ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA
Listopad + Prosinec 2011

Číslo: 10/2011

ZDARMA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 24.10.2011
Přítomni:

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

Hosté:

Ing. Martin Kocourek

1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
Starosta přivítal zastupitele na zasedání. Předložil program jednání a jako ověřovatele
zápisu navrhl pana Michala Krupičku a paní Evu Cehovou. Zastupitelé následně program
i ověřovatele schválili.
(7:0:0)
2. Schválení výstavby rodinného domu na p.p.č. 611/6 v k.ú. Dolní Morava (Dolečková,
Mitvalský)
Na obecní úřad byla doručena dokumentace k záměru výstavby rodinného domu
na p.p.č. 611/6 v k.ú. Dolní Morava stavebníka Lukáše Mitvalského a Lucie Dolečkové.
K záměru výstavby rodinného domu nemá zastupitelstvo připomínek, avšak k jeho
vzhledu bylo řečeno, že objekt je příliš členitý a nevhodný do zástavby obce. Proto byl
pověřen místostarosta jednáním se stavebníky a projektantem o možné úpravě
předloženého rodinného domu tak, aby lépe vyhovoval prostředí Dolní Moravy.
(7:0:0)
3. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene na vedení nízkého napětí přes p.p.č.
657/3 v k.ú. Dolní Morava (Lokalita 2xRD VAKABRNO, nad Juračkovou)
V tomto bodě byla předložena doručená smlouva o zřízení věcného břemene
na vedení nízkého napětí přes p.p.č. 657/3 v k.ú. Dolní Morava za jednorázovou úplatu
za zřízení věcného břemene 1000 Kč. Tato pozemková parcela je ve vlastnictví obce
a jedná se o přístupovou komunikaci, která má charakter travnatého pojížděného
povrchu. K vedení trasy nízkého napětí a k výkopovým pracím nemá zastupitelstvo
připomínky a se smlouvou souhlasí.
(7:0:0)
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4. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právu provést
stavbu kabelového vedení nízkého napětí přes p.p.č. 5543, 5557/1, 5545, 5476, 5519,
5533 v k.ú. Velká Morava (7xRD nad střediskem, VAKABRNOCZ)
Na obecní úřad byla doručena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
a právu provést stavbu kabelového vedení nízkého napětí přes p.p.č. 5543, 5557/1, 5545,
5476, 5519, 5533 v k.ú. Velká Morava. Jedná se o pozemky obce, převážně vedené jako
místní komunikace. Zastupitelstvo má výhradu k vedení trasy nízkého napětí v prostoru
místní komunikace na p.p.č. 5543 (cesta ke středisku), kde byl nedávno rekonstruován
asfaltový povrch. Vedení podél této komunikace má být provedeno vlevo ve směru jízdy
nahoru. V tomto případě, protože se jedná o svah, by mohlo docházet k sesuvům krajnice
komunikace vlivem sedání výkopu, proto je požadováno vedení kabelu vpravo této
komunikace. Křížení s touto komunikací bude provedeno protlakem v hloubce 1 m.
Z důvodu požadované změny bude ze smlouvy vypuštěna pozemková parcela č. 5557/1
(svah pod komunikací). Dále mělo zastupitelstvo připomínku k výši úplaty za zavedení
věcného břemene, kdy ve smlouvě je uvedena jednorázová částka ve výši 3000 Kč.
Protože věcné břemeno se bude týkat 5 pozemkových parcel, požaduje zastupitelstvo
zvýšit jednorázovou úplatu na 5 000 Kč.
(7:0:0)
5. Žádost o prodloužení termínu kolaudace rodinného domu na p.p.č. 5157 v k.ú. Velká
Morava požadovaného dle smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi Obcí Dolní Morava
a manželi Žofkovými
Manželé Žofkovi podali na obecní úřad žádost o prodloužení termínu kolaudace
rodinného domu na p.p.č. 5157 v k.ú. Velká Morava. Tento termín je stanoven
ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní, která byla uzavřena dne 15. 5. 2006 mezi manželi
Žofkovými jako budoucím kupujícím a Obcí Dolní Morava jako budoucím prodávajícím.
V této smlouvě je stanoveno, že budoucí kupující musí předložit do 5-ti let od podpisu
smlouvy kolaudační rozhodnutí na užívání rodinného domu a zároveň do této
nemovitosti musí přihlásit 1 osobu k trvalému pobytu v obci. Pokud tato podmínka
nebude dodržena, navyšuje se kupní cena za příslušnou pozemkovou parcelu
2
o 350 Kč/m . Rodinný dům na této pozemkové parcele je již rozestavěn, z tohoto důvodu
lze předpokládat jeho dokončení v nejbližší době. Stavebník požádal o prodloužení
termínu pro předložení kolaudačního rozhodnutí do 30. 11. 2013. S navrženým termínem
zastupitelstvo obce souhlasí a prodlužuje termín pro předložení kolaudačního rozhodnutí
