ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA
Červen 2011

Číslo: 5/2011

ZDARMA

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 28. května jsme
slavnostně přivítali dva nové
občánky obce Dolní Morava, a
to Adama Hetflajše narozeného
22. 6. 2010 a Radovana Hnízdila
narozeného 20. 8. 2010.
Rodičům přejeme spoustu
krásných chvil se svými dětmi a
novým občánkům vše nejlepší
do života.

SEKÁNÍ TRÁVY
Obec Dolní Morava nabízí
možnost sekání trávy vlastním
křovinořezem a zahradním
traktůrkem.
Křovinořez............290 Kč/hod
Traktůrek.............350 Kč/hod
(ceny uvedeny bez 20% DPH)
V případě zájmu volejte na
tel. 465 634 122

Pozemkový fond ČR oznamuje zrušení odloučeného pracoviště v Ústí nad Orlicí
k 30.6.2011, veškerá agenda bude převedena na Krajské pracoviště pro Pardubický kraj
(V Ráji 919, 530 02 Pardubice, tel.: 469 326 440, e-mail: pardubicky.kraj@pfcr.cz).
Z důvodu stěhování bude pracoviště uzavřeno již od 28.6.2011, na krajském pracovišti
bude provoz obnoven od 7.7.2011.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 23. 5. 2011
Přítomni:

Ladislav Janočko
Bc. Richard Novák
Petr Vrzal
Eva Cehová
Ing. Michal Krupička (od bodu 10)
Jaroslav Míka

Omluveni:

Aleš Novák

Občané:

