ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA
Srpen 2011

Číslo: 7/2011

ZDARMA

ÚPRAVY HŘBITOVA
V zadní části hřbitova
u kostela sv. Aloise došlo
k terénním
úpravám
za přispění práce veřejně
prospěšných pracovníků.
Byly
zde
srovnány
nerovnosti
terénu
a vysázen nový trávník.
Tyto úpravy zajistí snazší
údržbu travnaté plochy.
Vznikl zde také prostor
pro nový urnový háj.
Tento krok jistě zajistí
důstojný vzhled tohoto
pietního místa.

Po úklidu následků záplav
Občerstvení opět otevřeno od čtvrtka do neděle od 16 do 21 hodin
Do odvolání je omezen provoz na fotbalovém hřišti a tenisovém kurtu.
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MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 14. 7. 2011
Přítomni:

Ladislav Janočko
Ing. arch. Richard Novák
Petr Vrzal
Aleš Novák
Jaroslav Míka
Ing. Michal Krupička
Eva Cehová

Hosté:

Jiří Hudeček
Ing. Oldřich Jedlička

1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
Starosta přivítal zastupitele na zasedání. Předložil program jednání a jako ověřovatele
zápisu navrhl pana Richarda Nováka a pana Michala Krupičku. Zastupitelé následně
program i ověřovatele schválili.
(7:0:0)
2. Výběr zhotovitele projektu „Dolní Morava – vybavenost cestovního ruchu“
Na základě výběrového řízení, které pro obec zajišťovala firma Hudeček s.r.o., byl
hodnotící komisí vybrán vítězný subjekt, který zhotoví projekt „Dolní Morava –
vybavenost cestovního ruchu“. Výběrové řízení bylo vyhlášeno 24. 6. 2011, nabídky mohli
být podávány do 11. 7. 2011. Výběrové řízení bylo veřejné, přičemž bylo osloveno 5
firem, aby byla zajištěna alespoň minimální účast na tomto výběrovém řízení. Nabídku
následně podali 4 subjekty, přičemž hodnotící komisí byly následně 2 vyřazeny pro
nesplnění zadávacích podmínek. Jako následné kritérium pro výběr zhotovitele byla cena
za zhotovení zakázky, přičemž u vítězného subjektu Techprojekt s.r.o. z Ústí nad Orlicí
činila cena za zhotovení 4 901 992,80 Kč a u firmy Chládek a Tintěra Pardbice a.s. 4 941
120 Kč. Zastupitelstvo obce k vybranému vítěznému subjektu nemá výhrady a schvaluje
jej jako zhotovitele projektu „Dolní Morava – vybavenost cestovního ruchu“. V rámci
tohoto projektu v tomto roce vznikne ve sportovním areálu dětské hřiště s altánem,
skladem nářadí a trampolínami; zavlažování fotbalového hřiště a záchytné sítě za
fotbalovými branami; mantinely na asfaltovém hřišti s ochrannými sítěmi. Dále bude po
obci vybudován orientační systém s přehledovými mapami a směrovkami, skatepark
na parkovišti U Vendy, cyklotrasy s posezením a naučnými tabulemi.
(7:0:0)
3. Výběr zhotovitele na rozšíření vodovodu v lokalitě nové zástavby (novostavby Míka,
Lapčík)
Na tuto zakázku malého rozsahu byla získána dotace z Ministerstva pro místní rozvoj
ve výši 200 000 Kč. Jako pověřená osoba pro oslovení případných zhotovitelů byl
starosta obce pan Ladislav Janočko, který oslovil 3 subjekty, přičemž všichni podali
nabídku na zhotovení tohoto projektu. Na tomto zasedání došlo k otevření obálek se
všemi nabídkami, přičemž jediným hodnotícím kritériem byla nabídková cena zhotovení,
která byla u jednotlivých subjektů následující: Vakstav s.r.o. Jablonné nad Orlicí – 275 015
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Kč, Ekozis s.r.o. Zábřeh - 318 470 Kč a A.B.V. s.r.o. Ústí nad Orlicí - 353 201 Kč. Na základě
předložených nabídkových cen byla zastupitelstvem vybrána jako vítězná firma pro
zhotovení zakázky Vakstav s.r.o. z Jablonného nad Orlicí, která danou zakázku zhotoví
za výše uvedenou cenu. Vybudování nové větve vodovodu proběhne ještě v letošním
roce.
(7:0:0)
4. Žádost o prodloužení doby nočního klidu - Staňkovi
Na obecní úřad byla doručena žádost rodiny Staňkových, kteří budou dne 23. 7. 2011
pořádat ve sportovním areálu svatbu. Protože zde budou mít pozvánu živou hudbu, která
bude vystupovat na venkovním prostranství, žádají o prodloužení doby nočního klidu
na druhou hodinu raní. Nejbližší soused – rodina Stejskalových, byl s touto akcí
obeznámen a nemá k tomuto výhrady. Zastupitelstvo obce následně výjimku
na prodloužení začátku nočního klidu schvaluje.
(7:0:0)