a přihlášení 1 osoby do nově vzniklé nemovitosti k trvalému pobytu v obci. Ostatní
ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
(7:0:0)
6. Žádost o opravu či úpravu polní cesty na p.p.č. 5156 v k.ú. Velká Morava – manželé
Žofkovi
Manželé Žofkovi podali na obecní úřad žádost o opravu či úpravu cesty na p.p.č. 5156,
kdy uvádí, že při velkých deštích po ní teče proud vody, který celou cestu vymílá
a manželé se tím obávají zatečení vody a štěrku na p.p.č. 5157, na které staví nemovitost
k trvalému bydlení. K tomuto bylo řečeno, že po letošních velkých deštích byla tato
komunikace řádně vyspravena, jedná se o komunikaci pro přístup na zemědělské
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pozemky, tudíž štěrkový povrch je vzhledem k charakteru užívání vhodný, avšak
vzhledem ke sklonu by byly úpravy zajišťující svod vody vhodné. Je možno tedy
vybudovat podél této komunikace příkop se srážkami v komunikaci, ale pouze v případě,
že dojde k vybudování propustku v přehrazení příkopu u nemovitosti paní Petrašové,
aby nedocházelo k vylévání svedené vody na místní obslužnou komunikaci.
Zastupitelstvo obce tedy pověřuje vedení obce jednáním s paní Petrašovou o vybudování
propustku pod příjezdem a parkováním při její nemovitosti a souhlasí s vybudováním
svodů dešťové vody při polní cestě.
(7:0:0)
7. Žádost o doplnění světelného bodu při parcele č. 5157 v k.ú. Velká Morava –
manželé Žofkovi
Manželé Žofkovi podali na obecní úřad žádost o zhotovení veřejného osvětlení
v blízkosti obecní komunikace u pravého spodního rohu p.p.č. 5157, na které manželé
staví nemovitost. Uvádí, že ve večerních hodinách je v tomto úseku místní komunikace
tma a mají obavy z nekalé činnosti zlodějů, přičemž osvětlení u sousedních nemovitostí
je. K tomuto bylo řečeno, že v současné době se zpracovává projektová dokumentace na
místní komunikaci od Nováků po paní Vostrou, v rámci ní je řešeno i nové osvětlení.
Světelný bod tedy bude vybudován v rámci opravy této komunikace, získání prostředků
na její obnovu však je prozatím nejasné. Zastupitelstvo obce tedy bere žádost manželů
Žofkových na vědomí, situace s novým světelným bodem bude řešena v rámci
rekonstrukce místní komunikace.
(7:0:0)
8. Schválení mandátní smlouvy s firmou Redea Žamberk s.r.o. na zajištění zpracování
žádosti o dotaci na lesní techniku – ramenovou příkopovou sedačku
V rámci tohoto bodu byla projednána mandátní smlouva s firmou Redea Žamberk s.r.o.
na zajištění zpracování žádosti o dotaci na lesní techniku, a to konkrétně na ramenovou
příkopovou sedačku. Za zajištění servisu zpracování žádosti o dotaci požaduje firma
úplatu 12 500 Kč + DPH. Zastupitelstvo obce nemá výhrady v zastupování obce v této
záležitosti, požaduje však do mandátní smlouvy doplnit, že úhrada za zpracování žádosti
o dotaci bude uhrazena pouze v případě, že dotace bude obci přiznána.
(7:0:0)
9. Schválení dodatku smlouvy na zhotovení díla „Dolní Morava – vybavenost
cestovního ruchu“
V rámci projektu „Dolní Morava – vybavenost cestovního ruchu“, který pro obec
realizuje firma Techprojekt s.r.o. z Ústí nad Orlicí došlo k propadnutí některých povolení
potřebných pro realizaci tohoto projektu. Kvůli procesu nových povolení na stavbu nelze
realizovat celý projekt do konce října, jak bylo původně plánováno. Z tohoto důvodu byl
vypracován předložený dodatek, který počítá s termínem dokončení do 30. 5. 2012.
V rámci posunu termínu realizace je tato otázka řešena také s Regionální radou
soudržnosti Severovýchod, od které nám na tento projekt byla poskytnuta dotace, aby
bylo vydáno stanovisko na prodloužení realizace projektu. Zastupitelstvo k tomuto nemá
výhrady a s dodatkem ke smlouvě na zhotovení díla „Dolní Morava – vybavenost
cestovního ruchu“ souhlasí.
(7:0:0)
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9. Schválení dodatku smlouvy na zajištění stavebního dozoru k projektu „Dolní Morava
– vybavenost cestovního ruchu“
V návaznosti na předchozí bod byl schválen dodatek smlouvy s firmou Hudeček s.r.o.
z Ústí nad Orlicí, která zajišťuje na projekt „Dolní Morava – vybavenost cestovního ruchu“
stavební dozor.
(7:0:0)
10. Různé
V rámci tohoto bodu byli zastupitelé obce seznámeni s novým generálním ředitelem
společnosti Sněžník a.s., panem Ing. Martinem Kocourkem. V rámci představení byla