Petr Čermák
Ivana Nohelová
Jan Hoško
Ing. Karel Kromíchal

1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
Starosta přivítal zastupitele na zasedání. Předložil program jednání a jako ověřovatele
zápisu navrhl paní Evu Cehovou a pana Richarda Nováka. Zastupitelé následně program
i ověřovatele schválili.
(5:0:0)
2. Žádost o pronájem pozemkové parcely č. 5654/1 v k.ú. Velká Morava (u Čermáků)
Na zasedání zastupitelstva obce se dostavil pan Čermák, který žádal o odkoupení
pozemkové parcely č. 5654/1 v k.ú. Velká Morava, která bezprostředně sousedí s jeho
zahradou. V současné době nemá pan Čermák zájem o odkoupení pozemkové parcely
za nabídnutou cenu, proto požádal zastupitele, zda by si nebylo možné pozemek
dlouhodobě pronajmout, tak aby ho mohl udržovat výhradně jako zahradu. Zastupitelé
následně záměr pronájmu schválili za podmínek, že min. cena pronájmu bude
1 Kč/m2/rok, cena za pronájem bude každoročně navyšována o míru inflace, pronájem
bude na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 roky. Záměr pronájmu bude vyvěšen
po dobu min. 15ti dní na úřední desce a pokud se po tuto dobu nikdo nepřihlásí, bude
pozemek pronajat zájemci.
(5:0:0)
3. Schválení pronájmu částí pozemků p.č. 5226, 5207, 5210 v k.ú. Velká Morava
(u starého obecního úřadu)
Záměr pronájmu částí pozemků p.č. 5226, 5207, 5210 v k.ú. Velká Morava o celkové
výměře 450 m2 byl vyvěšen po zákonem stanovenou dobu na úřední desce. Nikdo další
mimo žadatele, tedy manželů Tykvových, o pronájem částí výše uvedených parcel neměl
zájem, proto zastupitelstvo schválilo pronájem částí těchto parcel manželům Tykvovým
za cenu 1 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
(5:0:0)
4. Schválení směny pozemků p.č. 5801 a 5802 za část pozemku p.č. 5798, vše v k.ú.
Velká Morava (nad elektrárnou pana Langhanse)
Záměr směny pozemků p.č. 5801 a 5802 za část pozemku p.č. 5798, vše v k.ú. Velká
Morava byl vyvěšen po zákonem stanovenou dobu na úřední desce, nikdo k tomuto
záměru neměl připomínky, proto zastupitelstvo směnu výše uvedených parcel schválilo
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žadateli, tedy manželům Pospíšilovým. Záměrem této směny je scelit pozemky manželů
Pospíšilových se zachováním přístupu pro další vlastníky pozemků.
(4:0:1, zdržel se Richard Novák)
5. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Dolní Morava za rok 2010
Zastupitelstvu obce byla předložena zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok
2010. Závěrem přezkoumání byly vytknuty pouze drobné nedostatky týkající se chybného
zaúčtování 2 položek. Chyba vznikla na základě přechodu na nový systém účtování, který
je platný od minulého roku. Zastupitelstvo obce zprávu o výsledku přezkoumání bere
na vědomí.
(5:0:0)
6. Schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku na činnost o.p.s. Králický Sněžník
Zastupitelstvu obce byla předložena smlouva o poskytnutí příspěvku na činnost o.p.s.
Králický Sněžník, která zajišťuje propagaci cestovního ruchu na Králicku a jejímž členem je
i Obec Dolní Morava. Výše příspěvku se odvíjí dle počtu obyvatel v obci a potřeb
společnosti, pro naši obec tak byla vypočtena částka 23 009 Kč pro rok 2011. Činnost
společnosti je prospěšná pro zviditelnění našeho regionu a přílivu návštěvníků, produkuje
různé materiály pro návštěvníky oblasti, tedy mapy, průvodce apod. Zastupitelstvo
následně smlouvu a výši příspěvku schválilo.
(4:0:1, zdržel se Jaroslav Míka)
7. Souhlas s výstavbou rodinného domu na p.p.č. 5512 a 5513 v k.ú. Velká Morava
(pod Hotelem Morava)
Na obecní úřad byla doručena dokumentace záměru výstavby rodinného domu
na p.p.č. 5512 a 5513 v k.ú. Velká Morava. Záměr výstavby tohoto rodinného domu byl
projednán již na zasedání zastupitelstva dne 4. 8. 2008, kdy bylo požadováno umístění
objektu 4 metry od hlavní silnice, což bylo v tomto případě splněno. Objekt bude dřevěné
roubené konstrukce, přízemní s podkrovím bez podsklepení, o rozměrech 7 x 12,5 m, se
sedlovou střechou o sklonu 45° se šablonovou střešní krytinou černé barvy, s orientací
S-J s odklonem o cca 10°, s bočním štítem ve směru k hlavní komunikaci pro umístění
vchodu do objektu s přístavkem o rozměrech 2,5 x 3,8m se sníženým hřebenem. Byla
podána připomínka k orientaci objektu, kdy urbanistické uspořádání neodpovídá
historické urbanistické struktuře sídla, proto by bylo na místě změnit orientaci objektu