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 25. 7. 2011
Přítomni:

Ing. arch. Richard Novák
Petr Vrzal
Aleš Novák
Jaroslav Míka
Eva Cehová

Omluveni:

Ing. Michal Krupička
Ladislav Janočko

Hosté:

Ing. Leo Vanžura
Ing. Milan Šinták

1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
Místostarosta přivítal zastupitele na zasedání. Předložil program jednání a jako
ověřovatele zápisu navrhl paní Evu Cehovou a pana Aleše Nováka. Zastupitelé následně
program i ověřovatele schválili.
(5:0:0)
2. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na stavbu rekreačního objektu –
Kubíček, Rusková (nad náhonem elektrárny pana Langhanse)
Na zasedání zastupitelstva obce se dostavil pan Ing. Milan Šinták, projektant objektu
pro rodinnou rekreaci pana Kubíčka a paní Ruskové. Jedná se přízemní stavbu
s podkrovím, která je podsklepená. Stavba bude zděná, omítnuta, s kamennou
podezdívkou a dřevěným obkladem štítu. Půdorys bude obdélný, střecha sedlová,
dispozice objektu je klasická pro tuto oblast. V zadní části objektu bude vybudován
přístavek s pultovou střechou. K tomuto byla podána připomínka, že takovéto přístavby
nejsou příliš vhodné a narušují čistotu stavby. Dále byla podána připomínka ke tvaru
střechy, kdy v zadní části nad vchodem do objektu se sklon střechy zalamuje, aby bylo
dosáhnuto většího přesahu, což působí rušivě. Bylo doporučeno, aby bylo od zalomení
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upuštěno, nebo bylo provedeno po celé délce po obou stranách objektu, tak jak tomu
bývalo u starých roubených chalup v této oblasti. Po dohodě s projektantem bude
zalomení provedeno po celé délce po obou stranách objektu. Zastupitelstvo výstavbu
objektu dle předložené projektové dokumentace schvaluje, doporučuje zvážit výstavbu
přístavku v zadní části objektu. Zastupitelstvo požaduje provést zalomení sedlové střechy
do mírnějšího sklonu v její spodní části po celé délce objektu po obou stranách.
(5:0:0)
3. Žádost o směnu pozemků p.č. 5115 a 5097/1 v k.ú. Velká Morava ve vlastnictví
Ing. Lea Vanžury za pozemkové parcely č. 5750 a 5748 v k.ú. Velká Morava
Na obecní úřad byla doručena žádost pana Ing. Lea Vanžury o směnu pozemků
p.č. 5115 a 5097/1 v k.ú. Velká Morava v jeho vlastnictví nacházející se podél místní
komunikace v sousedství statku Haradzínů za pozemkové parcely č. 5750 a 5748 v k.ú.
Velká Morava, které jsou ve vlastnictví obce a které se nacházejí v bezprostřední blízkosti
panem Vanžurou budovaných rekreačních objektů a penzionu Jiřinka nad konečnou.
Záměrem této směny je utvořit ucelené území s rekreačními objekty a penzionem
a volným travnatým předprostorem určeným pro agroturistiku, tedy především pro chov
ovcí a koz a výstavbu salaše. Celkově by tak měl prostor působit uceleným dojmem
a nedojde k zastavění pozemků, které jsou nyní ve vlastnictví obce, aby nedošlo
k přehušťování zástavby v této lokalitě. V současné době jsou pozemky ve vlastnictví
obce vedeny jako sjezdová trať, či nemají vymezenu žádnou funkční plochu. Prakticky se
jedná tedy o nezastavitelné území. S novým územním plánem by se sice naskýtala
možnost změnit tyto parcely na občanskou vybavenost a jejich hodnota by se
několikanásobně zvýšila, avšak předmětné pozemky mají velmi problematický přístup,
přičemž přístupová cesta by bez využití okolních vlastníků pozemků prakticky nešla
vybudovat, což záměr takto využít tyto pozemky velmi omezuje. Směnou bude získáno za
2
2
4 633 m nezastavitelné plochy 5 425 m ploch určených pro výstavbu rodinného bydlení.
Na předmětné pozemky jsou navíc již vybudovány přípojky elektřiny a jsou připraveny
pro výstavbu 4 rodinných domů včetně projektové dokumentace a stavebního povolení.
K nabízené pozemkové parcele č. 5097/1 byla podána připomínka, že nesplňuje územním
2
plánem předepsaných 1200 m pro výstavbu rodinného domu, pokud má být využitelná
pro výstavbu 2 rodinných domů. Po dohodě bylo tedy přistoupeno k tomu, že dojde
k navýšení výměry a rozdělení pozemku tak, aby vznikly 2 stavební parcely o výměře
2
min. 1200 m a samostatnou přístupovou komunikací ke druhému pozemku o šíři
