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Číslo: 2/2011

ZDARMA

DĚTSKÝ KARNEVAL
V sobotu 26. února se v odpoledních hodinách konal na sále obecního úřadu karneval
pro děti. Akce se zúčastnilo téměř 50 dětí v maskách, které tu strávily krásné odpoledne
plné různých her. Každý malý účastník v masce si odnášel malý dárek a odměny
za vítězství v soutěžích. Celé odpoledne připravily členky Českého červeného kříže z Dolní
Moravy, které zajistily mimo již zmíněného také občerstvení. Proto jim patří dík za tuto
kulturní akci pro naše nejmenší a už se těšíme na další, která tentokrát bude určena
dospělým, a to na Josefovskou zábavu v sobotu 19. března.

SPORTOVNÍ AKCE NA VĚTRNÉM VRCHU
Jak mnozí z vás jistě víte, lyžařský a snowboardový areál na
Větrném vrchu již řadu let pořádá sportovní akce různého
charakteru. Ne jinak tomu bylo i v letošním roce. Po
prezentačních akcích různých firem v lednu se konaly dvě
významnější akce v únoru.
Konkrétně se jednalo o Europen snowscoot contest 2011,
konaný v sobotu 19. února, s účastí jezdců ze zahraničí, jako
například ze Švýcarska a Francie. Jednalo se o závody na
snowscootech, tedy koloběžkách, které mají místo kol přidělané části snowboardu.
Soutěžilo se ve sjezdu a v crosse, tedy jízdě v trati se skoky, boulemi a klopenými
zatáčkami, kdy jezdí v této trati současně 4 jezdci, podobně jako u motocrossu. Ve sjezdu
zvítězil Jerome Dutel ze Švýcarska a v crosse Guillaume Jonathan z Francie. Celý den byl
zakončen koncertem kapely Bu-Fu a následným tanečním maratonem v baru Větrák.
Minulý víkend se v tomto areálu pak konalo Akademické mistrovství České republiky
ve snowboardingu. Tohoto závodu se mohli zúčastnit pouze vysokoškolští studenti.
Závodilo se v kategoriích snowboardcross (jízda ve čtyřech na trati se skoky, boulemi
apod.) a obří slalom. Za muže v obou kategoriích kraloval místní občan Emil Novák,
reprezentant České republiky právě v kategorii snowboardcross. Za ženy pak Klára
Koukalová, taktéž reprezentantka ČR ve snowboardcrosse.
Tento víkend se pak bude konat Mistrovství České republiky ve snowboardcrosse, kdy
mimo zahraniční účasti můžete spatřit kompletní českou snowboardcrossovou špičku
včetně Emila Nováka, proto neváhejte po obědě přijít fandit. V sobotu se pojede klasický
závod a v neděli právě Mistrovství ČR.
Další víkend bude areál hostit ve shodné disciplíně lyžaře v rámci Českého poháru.
Závody budou probíhat v sobotu i neděli, proto při vašich víkendových procházkách
můžete zavítat třeba sem.
1

Březen 2011

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 21.2.2010
Přítomni:

Ladislav Janočko
Bc. Richard Novák
Aleš Novák
Eva Cehová (od bodu 5)
Ing. Michal Krupička
Petr Vrzal

Omluveni:

Jaroslav Míka

Hosté:

Vratislav Krobot

1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
Starosta přivítal zastupitele na zasedání. Předložil program jednání a jako ověřovatele
zápisu navrhl pana Michala Krupičku a pana Petra Vrzala. Zastupitelé následně program
i ověřovatele schválili.
(5:0:0)
2. Schválení záměru výstavby objektů pro individuální rekreaci – pan Vratislav Krobot
Na zasedání zastupitelstva se dostavil pan
Vratislav Krobot se záměrem výstavby 2 objektů
pro individuální rekreaci na p.p.č. 5752
v k.ú. Velká Morava (nad konečnou autobusu
vedle lokality „Pod horskou službou“, kde
v současné době probíhá výstavba 6 rekreačních
domků). Záměr je v souladu s územním plánem
obce Dolní Morava. Jedná se o 2 shodné
objekty, dřevostavby se sedlovou střechou
o sklonu 45°. V každém objektu budou
2 samostatné jednotky. Orientovány jsou
shodně s již stavěnými rekreačními domky v sousedství. Zastupitelstvo se záměrem
výstavby souhlasí a konečně se vyjádří, až bude předložena kompletní dokumentace
pro územní řízení.
(4:0:1; zdržel se Richard Novák)
3. Schválení záměru prodeje části pozemkové parcely č. 5748 v k.ú. Velká Morava
V souvislosti s předchozím bodem žádá pan Vratislav Krobot o odkoupení části parcely
2
2
č. 5748 v k.ú. Velká Morava. Z celkové výměry 2290 m žádá o odkoupení cca 170 m pro
zachování odstupových poměrů mezi nově navrženými i stávajícími objekty.
2
Zastupitelstvo obce se záměrem prodeje části tohoto pozemku za cenu 650 Kč/m
souhlasí. Přesná výměra bude stanovena na základě geometrického plánu vyhotoveného
na náklady žadatele. Žadatel uhradí také veškeré ostatní náklady spojené s odkoupením.
Záměr bude po dobu 15-ti dnů vyvěšen na úřední desce. Pokud se nepřihlásí žádný další
zájemce, bude přistoupeno k prodeji panu Krobotovi.
(5:0:0)
2