pootočením o cca 20° na západ. Vzhled objektu odpovídá tradiční architektonické formě
zdejších staveb. Odpadní vody budou svedeny do vlastní nepropustné jímky. Na daných
pozemkových parcelách se již nachází rozestavěný rodinný dům, obě parcely splňují
požadavek územního plánu pro dva rodinné domy, tedy že jejich výměra činí více než
2400 m2, tedy 1200 m2 pro každý rodinný dům. Zastupitelstvo obce souhlasí s výstavbou
rodinného domu pod podmínkou změny orientace objektu pootočením o cca 20° od osy
S-J ve směru na západ, tak aby byl štít objektu natočen dominantně k hlavní komunikaci
a boční strana byla přibližně rovnoběžně s hranou přilehlého svahu. Dále požaduje
dodržení černé barvy střešní krytiny. Vzhledem k tomu, že se jedná o výstavbu rodinného
domu, požaduje zastupitelstvo obce po kolaudaci objektu nahlášení minimálně jedné
osoby k trvalému pobytu v obci.
(5:0:0)
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8. Schválení zadání změny č. 5 územního plánu obce Dolní Morava
Na základě již schváleného záměru pořízení změny č. 5 územního plánu obce Dolní
Morava zastupitelstvo obce schválilo zadání změny č. 5 územního plánu obce Dolní
Morava, které zpracovala Ing. Helena Špiková z Odboru územního plánování
a stavebního úřadu z Městského úřadu v Králíkách. Zadání obsahuje veškeré požadované
změny v území, které vyvolala společnost Sněžník a.s., na jejíž náklady je změna
územního plánu pořizována. Tyto změny byly odsouhlaseny zastupitelstvem obce
v konečné podobě dne 21. 3. 2011, číslo usnesení 43/2011. Zadání obsahuje také
požadavky na vymezení přístupu k rozhledně, jak bylo řečeno v usnesení uvedeném výše.
Zadání je vypracováno v souladu s platnou legislativou, obsahuje požadavky
na vypracování vyplývající z nadřazených dokumentů a předpisů územnímu plánu obce.
(5:0:0)
9. Žádost Karla Kromíchala o směnu části pozemkové parcely č. 5466 za části
pozemkových parcel č. 5465, 5468 a 5470, vše v k.ú. Velká Morava
Na zasedání zastupitelstva obce se dostavil pan Kromíchal, aby přednesl svůj návrh
na směnu části pozemkové parcely č. 5466 ve vlastnictví obce za části pozemkových
parcel č. 5465, 5468 a 5470 v jeho vlastnictví, vše v k.ú. Velká Morava. V minulosti se již
otázkou podobné směny zastupitelstvo zabývalo, avšak záměr nebyl schválen, protože
nebylo shledáno, že pro obec i pro možného budoucího vlastníka pozemkové parcely
by byla navržená směna výhodná. Tentokrát byla předložena směna i s geometrickým
plánem, který si pan Kromíchal nechal vypracovat. Po diskuzi bylo shledáno, že takto
navržená směna by byla akceptovatelná a zastupitelstvo obce záměr směny schválilo.
V současné době se jedná o úzký zalomený pozemek, směnou bude vytvořen širší
obdélníkový tvar pozemku, což je pro budoucí možné využití pozemku výhodnější. Panu
Kromíchalovi se tak uvolní prostor za jeho nemovitostí a umožní mu přístup
k nemovitosti ze všech stran.
(5:0:0)
10. Schválení změny v projektu „Vybavenost cestovního ruchu Dolní Morava“
Zastupitelstvu obce byla předložena možná změna umístění dětského hřiště, trampolín
a skladu na nářadí v rámci projektu „Vybavenost cestovního ruchu Dolní Morava“, který
by měl být v letošním roce realizován. Změna v umístění je navržena s ohledem
na ucelení výstavby v rámci tohoto projektu ve sportovním areálu, kdy dětské hřiště
je přemístěno z nejvzdálenější části sportovního areálu u řeky do místa mezi
víceúčelovým a asfaltovým hřištěm, tak aby bylo v bezprostřední vzdálenosti ke správní
budově areálu, ve které je i případné zázemí. Do stejného umístění jsou od hlavní silnice
také přemístěny trampolíny a sklad na nářadí. Změny v umístění jistě budou znamenat
větší bezpečí a pohodlí pro pobyt budoucích návštěvníků. Protože již byla podepsána
smlouva o poskytnutí dotace, z níž vyplývá, že k započetí realizace projektu musí být
do 25. 8. 2011, a tato změna si vyžádá změnu územního rozhodnutí, které bude trvat
cca 2 měsíce, je nutné vše zkoordinovat s výběrovým řízením tak, aby bylo vše v rámci
možností poskytnuté dotace a termín realizace nebyl odsunut. Zastupitelstvo obce
se změnou v umístění výše uvedených prvků souhlasí, pověřuje vedení obce, aby zajistilo
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kroky vedoucí k této změně a snažilo se zkoordinovat výběrové řízení a změnu územního
rozhodnutí tak, aby vše bylo možné realizovat v předepsaném termínu.
(6:0:0)
