ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA
Říjen 2011

Číslo: 9/2011

ZDARMA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 19.9.2011
Přítomni:

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

Hosté:

Petr Mahel
Kamila Tóthová

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 Aleše Nováka. Zastupitelé následně program
i ověřovatele schválili.
(7:0:0)
2. Žádost o poskytnutí příspěvku na vydání knihy povídek o oblasti Králického Sněžníku
Na zasedání zastupitelstva obce se dostavil pan Petr Mahel a paní Kamila Tóthová,
zástupci skupiny osob, která usiluje o vydání knihy s názvem „Pohádky od Králického
Sněžníku“. Jedná se o soubor povídek paní Mileny Brňákové, který pohádkovou formou
popisuje místa v oblasti Králického Sněžníku, tedy i v okolí Dolní Moravy. Bylo požádáno
o finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč, který bude sloužit k dokrytí nákladů na vydání této
knihy. Příspěvek o této výši zastupitelstvo po projednání schválilo. Tento projekt je
uvažován jako neziskový, tedy všichni, kdo se na vydání knihy podílejí jsou bez nároku
na finanční odměnu. Za poskytnutí příspěvku bude věnován v knize prostor
pro propagaci obce.
(7:0:0)
3. Schválení směny směnu pozemků p.č. 5115 a části pozemku p.č. 5097 v k.ú. Velká
Morava ve vlastnictví Ing. Lea Vanžury za pozemkové parcely č. 5750 a 5748 v k.ú.
Velká Morava ve vlastnictví obce
Na minulém zasedání zastupitelstva obce byl schválen záměr směny pozemků p.č. 5115
a části pozemku p.č. 5097 v k.ú. Velká Morava ve vlastnictví Ing. Lea Vanžury
za pozemkové parcely č. 5750 a 5748 v k.ú. Velká Morava ve vlastnictví obce. Podmínkou
směny bylo navýšení výměry části pozemkové parcely č. 5097 v k.ú. Velká Morava tak,
aby zde byl prostor pro 2 rodinné domy, přičemž pro jeden je dle regulativů územního
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plánu požadováno min. 1200 m , a byl prostor pro přístupovou komunikaci k druhému
z nich. Panem Vanžurou byl doručen nový geometrický plán, který toto navyšuje dle výše
2
uvedených požadavků na celkovou výměru 2600 m . Celkově tedy bude směněno
2
2
4633 m za 5728 m . Záměr směny byl po dobu stanovenou zákonem vyvěšen na úřední
desce, nikdo k tomuto nepodal námitky. Zastupitelstvo obce následně tuto směnu
schválilo s podmínkou, že 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
pozemcích musí sloužit výhradně tomuto účelu.
(7:0:0)
4. Schválení záměru výstavby rodinného domu na p.p.č. 5658 v k.ú. Velká Morava
(Šárka a Petr Novákovi, u Čermáků)
Zastupitelstvu obce byl představen záměr výstavby rodinného domu na p.p.č. 5658
v k.ú. Velká Morava. Příslušná parcela se nachází dle platného územního plánu (změny
č. 1) v ploše bydlení. Po diskuzi bylo shledáno, že je nutné předložit kompletní
projektovou dokumentaci pro územní řízení pro vydání konečného stanoviska.
Z předložených materiálu není jasné osazení domu do terénu, tedy především jeho
výškové osazení a případné navyšování terénu. Dále bylo shledáno, že z předložených
materiálů je patrné, že se jedná o poměrně značně členěný objekt, pro tuto oblast je
vhodné užití jednoduchých forem, proto je tedy vhodnější užít jednoduchý obdélníkový
půdorys objektu o poměru stran 1:1,5 až 1:2 bez prolamování rovin a přístavků. Tedy aby
přístavba garáže byla začleněna do jednotné hmoty objektu a předsazení vstupní části
aby bylo srovnáno do jedné roviny, či byl užit boční štít nad vchodem. Dále uspořádání
hlavního štítu není příliš vhodné, jedná se o reprezentativní část stavby, měla by být bez
prolamování rovin a okenní otvory by měly být podobných rozměrů a uspořádání. Dále
vlastní osazení objektu by mělo být přímo na terénu a nenavyšovat ho na vysokou
podnož, toto řešení není pro venkov typické. Z předložených materiálů je patrné, že je
uvažováno s užitím střešních vikýřů. Ty jsou pro tuto oblast také netypické, vhodnější je
užití střešních oken. Zastupitelstvo obce se záměrem výstavby souhlasí a požaduje
zapracování výše uvedených připomínek, aby mohlo být vydáno stanovisko k územnímu
řízení. Dále zastupitelstvo obce vyžaduje po kolaudaci objektu přihlášení minimálně
jedné osoby k trvalému pobytu v obci.