parcely min. 4 m. Zastupitelstvo obce tedy záměr směny schvaluje s podmínkou rozšíření
pozemkové parcely č. 5097/1 jak je popsáno výše. Pozemkové parcely č. 5750 a 5748
nebudou ani v budoucnu zastavěny rekreačními objekty a budou sloužit pouze pro účely
agroturistiky, tedy jediným přístupným využitím je zemědělská výroba a výstavba objektů
na těchto pozemků musí sloužit výhradně tomuto účelu.
(5:0:0)
4. Schválení pronájmu části pozemku p.č. 963 v k.ú. Velká Morava, část pozemku
na dojezdu svahu „A“ pro výstavbu sportovního centra mládeže
2
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 963 v k.ú. Velká Morava o výměře 367 m ,
určeného pro výstavbu sportovního centra mládeže, byl vyvěšen od 8. 7. 2011 do 25. 7.
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2011 na úřední desce. Žádný další zájemce se v této době nepřihlásil, proto
zastupitelstvo obce schválilo pronájem žadateli, tj. Sportovnímu klubu policie Kometa
Brno za podmínky, že nájemce vybuduje na tomto pozemku do 5 let od podpisu smlouvy
sportovní centrum mládeže, obsahující zázemí pro pořádání sportovních akcí v lyžařském
areálu Sněžník. Sportovní centrum mládeže musí obsahovat prostory pro časomíru,
ošetřovnu, klubovnu, sklad sportovního náčiní a hygienické zázemí. Dalšími přípustnými
prostory jsou místnosti technologií a skladovací prostory. Objekt nesmí sloužit
ke komerčnímu využívání, tedy k provozu občerstvení, ubytovacích služeb apod. Cena
2
pronájmu předmětné části pozemku je stanovena na 25 Kč za m , cena se bude každý rok
upravovat dle meziroční míry inflace. Nájem bude uskutečněn na dobu určitou, tedy
na 10 let s výpovědí z nájmu možnou pouze dohodou nebo při porušení podmínek
pronájmu. Pozemek nebude pronajat bez souhlasu vlastníka třetí osobě a stavby na něm
umisťované budou realizovány pouze za souhlasu vlastníka pozemku.
(5:0:0)
5. Výběr zpracovatele nového územního plánu obce Dolní Morava
Určený zastupitel pro pořízení nového územního plánu, místostarosta Ing. arch. Richard
Novák, vypracoval zadávací podmínky pro zpracování nového územního plánu
ve spolupráci s pořizovatelem – odborem územního plánování na městském úřadě
Králíky - s paní Ing. Helenou Špikovou a následně vyhlásil dne 20. 6. 2011 výběrové řízení
na zakázku malého rozsahu. Výběrové řízení bylo veřejné, bylo vyvěšeno
na internetových stránkách obce a pro zajištění minimální účasti bylo vyzváno 7 subjektů
oprávněných zpracovávat územní plány k podání nabídky:
Atelier AURUM, s.r.o., Jiráskova 21, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí
Ing. Václav Jetel, Terronská 7, 160 00 Praha 6
REGIO, s.r.o., Hořická 50, 500 02 Hradec Králové
SURPMO, a.s., Projektové středisko Hradec Králové, Československé armády 219/24, 500
03 Hradec Králové
URBAPLAN, s.r.o., Komenského 266/3, 500 03 Hradec Králové
Urbanistické středisko Brno, s.r.o., Příkop 8, 602 00 Brno
Ing. arch. Dagmar Vaníčková, Aloise Hanuše 182, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Nabídky na zpracování nového územního plánu mohly být podávány do 20. 7. 2011
a do tohoto data bylo doručeno 5 nabídek od:
Ing. Václav Jetel, Terronská 7, 160 00 Praha 6
SURPMO, a.s., Projektové středisko Hradec Králové, Československé armády 219/24,
500 03 Hradec Králové
URBAPLAN, s.r.o., Komenského 266/3, 500 03 Hradec Králové
Urbanistické středisko Brno, s.r.o. (dále jen USB s.r.o.), Příkop 8, 602 00 Brno
Institut regionálních informací, s.r.o. (dále jen IRI s.r.o.), Beethovenova 4, 602 00 Brno
Dále byly doručeny oznámení o neúčasti na nabídce této zakázky od 3 oslovených
subjektů:
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Atelier AURUM, s.r.o., Jiráskova 21, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí
REGIO, s.r.o., Hořická 50, 500 02 Hradec Králové
Ing. arch. Dagmar Vaníčková, Aloise Hanuše 182, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Na zasedání zastupitelstva obce byly předloženy doručené obálky nabídek a došlo k jejich
otevření. Poté došlo k porovnání cen nabídek včetně DPH všech etap zpracování
územního plánu i s případným konceptem mezi jednotlivými subjekty, přičemž výsledek
tohoto porovnání byl následující:
Subjekt