Březen 2011

4. Schválení záměru výstavby rodinného domu – pan Zdeněk Kraus
Na obecní úřad byla doručena dokumentace
týkající se výstavby rodinného domu
ve spodní části obce v lokalitě, kde v současné
době staví pan Míka. Záměr výstavby
je v souladu s platným územním plánem obce.
Jedná se o přízemní objekt s podkrovím
s povrchovou úpravou ze dřeva. K vlastnímu
objektu bude přičleněno závětří a garáž.
K tomuto již Richard Novák poslal vyjádření,
že by bylo vhodné závětří a garáž začlenit
do jednotné hmoty domu pro lepší celkový vizuální dojem a sladěnost s původní zdejší
zástavbou. Zastupitelstvo tedy se záměrem výstavby rodinného domu souhlasí
a doporučuje změnu objektu v začlenění závětří a garáže do celkové jednotné hmoty.
Konečně se k tomuto vyjádří, až bude předložena kompletní dokumentace pro územní
řízení.
(5:0:0)
5. Plán společných zařízení v rámci pozemkových úprav v k.ú. Dolní a Horní Morava
Na obecní úřad byl z Pozemkového úřadu doručen plán společných zařízení, který byl
předložen ke schválení. Jedná se o plán zařízení v rámci probíhajících pozemkových úprav
na částech katastrů Dolní a Horní Moravy. Těmito zařízeními se rozumí především obecní
cesty, plochy určené k plnění ekologické stabilizace krajiny a plochy související s vodním
hospodářstvím. Plán byl navržen tak, aby byly po obecních cestách zpřístupněny všechny
pozemky. K cestní síti nemá zastupitelstvo výhrady, avšak bylo shledáno, že v této
pozemkové úpravě se neshoduje územní systém ekologické stability s územním plánem
obce. Tedy v některých plochách by došlo ke kolizi s již vymezenými možnými záměry
a právě tímto systémem ekologické stability, který by znemožňoval jakékoliv možné
aktivity. Protože nebylo jasné, do jaké míry je plán společných zařízení vůči územnímu
plánu závazný, pověřuje zastupitelstvo vedení obce zjištěním dalších informací a plán
společných zařízení bere pouze na vědomí.
(6:0:0)
6. Schválení směny částí pozemků p.č. 216/4, 210/3, 210/2 v k.ú. Dolní Morava
2
o celkové výměře 497 m
Na obecní úřad byla doručena žádost manželů Sochorových o směnu částí výše
2
uvedených pozemků o celkové výměře 497 m , na kterých je vedena místní obslužná
komunikace. Manželé Sochorovy žádají o směnu těchto částí pozemků, na kterých
se cesta nachází za pozemek o stejné výměře v lokalitě pro rodinné bydlení „Větrný
vrch“. Jedná se o část komunikace od obchodu k Moravance. Tato komunikace
v minulosti byla vystavěna v jiné části, než je vymezena katastrální mapou, proto zde
nastává problém, protože v místě, kde je vymezena komunikace se žádná komunikace
nenachází a skutečně komunikace prochází přes pozemky manželů Sochorových. Tato
problematika má být řešena i v komplexní pozemkové úpravě, avšak vlastníci
s navrženou úpravou musí souhlasit. Zde nebylo manželům Sochorovým nabídnuto
3
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adekvátních pozemků jako náhrada za jejich. Tento problém však nevznikl na straně