(7:0:0)
5. Schválení záměru výstavby řadových garáží na st.p.č. 56/1 v k.ú. Dolní Morava
(Stejskalovi)
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr výstavby řadových garáži manželů Stejskalových.
Řadové garáže se mají nacházet u rodinného domu v jejich vlastnictví. Jedná se o objekt
se 3 vjezdy o půdorysných rozměrech 11,4 x 6,6 m. Objekt má být zastřešen
asymetrickou sedlovou střechou o výšce hřebene 4 m. Jako doporučení oproti
předloženému vzhledu doporučuje zastupitelstvo užití symetrické sedlové střechy, která
je pro místní užití více vhodná.
(6:0:1, zdržel se Richard Novák)
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6. Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – vedení nízkého
napětí (nn) na p.p.č. 5139 a 5188 v k.ú. Velká Morava (Zatloukal)
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene
na podzemní vedení nn na p.p.č. 5139 a 5188 v k.ú. Velká Morava. Jedná se o přípojku nn
k novostavbě pana Zatloukala. Ve smlouvě je však chybně uvedena jednorázová úhrada
za zřízení věcného břemene ve výši 1000 Kč za obě pozemkové parcely, přičemž by
úhrada měla činit 1000 Kč za jednu pozemkovou parcelu, proto zastupitelstvo podmiňuje
souhlas s úpravou smlouvy tak, aby jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene
činila 1000 Kč za jednu pozemkovou parcelu, na níž je věcné břemeno zřizováno.
(7:0:0)
7. Smlouva o zřízení věcného břemene – vedení nn na p.p.č. 5018 a 5055 v k.ú. Velká
Morava (lokalita nové zástavby)
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene
na podzemní vedení nn na p.p.č. 5018 a 5055 v k.ú. Velká Morava. Jedná se o přípojku nn
k novostavbám ve spodní části obce.
(7:0:0)
8. Smlouva o zřízení věcného břemene – vedení nn na p.p.č. 5070 a 5073 v k.ú. Velká
Morava (Vrábel)
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene
na podzemní vedení nn na p.p.č. 5070 a 5073 v k.ú. Velká Morava. Jedná se o přípojku nn
k novostavbě pana Vrábla. Ve smlouvě je však chybně uvedena jednorázová úhrada
za zřízení věcného břemene ve výši 1000 Kč za obě pozemkové parcely, přičemž by
úhrada měla činit 1000 Kč za jednu pozemkovou parcelu, proto zastupitelstvo podmiňuje
souhlas s úpravou smlouvy tak, aby jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene
činila 1000 Kč za jednu pozemkovou parcelu, na níž je věcné břemeno zřizováno.
(7:0:0)
9. Žádost o vyjádření a souhlas s uzavřením veřejnoprávních smluv o umístění
a provedení stavby účelové lesní cesty – propojení lesní cesty „Kolotočová“ a obecní
komunikace p.p.č. 1080/6 v k.ú. Velká Morava (vedle lyžařského svahu A)
Na obecní úřad byla doručena žádost Lesů ČR, s.p. o vyjádření a souhlas s uzavřením
veřejnoprávních smluv o umístění a provedení stavby účelové lesní cesty – propojení
lesní cesty Kolotočová a obecní komunikace na p.p.č. 1080/6 v k.ú. Velká Morava. Jedná
se o propojení stávajících lesních cest mimo lyžařský svah, který nese označení „Áčko“,
tak aby nedocházelo k narušení povrchu sjezdové tratě, kterou lesní cesta Kolotočová
prochází. Stavba bude probíhat na pozemcích žadatele, budou tímto záměrem dotčeny
pozemkové parcely pro plnění funkce lesa č. 1059/1, 837/2, 836 a 825, vše v k.ú. Velká
Morava. Zastupitelstvo obce tento záměr schvaluje a souhlasí s uzavřením
veřejnoprávních smluv o umístění stavby a provedení stavby. Případné větší než
současné zatížení obecní komunikace na p.p.č. 1080/6 a s tím spojené narušování
stability a povrchu této komunikace bude řešeno formou úpravy této komunikace
na náklady žadatele.
(7:0:0)
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10. Žádost o koupi části pozemkové parcely č. 272/1 v k.ú. Horní Morava (manželé
Schonovi)
Na obecní úřad byla doručena žádost manželů Schonových, kteří mají vážný zájem
o koupi části pozemkové parcely č. 272/1 v k.ú. Horní Morava. Jedná se o část
2
pozemkové parcely označenou dle geometrického plánu jako 272/5 o výměře 1359 m ,
na kterou byla v nedávné době vypovězena smlouva o smlouvě budoucí s paní Radkou
Krobotovou. Zastupitelstvo obce po projednání shledalo, že má zájem prodat tuto
2
parcelu za 650 Kč/m , záměr prodeje však bude zveřejněn až po dořešení výpovědi