Cena (v Kč s DPH)

SURPMO a.s.

460 800

URBAPLAN s.r.o.

576 000

Ing. Václav Jetel

594 000

IRI s.r.o.

819 600

USB s.r.o.

972 000

Následně byl po dohodě pověřen určený zastupitel pro pořizování nového územního
plánu, aby vyhodnotil dodané nabídky z hlediska kvalifikačních předpokladů, zadávacích
podmínek a provedl hodnocení nabídek dle zadávacích podmínek zakázky. Výsledky
tohoto hodnocení budou předloženy na mimořádném zasedání zastupitelstva dne
1. 8. 2011. Zastupitelstvo obce bere podané nabídky na vědomí, zhotovitele nového
územního plánu schválí až na následném mimořádném zastupitelstvu po vyhodnocení
dodaných nabídek.
(5:0:0)
2

6. Žádost o koupi pozemkové parcely č. 5794 v k.ú. Velká Morava o výměře 271 m –
v zatáčce nad Bednářovými, žádá paní Kolouchová
Na obecní úřad byla podána žádost paní Kolouchové o koupi pozemkové parcely
2
č. 5794 v k.ú. Velká Morava o výměře 271 m . Jedná se o pozemek podél místní
komunikace k hotelu Prometheus. O tento pozemek je žádáno, aby byl zajištěn přístup
na pozemkovou parcelu paní Kolouchové, která se pod cestou nachází. Protože se jedná
o pozemek, který tvoří krajnici této komunikace a který bude využit při rekonstrukci této
místní komunikace, kterou bude realizovat společnost Sněžník a.s., zamítá zastupitelstvo
obce prodej této pozemkové parcely. Přístup na pozemek paní Kolouchové bude stále
přes pozemek obce. V případě zájmu může být sepsáno věcné břemeno na užívání
tohoto pozemku.
(5:0:0)
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7. Žádost o změnu územního plánu pro stavební parcelu č. 173 v k.ú. Velká Morava –
pod Králickým Sněžníkem, manželé Kubů
Na obecní úřad byla podána žádost manželů Kubů na změnu územního plánu pro
stavební parcelu č. 173 v k.ú. Velká Morava. Jedná se o zbořeniště bývalé Lichenštejnovi
chaty pod vrcholem Králického Sněžníku. I když je tato parcela vedena jako stavební, dle
územního plánu není toto území zastavitelné, tzn. že zde nelze na původním zbořeništi
vystavět objekt podobného charakteru. Záměrem vlastníka je zde vybudovat
ve spolupráci s Horskou službou a Klubem českých turistů zázemí pro příchozí turisty,
především občerstvení, nocležnu a stanici Horské služby. Ve spolupráci s KČT je zde
záměrem také vybudovat informační centrum s koutkem historie. Cílem není vybudovat
vysokokapacitní hotel a neúměrně návštěvníky zatěžovat vrchol Králického Sněžníku,
spíše se jedná o doplnění služeb pro stávající kapacitu návštěvníků a zvýšení jejich
bezpečnosti, kdy v případě že překvapí změna počasí zde naleznou vhodné zázemí.
Zastupitelstvo obce s tímto záměrem souhlasí, protože již v tomto roce se začne
zpracovávat nový územní plán, nebude toto řešeno formou změny současného územního
plánu, ale záměr bude zahrnut do nového územního plánu.
(5:0:0)
8. Schválení nových stanov Sdružení obcí a měst Orlicko
Na obecní úřad byly doručeny nové stanovy Sdružení obcí a měst Orlicko, které byly
projednány na valné hromadě sdružení. Po projednaní nemá zastupitelstvo k těmto
stanovám výhrady a v úplném znění je schvaluje.
(5:0:0)
9. Schválení zpracování projektové dokumentace na místní obslužnou komunikaci
od prodejny potravin k Ovčínu
Byla projednána možnost oprav a výstavby nových místních komunikací, na které by
bylo pravděpodobně možné získat finanční podporu z některého z dotačních titulů.
Proto abychom mohli žádat, případně z vlastních prostředků dané komunikace opravovat
či budovat, je nutné nechat si zpracovat projektovou dokumentaci k jednotlivým
komunikacím a vyřídit územní rozhodnutí. Byly projednávány 4 místní komunikace. První
projednávanou byla od kostela ke Králům. Tato komunikace bude však opravena v rámci
výstavby komunikace pro zemědělskou techniku, jejíž stavba právě probíhá. Dále byla
projednána výstavba komunikace do nové lokality výstavby rodinných domů „Pod
Větrným vrchem“. Zde však nejsou dořešeny majetkoprávní vztahy, proto bylo i od této
komunikace upuštěno. Dále byla projednávána komunikace od prodejny potravin
k Ovčínu a od Nováků po paní Vostrou. V rámci tohoto bodu bylo schvalováno
vypracování projektové dokumentace na komunikaci od prodejny potravin k Ovčínu.
K tomuto bylo řečeno, že dosud nejsou vyřešeny majetkové vztahy na část cesty, kterou
vlastní manželé Sochorovi. Protože o dotaci lze žádat pouze na komunikace ve vlastnictví
obce, bylo řečeno, že se projektová dokumentace sice vypracuje na celou komunikaci, ale