11. Schválení komise pro výběr dodavatele na projekt „Vybavenost cestovního ruchu
Dolní Morava“
Pro potřeby výběrového řízení na projekt „Vybavenost cestovního ruchu Dolní
Morava“, které zajišťuje pro obec firma Hudeček s.r.o., byla stanovena komise pro výběr
zpracovatele projektu. Komise je pětičlenná a sestává se z Bc. Richarda Nováka,
Ing. Michala Krupičky, Jiřího Hudečka, Evy Cehové a Ing. Oldřicha Jedličky. Jako
náhradníci byli zvoleni Ladislav Janočko, Petr Vrzal, Jaroslav Míka, Aleš Novák
a RNDr. Antonín Fiala. Do komise byli zvoleni jak zástupci obce, tak i firem zajišťující
management projektu a výběrové řízení na jeho zpracovatele.
(6:0:0)
12. Souhlas s provedením stavby veřejného osvětlení na komunikaci U Slona – Sněžník
Na obecní úřad byla doručena žádost společnosti Sněžník a.s., týkající se vybudování
veřejného osvětlení podél nově stavěné komunikace z areálu U Slona do areálu Sněžník.
V rámci původního projektu toto nebylo řešeno. Sněžník a.s. žádá obec jako vlastníka
pozemku o souhlas s provedením stavby, osvětlení bude tvořeno reflektory na sloupcích
po vzdálenostech cca 100 m, bude tvořeno světlomety, které neosvětlují jiný prostor než
komunikaci, tak aby světelná emise nepůsobila negativně na okolní přírodu. Osvětlení
bude provozovat společnost Sněžník a.s, nebude tedy napojeno na veřejné osvětlení
obce. Zastupitelstvo obce nemá k výstavbě veřejného osvětlení námitky, s výstavbou
podél výše uvedené komunikace souhlasí a souhlasí také s uzavřením smlouvy o právu
provedení této stavby, označené jako SO 26 -VO.
(6:0:0)
13. Rozpočtová změna č. 2/2011 – dotace z Pardubického kraje na POV
Z důvodu přidělení dotace od Pardubického kraje na program obnovy venkova ve výši
120 000 Kč, byla zastupitelstvu předložena rozpočtová změna č. 2/2011, která mění
rozpočet na straně příjmů o výši přidělené dotace a zároveň se zvyšují výdaje o výši
přidělené dotace. Tato částka bude použita na zateplení fasády č.p. 80. Zastupitelstvo
obce s rozpočtovou změnou souhlasí.
(6:0:0)
14. Projednání řešení kanalizace a ČOV v obci
Zastupitelé obce obdrželi v průběhu května studii ekonomického hodnocení výstavby
kanalizace v obci Dolní Morava, jejíž stěžejní body byly na minulém zasedání
zastupitelstva obce prezentovány. Byla zahájena diskuze, jak s touto záležitostí zacházet
dále. Bylo řečeno, že by se měly přehledně zpracovat všechny možné varianty řešení
odkanalizování obce s jejich možnými dopady na ekonomiku obce. Na dalším zasedání
zastupitelstva se tedy otázkou kanalizace bude opět zabývat, poté bude svolána veřejná
schůze a následně bude vyhlášena anketa či referendum, kde se všichni občané vyjádří
k jednotlivým variantám řešení.
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DĚTSKÝ DEN
V sobotu
4.
června
se
konal
ve sportovním areálu dětský den, který
pořádalo místní sdružení dobrovolných
hasičů. Této akce se zúčastnila spousta
místních i přespolních dětí. Byly pro ně
připraveny různé soutěže, prověřující
si jejich dovednosti, za které pak
dostávaly drobnou sladkou odměnu
a razítko na kartičku, kterou obdrželi
při vstupu. Po ukončení soutěží mohly
plně orazítkovanou kartičku ze všech
soutěží směnit za balíček s odměnou.
Poté si mohli nejen děti opéct na táboráku špekáčky a s pocitem dobře prožitého dne
odejít domů. Během dne bylo zajištěno také drobné občerstvení, které měli děti zdarma.
Jako zpestření si mohli děti zastříkat s hasičskou hadicí, což v tak horkém dni, jakým tato
sobota zajisté byla, bylo příjemné osvěžení.
Dolní Morava relax & sport resort (Sněžník a.s.) hledá tyto pozice:
Ekonomický ředitel, účetní, šéfkuchař, vedoucí obchodník, obchodník, F&B manager,
brigádníky do občerstvení, více informací na www.sneznik.as, kontaktní osoba
Jana Michálková, tel.: 731 127 455, e-mail: michalkova@imosdevelopment.cz
Dále také přijme instruktory do lanového centra, kontaktní osoba Radek Šimek, tel.:
604 361 130, e-mail: lanovypark@dolnimorava.cz

V červnu své
jubileum oslaví:

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE

Emílie Nováková

Další zasedání zastupitelstva obce
proběhne v pondělí

Anežka Janočková

20. června od 17:30

Zdenka Válková

Zasedání je veřejné a může se ho kdokoliv
zúčastnit. Program zasedání bude týden
předem vyvěšen na úřední desce a na
internetových stránkách obce.

Hana Temiaková
GRATULUJEME !!!

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.
6

Červen 2011

