volba členů kontrolního výboru
8. Rozhodnutí o výši finanční odměny za výkon funkce neuvolněný místostarosta
9. Projednání žádosti společnosti VAKABRNOCZ s.r.o. o souhlas se změnou trasy a zaústění dešťové kanalizace pro
stavbu Dolní Morava, lokalita pod Horskou službou
10. Projednání žádosti společnosti VAKABRNOCZ s.r.o. o překop komunikace
11. Seznámení s výsledkem místního šetření ve věci žádosti Emílie Kholové - Ing. Michal Krupička
12. Projednání žádosti Povodí Moravy, s.p.
13. Zástupce obce v dozorčí radě Králický Sněžník o.p.s.
14. Zástupce obce ve správní radě Králický Sněžník o.p.s.
15. Zástupce obce ve sdružení měst a obcí Orlicko
16. Projednání dodatku č.2 ke smlouvě o spolupráci se společnosti Sněžník a.s.
17. Schválení projektu – Dolní Morava – vybavenost cestovního ruchu

Projednané body:
AD.1. Starostka obce zahájila schůzi přivítáním nově zvolených zastupitelů, kteří postupně složili slib a předala jim
Osvědčení o zvolení členem, členkou zastupitelstva obce Dolní Morava.
AD.2. Dále starostka seznámila ZO s programem schůze a navrhla jako ověřovatele zápisu paní Janu Kostúrovou a
pana Aleše Nováka.
Usnesení č. 149/2010:
ZO souhlasí s programem schůze a schvaluje ověřovatele zápisu paní Janu Kostrovou a pana Aleše Nováka.
Hlasování 7:0:0
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AD.3. Předsedající seznámila ZO s výsledky voleb. Tyto jsou též vyvěšeny na úřední desce OÚ a internetových
stránkách obce. Do obecního zastupitelstva byli zvolení níže uvedeni kandidáti:
za volební stranu č.1 - ZA HEZKOU VESNICI
Ladislav Janočko
Jaroslav Míka
Eva Cehová
Aleš Novák

132 hlasů
119 hlasů
117 hlasů
107 hlasů

za volební stranu č.2 - KDÚ-ČSL
Michal Krupička
Jana Kostúrová
Richard Novák

76 hlasů
76 hlasů
65 hlasů

AD.4. Zástupci zúčastněných stran bylo navrženo aby hlasování bylo veřejné.
Usnesení č. 150/2010:
ZO schvaluje aby hlasování bylo veřejné.
Hlasování : 7:0:0
AD.5. Za vítěznou volební stranu č.1 - ZA HEZKOU VESNICI
Ladislav Janočko.