nadnesena témata na řešení ohledně jimi přebudovaného lyžařského areálu. Především
bylo projednáváno téma ohledně problému s parkováním ve špičkách, kdy v minulé
sezóně docházelo k odstavování aut na hlavní silnici v prostoru areálu U Slona, přičemž
platí od Penzionu Krčma po konečnou po celé zimní období zóna zákaz stání. K tomuto
bylo řečeno, že již byla navýšena kapacita parkovacích míst dobudováním parkovacích
ploch, ale i přesto by v době největšího náporu návštěvníků mohlo docházet k obdobným
problémům. Byla proto projednána možnost doplnění nové dopravní značky zóny zákaz
stání pod parkoviště U Vendy, která bude návštěvníky informovat o zákazu stání na
hlavní silnici před řešením situace parkování jejich vozidla. Značka ve spodní části obce je
odtud značně vzdálená a řada řidičů ji v těchto místech nevěnuje pozornost. Možnost
umístění nové značky bude projednána na správě a údržbě silnic, tedy se správcem
příslušné komunikace. Dále bylo řečeno, že musí být posíleny hlídky policie ČR, která
bude zajišťovat dodržování pravidel silničního provozu a dopravního značení.
Následně byla řešena možnost vybudování samoobslužného zařízení, zajišťující placení
parkujících na parkovišti na konečné. Jednalo by se o systém sloupků a samoobslužné
závory, zamezující zaparkování vozidel bez placení. Toto parkoviště je placené v letním
období, kdy částka na něm vybraná dokrývá náklady na provoz informačního centra,
které je veřejně prospěšnou službou. V současné době vybírá parkovné pracovnice
informačního centra. Nově se však informační centrum přesune z původního umístění
do areálu U Slona, kde se předpokládá větší pohyb návštěvníků, proto by již nemohlo být
zajištěno vybírání parkovacích poplatků. Parkovné v těchto místech bylo dále
zdůvodněno tím, že zde parkující se nezdržují v obci a jdou pouze na Králický Sněžník,
tudíž do obce nepřináší žádný zisk, načež parkující v areálu U Slona, kde budou
parkoviště i v letním období zdarma, již určitý zisk přinášejí. Jako kompenzaci za zaplacení
parkovného by mohl návštěvníkům sloužit parkovací lístek, který by mohl být použit jako
poukaz na služby či občerstvení v zařízeních společnosti Sněžník. Vybudování zařízení
na vybírání parkovného by bylo na náklady společnosti Sněžník. Proti této myšlence
nebyly vzneseny žádné zamítavé námitky, společnost Sněžník musí nejprve zvážit
rentabilitu vybudování zařízení, poté bude řešena jeho samotná realizace.
Také byla řešena možnost osvětlení parkoviště U Slona veřejným osvětlením. K tomuto
bylo řečeno, že obec nebude mít proti novým světelným bodům připomínek, pokud
budou vyměněny současná svítidla za nová, která v součtu s příkonem nových svítidel
osvětlujících parkoviště budou mít maximálně příkon současných svítidel, aby náklad na
provoz osvětlení nebyl pro obec navýšen. K tomuto účelu se hodí nejvíce LED svítidla,
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která jsou úspornější a efektivnější. Místostarosta proto prověří možnost u firem
nabízejících LED svítidla jejich realizaci a finanční náročnost investice.
Dále byli zastupitelé seznámeni se stavem zpracování nového územního plánu.
V současné době zpracovatel firma SURPMO z Hradce Králové zpracovává doplňující
průzkumy a rozbory, ze kterých připraví podklad pro sestavení zadání, které zpracovává
pořizovatel, tedy Městský úřad Králíky, odbor územního plánování. Toto zadání bude
zastupitelům představeno na příštím zasedání zastupitelstva. V zadání se definují obecné
cíle nového územního plánu. Následně bude zadání předloženo dotčeným orgánům
státní správy a po jejich vyjádření by zastupitelstvo, pokud nebude mít výhrady, mělo
toto zadání schválit začátkem ledna 2012, tak aby mohla být podána žádost o grant
na zpracování další etapy územního plánu.
Diskutováno bylo i téma sportovního areálu, v němž bude v letošním roce dobudováno
dětské hřiště, trampolíny, mantinely a další doplňující prvky. V příštím roce dojde
k terénním úpravám, tak aby byl areál na novou sezónu nachystán v novém kabátě. Nové
prvky ale budou vyžadovat větší údržbu a správu, bylo proto řečeno, že zde bude potřeba
správce. T tohoto důvodu by se přes zimní období měl dořešit systém správy a
financování sportovního areálu, aby mohl být do letní sezóny zajištěn jeho správce.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 21.11.2011
Přítomni:

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

Hosté:

Alžběta Kholová
Zdeňka Vrzalová
Zdeněk Žaloudek
Lucie Dolečková

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)
2. Schválení záměru výstavby rodinného domu na p.p.č. 611/6 v k.ú. Dolní Morava
(Dolečková, Mitvalský) – opětovné projednání
V tomto bodě byl opětovně projednán záměr výstavby rodinného domu na p.p.č. 611/6
v k.ú. Dolní Morava. Projekt tohoto domu byl projednáván již na minulém zasedání
zastupitelstva obce dne 24. 10. 2011, kdy bylo vzneseno několik připomínek ke vzhledu
objektu, kdy jeho členitost neodpovídá charakteru zástavby obce Dolní Morava
a nerespektuje její urbanistické uspořádání. Na základě připomínek bylo sjednáno
jednání s projektantem a stavebníky rodinného domu, jehož výsledkem však byl závěr, že
5
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stavebníci nehodlají žádným způsobem upravovat předložený vzhled objektu. K tomuto
bylo řečeno, že chybí nástroj pro celkové posuzování vzhledu objektů a jejich uspořádání,
který by byl dostupný stavebníkům již ve fázi přípravy stavby, aby nedocházelo
k podobným rozporům. Po diskuzi zastupitelstvo obce schválilo záměr výstavby
rodinného domu na p.p.č. 611/6 v k.ú. Dolní Morava v předložené podobě. Po kolaudaci
požaduje přihlášení min. 1 osoby do této nemovitosti k trvalému pobytu v obci.
(6:0:1, proti Richard Novák)
3. Schválení umístění reklamního poutače na p.p.č. 224 v k.ú. Dolní Morava
Na obecní úřad byla doručena žádost pana Miroslava Slončíka o umístění reklamního
poutače na p.p.č. 224 v k.ú. Dolní Morava. Jednalo by se o poutač na Penzion Moravanka
umístěný při odbočce komunikace k penzionu od hlavní silnice před mostem u prodejny
potravin. K tomuto bylo řečeno, že v tomto prostoru se již nachází starý poutač na Sport
hotel a novější na Areál Větrný vrch. Protože jejich vzhled a umístění je rozdílné, stejně
jako vzhled požadovaného poutače na Penzion Moravanka, jehož podoba byla
předložena, bylo stanoveno, že musí dojít k sjednocení forem reklamních poutačů. Obec
tedy na vlastní náklady vybuduje plochy pro reklamu jednotného vzhledu, které následně
bude pronajímat a současné reklamní poutače budou odstraněny.
(7:0:0)
4. Schválení počtu zaměstnanců údržby obce na zimní období 2011/2012
V tomto bodě byl schválen počet zaměstnanců na následující zimní sezónu. Obecní
úřad tedy bude zaměstnávat na tuto činnost 4 pracovníky, přičemž 2 se boudou věnovat
prohrnování a údržbě místních komunikací a 2 budou zajišťovat provoz sportovního
areálu, kdy zde v případě příznivých klimatických podmínek bude udržována ledová
plocha a bude otevřeno zázemí pro návštěvníky. V případě, že by nemrzlo, budou se tito
pracovníci věnovat údržbovým pracím v obci. Část platu těchto zaměstnanců bude
hrazeno z úřadu práce.
(7:0:0)
5. Žádost paní Cehové o prodej pozemkových parcel č. 5467, 5466, 5468 a st. p č. 94,
vše v k.ú. Velká Morava
Na obecní úřad byla podána žádost paní Evy Cehové o odkoupení pozemkových parcel
č. 5467, 5466, 5468 a st. p č. 94, vše v k.ú. Velká Morava, které jsou ve vlastnictví obce.
V rámci tohoto bodu byl projednán problém ohledně prodejní ceny pozemku a rizika
spojeného s poskytnutím slevy z prodejní ceny pozemku oproti komerčním cenám v obci
pro podporu bydlení v obci. I přes stanovení podmínek prodeje (kolaudace
do stanoveného termínu, přihlášení stavebníka k trvalému pobytu v obci) může docházet
ke zneužití, kdy zde vystavěný objekt může sloužit k podnikatelským účelům ve všech
jeho prostorách a žádná část neslouží pouze rodinnému bydlení, díky kterému byla sleva
na pozemku poskytnuta. Byl prodiskutován problém upřednostnění prodeje pozemku
pro místního občana, před zájemcem, který zde nemá hlášen trvalý pobyt, kdy by toto
zvýhodnění bylo v rozporu se zákonem. Proto bylo řečeno, že je nutné prověřit možnosti
prodeje z právního hlediska. Po diskuzi bylo shledáno, že jako podklad pro stanovení