obce, ale na straně katastrálního úřadu, který nezjednal nápravu ve smyslu správného
vymezení komunikace, která je vedena v jiné trase již řadu let. Proto není vhodné, aby
obec na tuto směnu přistoupila. Sice by se vyřešila situace v oblasti, ale obec by za chybu,
kterou nezpůsobila musela platit plnohodnotným stavebním pozemkem. Zastupitelstvo
tedy toto bere pouze na vědomí a pověřuje vedení obce zjištěním dalších možností
řešení této situace.
(6:0:0)
7. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace „Dolní Morava - vybavenost cestovního
ruchu“
Na obecní úřad byly z doručeny smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Dolní
Morava - vybavenost cestovního ruchu“ z Regionální rady regionu soudržnosti
Severovýchod. Jedná se o dotaci, v rámci níž bude ve sportovním areálu vybudováno
dětské hřiště, oplocení fotbalového hřiště a jeho zavlažování, sklad na nářadí a mantinely
okolo asfaltového hřiště, které tak bude v zimě využitelné jako kluziště. Budou
nakoupeny trampolíny, stoly na stolní tenis a další sportovní náčiní. V rámci této dotace
také vznikne skatepark na parkovišti „U Vendy“, budou vyznačeny cyklotrasy v okolí Dolní
Moravy, které budou vybaveny naučnými tabulemi a odpočívadly. V obci pak vznikne
orientační systém s ukazateli. Celkové náklady tohoto projektu činí cca 5,4 mil. Kč, z toho
dotace budou činit 92,5%, tedy přibližně 5 mil. Kč. V obci tak vznikne obsáhlý projekt
zaměřený nejen na podporu cestovního ruchu, ale také na vybavenost pro místní občany
a jejich volnočasé aktivity za minimální náklady, které se budou pohybovat okolo
400 tis. Kč. Zastupitelstvo tedy smlouvu o poskytnutí dotace schválilo.
(6:0:0)
8. Schválení mandátní smlouvy na zajištění výkonu činnosti manažera a konzultanta
(projektového managementu) při realizaci projektu „Dolní Morava – vybavenost
cestovního ruchu“
Zastupitelstvo obce schválilo mandátní smlouvu s firmou REDEA Žamberk s.r.o.
na zajištění výkonu činnosti manažera a konzultanta (projektového managementu)
při realizaci projektu „Dolní Morava – vybavenost cestovního ruchu“. Hodnota zakázky
činí 162 000 Kč včetně DPH. Tato smlouva nám zajistí dohled nad průběhem projektu
s firmou, která má v této oblasti bohaté zkušenosti, protože splnění podmínek daných
smlouvou o poskytnutí dotace není nikterak jednoduché. Prostředky na zajištění
projektového managementu jsou hrazeny právě z poskytnuté dotace.
(6:0:0)
9. Schválení mandátní smlouvy o inženýrské činnosti projektu „Dolní Morava vybavenost cestovního ruchu“
Zastupitelstvo obce schválilo mandátní smlouvu na zajištění výkonu inženýrské
investorské činnosti (stavebního dozoru) při realizaci stavby „Dolní Morava – vybavenost
cestovního ruchu“ se společností Hudeček s.r.o. Ústí nad Orlicí. Hodnota zakázky činí
81 600,- Kč včetně DPH. Tato smlouva nám zajistí odborný dohled nad technickým
4