část jí nebude z prostředků obce budována. Tento úsek by měl být v zájmu investorů
v lokalitě Větrného vrchu, kteří by se mohli na jeho výstavbě podílet, po vzájemné
dohodě s manželi Sochorovými. Pro zpracování projektové dokumentace byla oslovena
firma Novotný, která podala nabídku na vyhotovení projektové dokumentace
7
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k územnímu řízení na tuto komunikaci za cenu 61 000 Kč. Odhadované náklady na
výstavbu předmětné komunikace činí 3 024 000 Kč. Zastupitelstvo obce schvaluje
zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení na místní obslužnou komunikaci
od prodejny potravin k ovčínu firmou Novotný za cenu 61 000 Kč.
(5:0:0)
10. Schválení zpracování projektové dokumentace na místní obslužnou komunikaci od
od Nováků k paní Vostré
V návaznosti na předchozí bod bylo v tomto bodě schvalováno vypracování projektové
dokumentace na místní obslužnou komunikaci od Nováků k paní Vostré. Jako
rozporuplné se jeví vedení trasy komunikace v místě nové zástavby rodinnými domy
(Míka, Lapčík, ...). V úvahu přicházejí dvě varianty. První je přímá podél vedení vysokého
napětí a prochází přímo podél nově budovaných domů, je nejkratší a nejefektivnější
z hlediska údržby. Druhá obchází výstavbu nových domů po staré cestě a do nové
výstavby zachází pouze slepá odbočka. Tato varianta vzešla z požadavku paní Temiakové,
které byly při pozemkové úpravě Velké Moravy rozděleny její pozemky vymezením pruhu
do vlastnictví obce právě pro přímou variantou, jíž si nepřeje aby byla realizována.
Nutno podotknout, že k tomuto rozdělení nepodala paní Temiaková záporné stanovisko.
Odhadovaná cena první varianty je 4 540 000 Kč, varianta druhá bude o přibližně 500 000
Kč dražší. Po diskuzi bylo přistoupeno k hlasování k vypracování první varianty, která je
pro obec z ekonomického i praktického hlediska výhodnější a u které lze předpokládat
lepší možnost získání dotace. Zastupitelstvo tedy hlasovalo pro první variantu
a zpracování projektové dokumentace firmou Novotný za cenu 71 000 Kč.
(3:1:1; pro Richard Novák, Aleš Novák, Petr Vrzal, proti Jaroslav Míka, zdržela se Eva
Cehová; neschváleno protože pro nebyla nadpoloviční většina všech zastupitelů)
11. Žádost o posunutí doby nočního klidu na akci Bikefest 2011
Na obecní úřad byla doručena žádost pana Roberta Látala na prodloužení začátku
nočního klidu pro dny 29. a 30. července na akci Bikefest 2011, jež pořádá v areálu
na Větrném vrchu. Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení začátku nočního klidu pro
oba tyto dny na 2 hodinu raní. Nad akcí převzala záštitu radní pro kulturu Pardubického
kraje pani Ing. Jana Pernicová.
(5:0:0)
12. Žádost o vyjádření a souhlasu k umístění a provedení staveb: garáž pro rolbu
a sportovní centrum mládeže, souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o umístění
a provedení stavby
Na obecní úřad byla podána žádost společnosti Sněžník a.s. ohledně vyjádření se
k výstavbě garáže pro rolbu a sportovního centra mládeže. Tyto stavby byly již
projednávány na minulém zasedání zastupitelstva obce. Výstavba garáže pro rolbu byla
na tomto zasedání schválena pod číslem usnesení 81/2011. Stavba sportovního centra
mládeže nebyla v předložené podobě schválena. Byly podány připomínky k jejímu
vzhledu, jehož charakter vzhledem k roztříštěnosti okolní zástavby nelze jednoznačně
určit. Celému prostoru chybí hlubší urbanistická myšlenka a provázanost zde
umísťovaných staveb. Stavba sportovního centra mládeže se má svým vzhledem
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připodobňovat stavbě nástupní stanice lanové dráhy, v celkovém konceptu lokality však
takovýto tvar nemá příliš opodstatnění. Stavba má svou funkcí dotvářet prostor dojezdu
sjezdových tratí, nepředpokládá se již výstavba dalšího objektu v tomto prostoru.
Sněžník a.s. žádá také o sloučenou veřejnoprávní smlouvu o umístění a provedení pro
obě výše uvedené stavby. Po diskuzi ohledně vzhledu objektů bylo přistoupeno
k hlasování. Zastupitelstvo obce schvaluje: Výstavbu garáže pro rolbu přistavěné k depu
lanové dráhy Sněžník dle předložené projektové dokumentace. Stavba je o půdorysných
rozměrech přibližně 22,5 x 9 m a o výšce 5,8 m, tvoří ji 1. podzemní podlaží. Je ukončená
plochou střechou, částečně je stavba zapuštěna do terénu. Výstavbu sportovního centra
mládeže dle předložené projektové dokumentace. Jedná se o stavbu s jedním