ceny na konkrétní pozemek bude sloužit odhad, v němž jako vodítko pro stanovení ceny
bude užita minimální kupní cena pozemku. Z tohoto důvodu se hlasování o záměru
6
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prodeje přesouvá na další zastupitelstvo, dokud nebude vypracován odhad na výše
zmíněné pozemkové parcely. Následně také mohou být stanoveny podmínky prodeje
těchto pozemků.
(5:1:1, zdržel se Richard Novák, proti Eva Cehová)
6. Opětovné projednání o koupi části pozemkové parcely č. 272/1 v k.ú. Horní Morava
(manželé Schonovi) – žádost o ponížení kupní ceny, osobní účast pana Schona
Manželé Schonovi již podali žádost o koupi části pozemkové parcely č. 272/1 v k.ú.
Horní Morava, oddělené geometrickým plánem a označené jako p.p.č 271/5. Jejich
žádost byla projednána na zastupitelstvu obce dne 19. 9. 2011, záměr prodeje výše
2
uvedené parcely byl schválen za cenu 650 Kč/m . Tento záměr prodeje nebyl vyvěšen na
úřední desce do vyřešení vypovězení původní kupní smlouvy na tento pozemek. Manželé
Schonovi podali opětovnou žádost o koupi s možností ponížení kupní ceny, což
zdůvodňovali faktem, že předmětný pozemek se nachází v lokalitě, kde je horší dopravní
dostupnost a kde bude potřeba investovat do úpravy přístupové komunikace pro přístup
k pozemku. Dále žádají o ponížení z důvodu podpory bydlení v obci, kdy by byli ochotni
přistoupit na podmínky kladené obcí (vystavění domu do určitého termínu, přihlášení
stavebníka k trvalému pobytu v obci ap.), tyto podmínky pro původní prodejní cenu
nebyly stanoveny. V souvislosti s předchozím bodem se bude postupovat tak, že bude
zajištěn kvalifikovaný odhad ceny pozemku, kdy minimální kupní cena bude východiskem
pro následné stanovení prodejní ceny. Nový záměr prodeje s případnými podmínkami
a novou prodejní cenou se bude projednávat na dalším zasedání zastupitelstva obce, kdy
bude k dispozici odhad ceny pozemku.
(6:1:0, zdržel se Richard Novák)
7. Zvýšení poplatku Službám města Králíky za odvoz komunálního odpadu
Obecnímu úřadu byla předložena kalkulace navýšení ceny za svoz komunálního
odpadu, který pro obec zajišťují Služby města Králíky, a to z důvodu narůstajících nákladů
na jeho odstraňování a svážení. K tomu bylo řečeno, že by se mělo poptat více firem,
zajišťujících svoz komunálního odpadu pro porovnání nabídek. Následně pak
zastupitelstvo vybere nabídku nejvíce vyhovující potřebám obce.
(7:0:0)
8. Stanovení provozu kluziště ve sportovním areálu
V rámci tohoto bodu byl projednán provoz kluziště ve sportovním areálu. V případě
příznivých klimatických podmínek bude zajištěna výroba ledové plochy zaměstnanci
obce. V době, kdy tato ledová plocha bude připravena k užívání, bude mít sportovní areál
definovanou otevírací dobu, po kterou se bude moci vstupovat na kluziště a po kterou
bude také k dispozici vytápěné zázemí sportovního areálu. V této době také bude
vybíráno jednorázové vstupné za vstup na ledovou plochu na zajištění její výroby. Cena
byla stanovena na 10 Kč za osobu a vstup v rámci jednoho dne. Otevírací doba
sportovního areálu a kluziště v případě jeho provozu bude ve všední dny od 15 do 20
hodin a o víkendech od 10 do 20 hodin. Vybírání vstupného, zpřístupnění prostor zázemí
a případné základní občerstvení budou zajišťovat zaměstnanci obce.
(7:0:0)
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9. Projednání žádosti občanů – objekt staré školy
Na zasedání zastupitelstva obce se dostavilo několik občanů požadujících projednání
otázky objektu staré školy. Jejich zdůvodněním bylo, že se dozvěděli o prodeji školy
osobám, které objekt poskytnou jako ubytovnu pro sociálně slabší skupinu obyvatelstva,
tj. pro tzv. nepřizpůsobivé občany. Tato informace však nebyla ničím podložena, tudíž
není možné ověřit její věrohodnost. V případě, že by tento objekt měl být k tomuto účelu
využíván, musí splňovat zákonem stanovené podmínky, především pro hygienická