Březen 2011

prováděním stavby. Prostředky na výkon inženýrské investorské činnosti jsou hrazeny
z právě poskytnuté dotace.
(6:0:0)
10. Schválení výběru dodavatele prvků publicity na projekt „Dolní Morava - vybavenost
cestovního ruchu“
Zastupitelstvo obce schválilo výběr dodavatele prvků publicity na projekt „Dolní Morava vybavenost cestovního ruchu“, a to společnost REDEA Žamberk, s.r.o. Hodnota dodávky
činí 72 000,- Kč včetně DPH. Publicita projektu je dána podmínkami ve smlouvě
o poskytnutí předmětné dotace a náklady na publicitu jsou hrazeny z jejích prostředků.
(6:0:0)
11. Schválení výběru poskytovatele služeb organizátora zadávacího řízení projektu
„Dolní Morava - vybavenost cestovního ruchu“
Zastupitelstvo obce schválilo výběr poskytovatele služeb organizátora zadávacích řízení
pro projekt „Dolní Morava - vybavenost cestovního ruchu“, a to společnost Hudeček
s.r.o. Ústí nad Orlicí. Hodnota zakázky činí 86 400,- Kč včetně DPH. I tato služba
je hrazena z prostředků poskytnuté dotace.
(6:0:0)
12. Změna funkční odměny místostarosty
Zastupitelstvo obce schválilo změnu funkční odměny místostarosty na výši dle nově
platného nařízení vlády č. 375/2010 Sb. K tomuto bylo řečeno, že následně dojde
k rozdělení jednotlivých oblastí, kterým se bude starosta a místostarosta věnovat.
Místostarosta tedy bude zajišťovat především propagaci obce (úprava internetových
stránek, zpravodaj ap.), bude řešit oblast cestovního ruchu (spolupráce s podnikateli,
dohlížení nad rekreačními a ubytovacími poplatky ap.) a bude se zabývat problematikou
nové výstavby v obci.
(6:0:0)
13. Schválení návrhu rozpočtu pro rok 2011
Zastupitelstvu byl předložen návrh rozpočtu na rok 2011. Návrh vychází ze zkušeností
s náklady z minulých let. Oproti normálu byl zařazen nákup otočné radlice za traktor
v hodnotě cca 80 000 Kč, nákup zahradního traktůrku pro údržbu zelených ploch
veřejných prostranství v hodnotě cca 150 000 Kč, náklady související s pořízením nového
územního plánu obce v předpokládané výši 200 000 Kč a doplacení III. etapy výstavby
obecního vodovodu ve výši 1 400 000 Kč. Celkově je rozpočet v příjmech i nákladech
vyrovnaný. Zastupitelstvo návrh rozpočtu schvaluje. Návrh bude vystaven po dobu 15-ti
dnů na úřední desce, vlastní schválení rozpočtu proběhne na dalším zastupitelstvu. Níže
je uveden přehled příjmů a nákladů, kompletní rozpočet se všemi položkami můžete
shlédnout na úřední desce, jak bylo psáno výše.
(6:0:0)
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NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2011
položka
Daně a poplatky
Pěstební činnost
Poskytování služeb
Těžební průmysl a energetika
Lesní hospodářství
Pronájem nemovistostí
Cestovní ruch
Silnice
Pitná voda
Splašková voda
Předškolní zařízení
Základní školy
Záležitosti kultury
Sportovní zařízení
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Komunální služby
Nakládání s odpady
Péče o vzhled obce a zeleň
Činnosti a služby - sociální prevence
Požární ochrana
Zastupitelstvo
Činnost místní správy
Zaměstnanci obce
Finanční operace
CELKEM

příjmy
5 379 000
0
50 000
1 000
0
16 000
40 000
5 000
160 000
5 000
0
0
0
15 000
120 000
1 000
0
3 000
0
100 000
146 000
1 000
0
0
0
12 500
0
80 000
6 134 500

výdaje
0
20 000
8 000
0
1 000
18 000
19 000
755 000
2 000 000
10 000
167 000
190 000
18 000
123 000
57 000
0
90 000
4 000
200 000
71 000
294 000
199 000
33 000
63 500
710 000
655 000
419 000
10 000
6 134 500

14. Žádost o odprodej části pozemku č. 5055 v k.ú. Velká Morava pro výstavbu
rodinného domu
Na obecní úřad byla doručena žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 5055
v k.ú. Velká Morava, v geometrickém plánu budoucího rozdělení označen jako č. 5055/4.
O tento pozemek měl zájem v minulosti pan Windsor, který ze záměru odkoupení
odstoupil. Novou žádost podala společnost Sněžník a.s. se záměrem výstavby rodinného
domu pro nového ředitele společnosti, který by zde bydlel s celou svou rodinou.
K tomuto bylo řečeno, že v současné době není jasné odkanalizování této lokality a že by
právě tato parcela mohla sloužit pro případné umístění čistírny odpadních vod. Proto se
záměr prodeje parcely odkládá do doby, než bude jasný postup ohledně nakládání
s odpadními vodami nejen v této lokalitě.
(5:0:1; zdržel se Petr Vrzal)
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ČČK Dolní Morava pořádá

JOSEFOVSKOU ZÁBAVU
V sobotu
19. března od 20:00
na sále obecního úřadu
Občerstvení a živá hudba zajištěno

VYSTOUPENÍ PĚVECKÉHO SBORU
Z BRNA
proběhne v neděli
13. března od 12:15
v rámci bohoslužby v kostele sv. Aloise
Srdečně zve páter Dolák a farníci