podzemním a jedním nadzemním podlažím, ukončenou plochou střechou, na jedné
straně zaoblenou až po svislou stěnu. Objekt o rozměrech cca 8 x 16,5 m bude obsahovat
klubovnu, místnost měření, ošetřovnu, kancelář a skladovací prostory. Pro obě tyto
stavby zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění
a provedení stavby.
(4:0:1, zdržel se Richard Novák)
13. Schválení rozpočtové změny č. 3/2011, dotace z Pardubického kraje na požární
ochranu
Na základě získání dotace z Pardubického kraje na zajištění požární ochrany byla
předložena zastupitelstvu obce rozpočtová změna č. 3/2011. Jedná se o navýšení příjmu
obecního rozpočtu ve výši 10 000 Kč a následně také navýšení výdajů o shodnou částku.
Poskytnuté finance budou využity na opravu brzdového systému hasičské avie, která je
již delší dobu potřebná.
(5:0:0)
14. Schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku na projekt Sdružení obcí a měst Orlicko:
Orlicko – Kladsko – Vše a ještě více!
Na obecní úřad byla doručena smlouva o poskytnutí příspěvku na projekt Sdružení obcí
a měst Orlicko: Orlicko – Kladsko – Vše a ještě více!. Tento projekt byl realizován v letech
2006-2007 a v rámci něj byly vydány propagační materiály o oblasti. Jedná se
o proplacení splátky úvěru na tuto akci ve výši 417 Kč. Zastupitelstvo schvaluje smlouvu
o poskytnutí příspěvku na projekt Sdružení obcí a měst Orlicko: Orlicko – Kladsko – Vše
a ještě více! Na příspěvek ve výši 417 Kč.
(5:0:0)
15. Opětovné projednání žádosti o prodloužení lhůty pro předložení stavebního
povolení ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní – pan Vratislav Krobot
Na zasedání zastupitelstva byla opětovně projednána žádost pana Vratislava Krobota,
kupujícího části pozemkové parcely č. 272/1 v k.ú. Horní Morava, který podal na obecní
úřad žádost o posunutí termínu předložení stavebního povolení na objekt rodinného
domu. Dle smlouvy o smlouvě budoucí kupní na výše uvedenou parcelu uzavřenou s obcí
se zavazuje předložit stavební povolení k rodinnému domu na této parcele do 2 let
od podpisu smlouvy. Pokud toto nedodrží, může obec od smlouvy odstoupit. Jako důvod
odložení uvedl spory ohledně přístupu na tuto pozemkovou parcelu, které se museli řešit
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směnami pozemků a byly vyřešeny v nedávné době. Proto měl na pozemek omezený
přístup. Toto však nemění nic na tom, že mohlo být stavební povolení nezávisle vyřízeno.
Dále bylo řečeno, že není vhodné, aby každý z manželů Krobotových vlastnil pozemek
koupený od obce za zvýhodněnou cenu, protože tento pozemek by mohla využít další
rodina pro trvalé bydlení v obci. Po jednání s manželi Krobotovými bylo dojednáno, že
dojde k vypovězení smlouvy v případě smlouvy o smlouvě budoucí u paní Radky
Krobotové (rozené Tomanové) a v případě smlouvy o smlouvě budoucí pana Krobota
dojde k navýšení lhůty pro předložení stavebního povolení a předložení souhlasu
k užívání stavby o jeden rok. Zastupitelstvo obce tedy schvaluje prodloužení lhůt
u smlouvy o smlouvě budoucí kupní s panem Vratislavem Krobotem na část pozemkové
parcely č. 272/1 v k.ú. Horní Morava o jeden rok pro předložení stavebního povolení
a souhlasu k užívání stavby (kolaudačního souhlasu).
(5:0:0)
16. Opětovné projednání žádosti o prodloužení lhůty pro předložení stavebního
povolení ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní – paní Radka Krobotová
Na zasedání zastupitelstva byla opětovně projednána žádost paní Radky Krobotové,
kupujícího části pozemkové parcely č. 272/1 v k.ú. Horní Morava, která podala na obecní
úřad žádost o posunutí termínu předložení stavebního povolení na objekt rodinného
domu. Dle smlouvy o smlouvě budoucí kupní na výše uvedenou parcelu uzavřenou s obcí
se zavazuje předložit stavební povolení k rodinnému domu na této parcele do 2 let
od podpisu smlouvy. Pokud toto nedodrží, může obec od smlouvy odstoupit. Jako důvod
odložení uvedla spory ohledně přístupu na tuto pozemkovou parcelu, které se museli
řešit směnami pozemků a byly vyřešeny v nedávné době. Proto měla na pozemek
omezený přístup. V souvislosti s předchozím bodem zastupitelstvo obce zamítá
prodloužení smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřenou s paní Radkou Krobotovou
na část pozemkové parcely č. 272/1 v k.ú. Horní Morava a vypovídá tomto tuto smlouvu,
přičemž záloha zaplacená za pozemek bude paní Krobotové dle smlouvy vrácena.
(5:0:0)

MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 1. 8. 2011
Přítomni:

Ladislav Janočko
Ing. arch. Richard Novák
Petr Vrzal
Aleš Novák
Jaroslav Míka
Ing. Michal Krupička
Eva Cehová

1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
Starosta přivítal zastupitele na zasedání. Předložil program jednání a jako ověřovatele
zápisu navrhl pana Jaroslava Míku a pana Richarda Nováka. Zastupitelé následně
program i ověřovatele schválili.
(7:0:0)
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2. Schválení zpracovatele nového „Územního plánu Dolní Morava“
Na základě usnesení č. 98/2011 z jednání zastupitelstva dne 25. 7. 2011 zpracoval
určený zastupitel pro pořízení nového územního plánu protokol hodnocení předložených
nabídek, kde byla porovnána nejen nabídková cena, ale také předložené reference
a doba plnění zakázky v měsících. Bylo prověřeno také splnění zadávacích podmínek
a kvalifikačních kritérií zpracovatele. Z hodnocení nabídek byla vyřazena firma
Urbanistické středisko Brno s.r.o., která nesplnila všechny kvalifikační požadavky
a zadávací podmínky. Nebyl dodán v nabídce požadovaný doklad o autorizaci
k posouzení územního plánu z hlediska vlivů na plochy Natura 2000 dle zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a dále nebyl uveden v návrhu smlouvy o dílo
následující požadovaný text: „Územní plán bude zpracován v souladu s metodikou
digitálního zpracování územních plánů obcí pro Pardubický kraj (MINIS). Výkresová
a textová část jednotlivých etap zpracování územního plánu bude odevzdaná ve formátu
PDF. Digitální data čistopisu územního plánu budou zpracovaná dle metodiky MINIS
a budou nedílnou součástí všech paré čistopisu územního plánu.“; proto byl z posuzování
tento subjekt vyřazen. Následně byly tedy srovnávány pouze 4 subjekty. Přehled
vyhodnocení je uveden níže.

Vyhodnocení nabídek na zpracování ÚP obce Dolní Morava
Cena
(váha 70%)

Reference
(váha 20%)

Termíny plnění
(váha 10%)

Celkové
hodnocení

SURPMO a.s.