zařízení. V možnostech obce není pravomoc zamezující k využívání objektu výše
uvedeným způsobem, pokud objekt bude splňovat především hygienické předpisy. Po
diskuzi bylo řečeno, že vedení obce zajistí možnosti obce ohledně řešení otázky
s nakládáním objektu staré školy. Zastupitelstvo obce bere informaci občanů na vědomí.
(7:0:0)
11. Různé
V rámci tohoto bodu byli zastupitelé seznámeni s návrhem zadání nového územního
plánu obce. Tento návrh bude následně předán pořizovateli, který zajistí jeho poskytnutí
dotčeným orgánům státní správy pro podávání jejich připomínek. Na základě těchto
připomínek bude návrh zadání upraven a předložen zastupitelstvu začátkem ledna 2012
ke schválení. K předloženému návrhu nebyly připomínky, akorát bylo řečeno, že se musí
prověřit potřebnost zpracování konceptu územního plánu (tj. variantní řešení územního
plánu, kdy na základě různých kritérií a požadavků dotčených orgánů státní správy bude
vybrána nejpřijatelnější varianta), který doporučuje zpracovatel územního plánu. Tuto
skutečnost prověří určený zastupitel pro pořízení nového územního plánu, kterým je
místostarosta Richard Novák.
Dále byli zastupitelé informováni o projektu Čtení pomáhá, v rámci něhož mohli děti
vyplněním testu o přečtených knihách přispět na speciální počítač pro našeho občana
Míšu Čermáka. Tento počítač mu bude pomáhat v lepší komunikaci s okolím, kdy
normální komunikaci zabraňuje jeho handicap způsobený mozkovou obrnou. Tato akce
však byla určena pouze pro děti, které za vyplnění testu o přečtené knize získali virtuální
kredit 50 Kč, který mohly věnovat na jednu akci v rámci projektu Čtení pomáhá. Dnes už
je potřebná částka vybrána a Míša se k Vánocům může těšit na speciální počítač, který
může ovládat pohybem očí. Díky článku v Orlických novinách se o Míšovi dověděla
spousta lidí, která chtěla přispět přímo finanční částku na pomoc při zvládání jeho
handicapu, tedy na různé pomůcky a vybavení. Z tohoto důvodu byla obec oslovena
s možností uspořádat na Míšu veřejnou sbírku. Nakonec se tohoto úkonu ujalo konto
Bariéry, které se na sbírky podobného charakteru specializuje. O vyhlášení sbírky
budeme občany informovat.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Další řádné zasedání zastupitelstva obce proběhne v pondělí
19. prosince od 17:00
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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SOCIÁLNÍ REFORMA I - sociálních dávky od 1. 1. 2012 budou vyplácet
úřady práce
Od 1. 1. 2012 dochází k podstatným změnám v oblasti agendy sociálních dávek. Agenda
dávek vyplácených v současné době na pověřených obecních úřadech a úřadech obcí
s rozšířenou působností přechází k datu 1. 1. 2012 na úřady práce. Pro občany Králík,
Červené Vody, Dolní Moravy, Mladkova a Lichkova to znamená, že jejich žádosti o níže
vyjmenované dávky bude posuzovat a stávající dávky vyplácet Úřad práce České
republiky – krajská pobočka v Pardubicích, pracoviště Králíky.
Z Městského úřadu Králíky, odboru sociálních věcí a zdravotnictví, přecházejí na úřad
práce dávky hmotné nouze, dávky pro zdravotně postižené a příspěvek na péči.
V okamžiku přípravy tohoto textu (18. 11.) platí, že pracovníci úřadu práce v Králíkách
budou působit na stávajících místech, tedy v ulici Příční – stávající úřad práce, dále
v budově Městského úřadu Králíky, ul. Karla Čapka 316, stávající prostory úřadu práce referát státní sociální podpory (boční vchod) a na stejné adrese v prostorách odboru
sociálních věcí a zdravotnictví (přízemí). Pro občany to znamená, že budou v případě
potřeby navštěvovat fakticky stejná místa, jako doposud, bude se však jednat již o jinou
instituci - Úřad práce ČR. Další podstatné změny jsou v oblasti dávek pro zdravotně
postižené. Tato problematika je poněkud rozsáhlá, proto doporučujeme příjemcům
těchto dávek se o nové právní úpravě dostatečně informovat.
Vážení přátelé, občané i hosté,