byl navržen za starostu obce Dolní Morava pan

Usnesení č.151/2010:
ZO schvaluje navrženého kandidáta volební strany č.1 - ZA HEZKOU VESNICI za starostu obce Dolní Morava pana
Ladislava Janočka.
Hlasování: 5:1:1 (proti Jana Kostúrová, zdržel se Richard Novák)
AD.6. Následně poté byly zastoupené strany vyzvány k nominaci svých kandidátů na místostarostu obce. Za volební
stranu č.1 – ZA HEZKOU VESNICI byl navržen pan Jaroslav Míka a za volební stranu č.2 – KDU-ČSL pan Richard
Novák. Nato dále proběhlo hlasování o jednotlivých kandidátech.
Usnesení č.152/2010
ZO neschvaluje navrženého kandidáta volební strany č.1 – ZA HEZKOU VESNICI pana Jaroslava Míku za místostarostu
obce Dolní Morava.
Hlasování: 2:5:0 (proti Michal Krupička, Aleš Novák, Jana Kostrová, Richard Novák, Eva Cehová)
Usnesení č.153/2010
ZO shvaluje navrženého kandidáta volební strany č.2 – KDU-ČSL pana Richarda Nováka za místostarostu obce Dolní
Morava.
Hlasování: 5:2:0 (proti Ladislav Janočko, Jaroslav Míka)
AD.7. Ustavení finančního a kontrolního výboru, jeho složení a určení počtu členů.Po dohodě bylo stanoveno , že
výbory budou tříčlenné. Předsedkyní finančního výboru byla navržena paní Jana Kostrová a členy pan Aleš Novák a
paní Eva Cehová. Předsedou kontrolního výboru byl navržen pan Michal Krupička a členy pan Jaroslav Míka a pan
Aleš Novák.Poté bylo hlasováno o jednotlivých členech výborů.
Usnesení č. 154/2010
a/ ZO schvaluje předsedkyni finančního výboru paní Janu Kostúrovou
Hlasování : 6:0:1
Usnesení č.155/2010
b/ ZO schvaluje předsedu kontrolního výboru pana Michala Krupičku.
Hlasování: 6:0:1
Usnesení č.156/2010
c/ ZO schvaluje členy finančního výboru pana Aleše Nováka a paní Evu Cehovou
Hlasování: 6:0:1
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Usnesení č. 157/2010
d/ ZO schvaluje členy kontrolního výboru: pana Jaroslava Míku a Aleše Nováka
Hlasování: 6:0:1
AD.8. ZO projednalo výši finanční odměny za výkon funkce neuvolněného místostarosty obce pana Richarda Nováka
ve výši 4.500,- Kč.
Usnesení č.158 /2010:
ZO schvaluje finanční odměnu ve výši -4.500,- Kč. za výkon funkce neuvolněného místostarosty obce Dolní Morava
Hlasování : 7:0:0
AD.9. ZO projednalo žádost firmy VAKA Brno se změnou trasy a zaústění dešťové kanalizace pro stavbu Dolní
Morava- lokalita pod Horskou službou. Jedná se o obecní kanalizaci DN 300 mm u parkoviště na konečné. Do této
kanalizace je rovněž přepad ČOV z uvedené lokality. ZO s tímto záměrem souhlasí za předpokladu ,že kdyby
v budoucnu došlo k zpoplatnění vypouštění vody do toku ze strany Povodí Moravy , bude obec požadovat adekvátní
finanční podíl.
Usnesení č.159/2010:
ZO schvaluje změnu trasy kanalizace z lokality - pod Horskou službou a napojení na obecní kanalizaci DN 300 u
parkoviště, jakož i možný budoucí podíl na vypouštění odpadních vod do toku řeky.
Hlasování 7:0:0
AD.10. ZO projednalo žádost firmy VAKA Brno, na překop místní komunikace p. č. 5763 k.ú. Velká Morava, lokalita
pod Horskou službou. Uvedený překop bude proveden v souběhu s již s překopem Vakstavu Jablonné nad Orlicí.
Požadujeme aby překop byl řádně po vrstvách 0,50 m zhutněn a vrch pod asfaltovou vrstvou 10 cm byl
zabetonován.
Usnesení č.160 /2010:
ZO souhlasí s překopem místní komunikace č. 5763, k.ú. Velká Morava, lokalita pod Horskou službou a to za
podmínek výše uvedených.
Hlasování 7:0:0
AD.11.ZO bylo seznámeno s výsledkem místního šetření pana Ing. Krupičky ve věci žádosti paní Emilie Kholové na
vzrostlý porost u nemovitosti jmenované. Na místě samém bylo zjištěno,že se nejedná o přestárlé stromy (odhad
4O let) suché větvě nejsou, ohrožení majetku a lidí není. V budoucích letech je majitel odstraní. Z uvedeného
podaného výsledku šetření zastupitelstvo obce nedoporučuje jejich kácení. V tomto duchu ji bude písemně podána
informace.
Usnesení č.161 /2010:
ZO bere na vědomí podanou informaci o výsledku místního šetření pí.Emilie Kholové.
Hlasování 6:0:1 (zdržela se Kostúrová)
AD.12. ZO projednalo žádost Povodí Moravy o napojení na obecní vodovod nemovistosti č. p.78 v k.ú. Horní
Morava.
Usnesení č.162 /2010:
ZO souhlasí s napojením na obecní vodovod. To bude možné až po provedené kolaudaci ke konci letošního roku.
Navrtávku potrubí a vodoměr zajistí obec, ostatní práce si žadatel hradí na své náklady.
Hlasování 7:0:0
AD.13. ZO projednalo personální zastoupení ve společnosti –Králický Sněžník o.p.s. Za člena v dozorčí radě byl
navržen jako kandidát pan Ladislav Janočko.
Usnesení č.163 /2010:
ZO obce schvaluje jako kandidáta - člena dozorčí rady společnosti Králický Sněžník o.p.s. pana Ladislava Janočka.
Hlasování 7:0:0
AD.14.ZO projednalo personální zastoupení ve společnosti –Králický Sněžník o.p.s. Za člena ve správní radě byl
navržen jako kandidát pan Richard Novák.
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Usnesení č.164/2010:
ZO schvaluje jako kandidáta – člena správní rady společnosti - Králický Sněžník o.p.s.pana Richarda Nováka.
Hlasování: 7:0:0
AD.15 ZO projednalo zástupce obce ve sdružení měst a obcí Orlicko a navrhlo pana Ladislava Janočka
Usnesení č.1652010:
ZO schvaluje jako zástupce obce ve sdružení měst a obcí Orlicko pana Ladislava Janočka.
Hlasování: 7:0:0
AD. 16 ZO projednalo dodatek č.2 ke smlouvě o spolupráci se společnosti Sněžník a.s. Dolní Morava, ze dne
30.9.2009. Obsahem dodatku smlouvy je, že stávající smlouva je právně složitá s řadou nejasných a nepřesných
ustanovení.Z toho důvodu se zast.obce rozhodlo přesunout tento bod na příští zasedání a současně přizvat účetního
daňového poradce Ing. Blanka.
Usnesení č.166/2010
ZO bere na vědomí dodatek smlouvy č.2 ke smlouvě o spolupráci se společnosti Sněžník a.s.a přesunutí tohoto bodu
na příští zasedání ZO.
Hlasování: 7:0:0
AD.17 ZO projednalo projektovou dokumentaci „Dolní Morava – vybavení cestovního ruchu“. Uvedená
dokumentace se skládá z několika dílčích projektů dětské hřiště (dětské herní prvky,trampolína, stoly na
pingpong,basketbalový koš), mantinely na stávající asf.plochu,zavlažování hřiště atd.
Usnesení č.167/2010
ZO schvaluje projektovou dokumentaci – Dolní Morava – vybavení cestovního ruchu jako jeden celek.
Hlasování: 7:0:0
AD.18 ZO projednalo opětovně mandátní smlouvu se společnosti REDEA Žamberk s.r.o.na realizaci projektu – Dolní
Morava vybavenost cestovního ruchu ,kterou se zabývala na svém posledním zasedání dne 7.10.2010. Na zasedání
zas.obce se dostavil jednatel společnosti pan Antonín Fiala zodpovědný za projektový management. Podal
doplňující vysvětlení ke smlouvě jež byly vzneseny ze strany zastupitelů a zároveň potvrdil,že obci byla schválena
fin.dotace.
Usnesení č.168/2010
ZO schvaluje mandátní smlouvu se společnosti REDEA Žamberk s.r.o. na zajištění projektového managementu.
Hlasování: 7:0:0

Oznámení o veřejném projednání
Návrhu změny č. 4 územního plánu obce Dolní Morava
Veřejné projednání proběhne 13.12.2010 ve 14:00
v zasedací místnosti obecního Úřadu v Dolní Moravě.
Změna č. 4 se týká pouze zrušení stávající funkční plochy
zemědělské výroby u navrhovaného poldru a vymezuje se
nová funkční plocha zemědělské výroby blíže k intravilánu
obce. Tato změna probíhá na podnět a náklady pana
Martina Krále. Náhled do změny je k dispozici na obecním
úřadě nebo na městském úřadě v Králíkách, odboru
územního pláno vání.

Pozemková úprava Dolní Morava

V měsíci pro sinci narozeniny oslaví:
Marie Vyskočilová

Připomínáme, že dne 14 a 15.prosince od 10 hodin
proběhne projednávání pozemkového úřadu s dotčenými
občany, kteří byli na toto jednání jednotlivě přizváni, v sále
obecního úřadu.
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Štefan Paulovič
Irena Harčaríková
Zdenka Králová
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