100

100

100

100

URBAPLAN s.r.o.

80

100

0

76

Ing. Václav Jetel

78

100

0

74

IRI s.r.o.

56

100

0

59

Subjekt

Vítězem výběrového řízení dle předloženého vyhodnocení se stává firma SURPMO a.s.,
projektové středisko Hradec Králové. Zastupitelstvo obce schvaluje zpracovatele nového
„Územního plánu Dolní Morava“ firmu SURPMO a.s., projektové středisko Hradec
Králové za ceny, které jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo a pověřuje místostarostu
podepsáním smlouvy o dílo.
(7:0:0)
3. Opětovné projednání zpracování projektové dokumentace na místní obslužnou
komunikaci od od Nováků k paní Vostré
V tomto bodě bylo opětovně projednáno vypracování projektové dokumentace
na místní obslužnou komunikaci od Nováků k paní Vostré, jež nebylo na minulém
zasedání zastupitelstva schváleno. Rozporuplné je vedení této komunikace v místě nové
zástavby rodinnými domy (Míka, Lapčík, ...). V úvahu přicházejí dvě varianty. První je
přímá podél vedení vysokého napětí a prochází přímo podél nově budovaných domů, je
nejkratší a nejefektivnější z hlediska údržby. Druhá obchází výstavbu nových domů po
staré cestě a do nové výstavby zachází pouze slepá odbočka. Tato varianta vzešla
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z požadavku paní Temiakové, které byly při pozemkové úpravě Velké Moravy rozděleny
její pozemky vymezením pruhu do vlastnictví obce právě pro přímou variantou, jíž si
nepřeje aby byla realizována. Nutno podotknout, že k tomuto rozdělení nepodala paní
Temiaková záporné stanovisko. Odhadovaná cena první varianty je 4 540 000 Kč, varianta
druhá bude o přibližně 500 000 Kč dražší. Po diskuzi bylo přistoupeno k hlasování
k vypracování druhé varianty, která je pro obec dražší a z hlediska údržby horší, ale dle
názoru některých zastupitelů méně konfliktní a více vyhovující budoucím obyvatelům
nové zástavby. Zastupitelstvo tedy hlasovalo pro druhou variantu a zpracování
projektové dokumentace firmou Novotný za cenu 71 000 Kč.
(4:3:0; pro Ladislav Janočko, Eva Cehová, Jaroslav Míka, Michal Krupička, proti Richard
Novák, Aleš Novák, Petr Vrzal)
4. Žádost o pořádání MČR v běhu do vrchu
Na obecní úřad byla podána žádost běžeckého klubu Iscarex o možnost pořádat v rámci
tradičního závodu v běhu do vrchu Dolní Morava – Králický Sněžník mistrovství České
republiky v tomto sportu v roce 2012. Zastupitelstvo obce k tomuto nemá výhrady
a schvaluje pořádání MČR v běhu do vrchu v obci Dolní Morava v rámci závodu v běhu
do vrchu Dolní Morava – Králický Sněžník v roce 2012.
(7:0:0)

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Další řádné zasedání zastupitelstva obce proběhne v pondělí 19. září 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.
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POVODNĚ 2011
V letošním roce naši obec
zasáhly po delší době opět
povodně, které však zdaleka
nedosahovali rozsahu z roku
1997.
Voda
kulminovala
v pátek 22. července, kdy byl
vyhlášen také III. povodňový
stupeň,
který
byl
již
v podvečerních
hodinách
odvolán. K výrazným škodám
na majetku nedošlo, i tak bude
muset obec vynaložit finanční
prostředky na úklidové práce
naplavenin
a vyspravení
některých
částí
obecních
komunikací. Nejvíce byla v obci zasažena oblast parkoviště Na konečné, oblast
parkoviště U Vendy a Sportovní areál. Malou neplechu voda způsobila také ve stájích u
Paulovičů. Daleko větší rozsah škod hlásí Lesy České republiky, kdy došlo k značnému
poškození lesních cest. Doufejme, že k dalším záplavám již opět delší dobu nedojde.

OMLUVA
Omlouváme se svým spoluobčanům za špatné zveřejnění jejich životních jubileí, kdy
došlo k chybě a v červenci byli otištěni srpnový jubilanti. Za chybu se velice omlouváme
a uvádíme vše na správnou míru.

V červenci své jubileum
oslavili:

V srpnu své jubileum
oslaví:

Milan Soldát

Ladislav Bednář

Jaromír Jednoróg

Ladislav Kubička

Emilie Kholová

Ludvík Látal

GRATULUJEME !!

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.
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