dne 16.12.2011 v 18 hodin
se v sále obecního úřadu na Dolní Moravě uskuteční hudebně
poetické představení

„Andělský kabaret“
opět v podání Divadla Klauniky Brno. Vaše srdce i těla rozehřejí
oblíbené písně a potěší zajímavé výstupy – to vše doprovázené
třepotem andělských křídel…
Jste srdečně zváni.

V prosinci své životní jubileum oslaví:
Štefan Paulovič
Vlasta Adamcová
GRATULUJEME !!!
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VEŘEJNÁ SCHŮZE !!!
Vážení občané, jistě jste slyšeli o možném problému s objektem staré
školy, o kterém píšeme v tomto zpravodaji. Problém se týká možnosti
využití objektu pro ubytování nepřizpůsobivých občanů.
K tomuto tématu máme aktuální informace. Řešení této otázky není
jednoduché a jako nejjednodušší se jeví varianta odkoupení objektu.
Protože se jedná o velkou investici, potřebujeme znát názor občanů.
Proto prosím přijďte tuto otázku projednat se zastupiteli na veřejnou
schůzi, která se bude konat již v pondělí na obecním úřadě, tedy:

12. prosince od 17:00
Poradenské středisko Českého klubu nedoslýchavých HELP v Ústí nad Orlicí, ve spolupráci
s městem Králíky pořádají

PORADNU PRO NEDOSLÝCHAVÉ
Poradna se koná dne 13. 12. 2011 (ÚTERÝ) od 8:00 hod do 13:00 hod
V poradně Vám budou provedeny drobné opravy kompenzačních pomůcek, některé kompenzační
pomůcky pro nedoslýchavé předvedeny, poskytnuto odborné sociální poradenství.
(Jedná se o akci dříve označovanou jako „VÝSTAVA POMŮCEK PRO NEDOSLÝCHAVÉ“)
Výstava se uskuteční v budově Městského úřadu Králíky,ul. Karla Čapka 316, v zasedací místnost
ve II. NP.