smlouvy s paní Radkou Krobotovou.
(7:0:0)
11. Schválení určeného zastupitele pro pořízení změny č. 5 územního plánu obce Dolní
Morava
Protože došlo v minulém roce ke změně starosty a bývalá starostka, paní Bednářová,
byla zastupitelstvem určena jako určený zastupitel pro pořizování změny č. 5 územního
plánu obce Dolní Morava, musí dojít k určení nového určeného zastupitele ze
současného zastupitelstva. Po projednání byl schválen jako určený zastupitel pro
pořizování změny č. 5 územního plánu místostarosta Richard Novák, který v současné
době figuruje jako určený zastupitel pro pořizování nového územního plánu.
(7:0:0)
12. Rozpočtová změna č. 4/2011
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtovou změnu č. 4/2011 týkající se poskytnutí
neinvestiční dotace od Pardubického kraje na zajištění proběhlého sčítání lidu, domů
a bytů v letošním roce. Jedná se o částku 1665 Kč, která bude určena na pokrytí nákladů
s tímto sčítáním spojených.
(7:0:0)
13. Smlouva o partnerství – KVH Kralka
Na obecní úřad byl doručen dopis Klubu vojenské historie Kralka, o.s., který spravuje
muzeum K-S5 „U Potoka“ a který žádá obec o spolupráci formou smlouvy o spolupráci
pro zvýšení šance na získávání finančních prostředků a dotací pro zajištění nezbytných
oprav muzea. Spolupráce spočívá ve vzájemné propagaci a informovanosti a uzavírá se
na dobu neurčitou, min. však na 5 let. Zastupitelstvo obce tuto Rámcovou smlouvu
o partnerství s Klubem vojenské historie Kralka, o.s. v předloženém znění schválilo.
(7:0:0)
14. Seznámení s dílčím přezkoumáním hospodaření obce za rok 2011
Zastupitelstvo obce bere na vědomí dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2011,
které proběhlo dne 15.9. na obecním úřadě. Při tomto přezkoumání nebyly zjištěny
žádné nedostatky. Za tuto skutečnost vděčíme především účetnímu obce.
(7:0:0)
15. Schválení změny katastrální hranice uvnitř obce
Zastupitelstvo obce souhlasí se změnou katastrální hranice uvnitř obce. Jedná se
o změnu části hranice mezi k.ú. Dolní a Horní Morava. Původní hranice vedla uprostřed
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pozemku s trvalým travním porostem, kde byla nezřetelná. Nová hranice vede kolmo
od koryta řeka Moravy, po stávajícím jihozápadní straně pozemkové parcely č. 367/1
v k.ú. Horní Morava.
(7:0:0)
16. Možnost výstavby plaveckého bazénu - aquacentra
Zastupitelstvu obce byla představena možnost výstavby plaveckého bazénu
s aquacentrem v obci. V současné době existuje možnost pro obec získat dotaci na takto
rozsáhlý projekt. Protože se jedná o velmi nákladnou investici, nemohla by se obec
finančně se spolupodílet na této stavbě a nestačila by pokrývat provozní náklady.
Výstavba by se tedy mohla uskutečnit pouze za předpokladu, že se na ní bude podílet
nějaký další subjekt, který se následně bude podílet na zajištění provozu tohoto zařízení.
Vznikem aquacentra by se doplnila chybějící nabídka služeb pro cestovní ruch. Po diskuzi
bylo shledáno, že výstavba by byla v obci možná pouze za podmínek, že se na výstavbě
a provozu bude podílet i další subjekt mimo obce, který finančně zajistí dokrytí
potřebných nákladů tak, aby tato akce nestála obec žádné či minimální prostředky.
Nositelem projektu však musí být obec, protože dotace se na tyto akce pro soukromé
subjekty neposkytuje. Pro doplnění služeb v obci je sice aquacentrum potřeba, avšak
nejedná se o prioritu obce, která nemá dostatečné prostředky na naplnění základní
infrastruktury, natož na výstavbu doplňujících služeb. Zastupitelstvo obce bere možnost
výstavby aquacentra na vědomí a s tímto záměrem souhlasí. Další vývoj v této věci bude
podmíněn jednáním s dalšími subjekty podílejícími se na tomto projektu. V obci existuje
několik lokalit pro výstavbu tohoto projektu. Nejvhodnější lokalita bude upřesněna
dalšími jednáními. Samotný vzhled objektu a jeho umístění musí odpovídat uspořádání
obce a nesmí narušovat její charakter.
(7:0:0)
16. Smlouva o zřízení věcného břemene – vedení nn na p.p.č. 550/1 v k.ú. Horní
Morava
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na
podzemní vedení nn na p.p.č. 550/1 v k.ú. Horní Morava.
(7:0:0)