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Další zasedání zastupitelstva obce
proběhne v pondělí
21. března od 17:30
Zasedání je veřejné a může se ho kdokoliv
zúčastnit. Program zasedání bude týden
předem vyvěšen na úřední desce a na
internetových stránkách obce.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Omlouváme se za nezveřejňování rubriky životních jubileí našich občanů a díky vašemu
upozornění ji opět zařazujeme a uvádíme i předchozí neuvedené jubilanty.
V prosinci své jubileum oslavili:
Vladimír Vyskočil
Maria Paulovičová
Zdenka Králová
V únoru své jubileum oslavili:
Boris Staněk
Marta Grežová
V březnu pak své jubileum oslaví:
Jan Lopatovský
Josef Klimeš
Kateřina Bednářová

GRATULUJEME
7
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V ROCE 2011 PODPOŘÍ MAS ORLICKO DALŠÍ PROJEKTY A
VYDÁ ZPRAVODAJ
I v roce 2011 bude Místní akční skupina ORLICKO přispívat k rozvoji
regionu Orlicko a v rámci jedné prodloužené výzvy mezi vhodné
žadatele rozdělí víc než 10 miliónů korun.
S podpořenými žadateli, i jejich zkušenostmi, seznámí ve zpravodaji.
Hlavní aktivitou Místní akční skupiny ORLICKO (MAS ORLICKO) bude i v roce 2011 realizace
dotačního programu s názvem „LEADER“.
Právě z tohoto programu bylo v loňském roce podpořeno celkem 32 projektů. Mezi nimi 15
projektů neziskových organizací (např. vybavení divadelního souboru v Lipce, RAFT KLUBU
Gymnázia v Letohradě, nebo Vojensko – historického klubu ERIKA ), 6 projektů obcí (např. obnova
veřejného prostranství v Klášterci nad Orlicí, nebo vybudování Skateparku v Proutnici) a 11
projektů drobných podnikatelů (např. modernizace truhlářských provozoven v Jamném nad Orlicí,
Jablonném nad Orlicí, nebo obci Bystřec).
Se zkušenostmi podpořených žadatelů i podpořenými projekty se občané budou moci seznámit
ve zpravodaji MAS ORLICKO. První číslo bude vydáno během února a zdarma distribuováno jak
v informačních centrech a na jednotlivých obcích Orlicka, tak v kanceláři MAS ORLICKO.
Které projekty a v jakém rozsahu budou podporovány v roce 2011 na to jsme se zeptali
manažerky sdružení, Ivany Vanické:
„U neziskových organizací budeme podporovat zkvalitňování zázemí pro činnost aktivních spolků
na Orlicku, a to dotacemi ve výši až 90% z celkových nákladů. Mezi příjemci z řad podnikatelských
subjektů bude podpora zaměřena na projekty podnikatelů v dřevozpracujícím průmyslu (dotace až
60%) a projekty zaměřené na modernizaci zemědělských podniků (dotace 40 – 60%). V neposlední
řadě budou, podobně jako v minulých letech, podporovány projekty obcí, jejichž předmětem bude
zkvalitňování základní i doprovodné infrastruktury (dotace až 90%).“
A kdy budou žadatelé moci začít předkládat své žádosti?
„Předpokládáme, že výzvu k předkládání žádostí vyhlásíme během jara letošního roku. Příjem
žádostí potom plánujeme na období od poloviny června do poloviny července. Své projektové
záměry však mohou potenciální žadatelé konzultovat v kanceláři MAS průběžně“, doplnila ještě
Ivana Vanická. Na závěr uvedla, že všechny aktuální informace mohou případní žadatelé najít
na webových stránkách sdružení.

Místní akční skupina ORLICKO
Divišova 669
564 01 Žamberk
www.mas.orlicko.cz
tel.: 465 611 150
ZPRAVODAJ Obce Dolní Morava, měsíčník Obce Dolní Morava, vydává a tiskne Obecní
úřad Dolní Morava, Dolní Morava 35, 561 69 Králíky; obec.dolnimorava@tiscali.cz.
Náklad měsíčníku je 100 ks, je dodáván do domácností obce Dolní Morava zdarma a je
k dispozici po vydání v elektronické podobě na www.obecdolnimorava.cz. Zpracoval
Richard Novák, novakrichard@centrum.cz. Do zpravodaje může kdokoliv přispět, vaše
přípěvky doručte na obecní úřad či na jeden z uvedených e-mailů.
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