CHIRURGICKÁ AMBULANCE
V ČERVENÉ VODĚ
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Pondělí

7:30 – 12:00

12:30 – 15:30

Úterý

----------------

12:00 – 17:00

Středa

7:30 – 12:00

12:30 – 15:30

Čtvrtek

----------------

12:00 – 17:00

Pátek

7:30 – 12:00

12:30 – 15:00

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE
Další řádné zasedání zastupitelstva obce
proběhne v pondělí 24. října 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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INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU
Název projektu:
Reg. číslo projektu:

Dolní Morava – vybavenost cestovního ruchu
CZ.1.13/3.1.00/14.00923

Obec Dolní Morava v současné době realizuje v rámci Regionálního operačního programu
NUTS II Severovýchod projekt pod názvem „Dolní Morava – vybavenost cestovního ruchu“.
Předmětem projektu je vybudování areálu volnočasových aktivit, tvořeného dětským hřištěm,
hokejovým hřištěm, skateparkem a doprovodným mobiliářem. Dále projekt obsahuje vybudování
zavlažování fotbalového hřiště se studnou, naučné cyklotrasy a orientačního systému v obci
Dolní Morava. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální
rozvoj.
Informace o projektu:
Investor:
Předpokládaná výše dotace:
Celkové předpokládané náklady:
Dodavatel:
Projektant:
Stavební dozor:
Management projektu:
Doba fyzické realizace:

Obec Dolní Morava
4, 972 mil. Kč
5, 991 mil. Kč
Techprojekt s.r.o., Ústí nad Orlicí
CREATIVE DESIGN s.r.o., Šternberk
Hudeček s.r.o. , Ústí nad Orlicí
REDEA Žamberk s.r.o.
29.06.2011 – 31.08.2012

www.rada-severovychod.cz
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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