Zastupitelstvo obce přeje občanům obce Dolní Morava krásné
prožití Vánočních svátků a mnoho úspěchů v roce 2012.

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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JÍZDNÍ ŘADY 2012
Vážení občané,
předkládáme Vám nové jízdní řády na trase Dolní Morava – Králíky. V rámci
optimalizace autobusové a vlakové dopravy Pardubického kraje došlo k několika
změnám. Již jste jistě zaznamenali zrušení osobní vlakové dopravy na trase Dolní Lipka Hanušovice, která se však nijak zásadně naší obce nedotýká. Pro nás je především
prioritní autobusová doprava do Králík a případná návaznost na další spoje. Toto se
optimalizací dopravy podařilo v případě obslužnosti Dolní Moravy daleko vylepšit. Sice byl
určitý boj s firmou OREDO sestavující nové jízdní řády o zachování tradičních spojů, tedy
aby jezdili autobusy v podobné časy, na které jsme zvyklí a které v zásadě vyhovují
školákům, kteří autobusovou dopravu do obce využívají nejvíce. Nakonec se povedlo
vesměs zachovat stávající spoje, firmou OREDO pak tyto spoje byly doplněny řadou
dalších, především víkendových spojů, kterých doposud do obce zajíždělo opravdu
minimum. Řada spojů navazuje na další spoje ve směru na Lanškroun, Žamberk ap.,
některé dokonce zajíždějí až do Lichkova na vlakový přípoj. Již si nemusíte také
pamatovat, jaký den jede jaký spoj, všechny jezdí každý den. Avšak jsou rozlišeny jízdní
řády pro víkend a všední dny. Celý proces optimalizace bude však průběžně vyhodnocován
a spoje mohou být měněny i v průběhu roku, o případných změnách v jízdním řádu na
trase Králíky – Dolní Morava budeme informovat. Dále v rámci procesu optimalizace
došlo k zavedení integrovaného dopravního systému, který se v našem kraji nazývá IDS
OREDO. V rámci tohoto systému je vytvořen specifický cenový tarif platný na území
Pardubického a Královehradeckého kraje s názvem IREDO.
Nejdůležitější informace o tarifu IREDO:
IREDO je společná jízdenka pro všechny autobusové dopravce i pro vlaky
IREDO umožňuje absolvovat celou cestu na jeden jízdní doklad
IREDO nepočítá okliky – zaplatíte vždy stejně bez ohledu na trasu spoje při dodržení
všech Pravidel pro jízdu oklikou uvedených v Tarifních podmínkách
IREDO nabízí výhodné sedmidenní, třicetidenní a devadesátidenní jízdenky, všechny
druhy jízdenek je možno zakoupit přímo v autobusech, dále také ve stanicích ČD,
případně ve vlacích ČD při jízdě ze zastávky či stanice, kde nebylo možno zakoupit
jízdenku
Jednotlivé oblasti obou krajů jsou rozděleny do tarifních zón. Ceny jízdného v rámci
tohoto tarifu lze zjistit přímo z příslušné tarifní mapy. Tarifní mapky budou vylepeny na
každé zastávce a jsou také ke stažení na webových stránkách firmy Oredo. Výřez z tarifní
mapky pro okolí Dolní Moravy přikládáme. Pro cestování nesmí být použity zóny s vyšším
jízdným z nástupní zóny než je jízdné do cílové zóny!
Výjimky z integrovaného tarifu je nutné sledovat na webových stránkách firmy
Oredo. Nadále platí také tarifní podmínky jednotlivých dopravců, některé slevy
integrovaný tarif nenabízí, nabízejí je pouze jednotliví dopravci, v tomto případě se
nejedná o kombinovanou dopravu prostřednictvím systému IDS IREDO. Z tohoto důvodu
je nutné se o nabídkách těchto dopravců informovat přímo u těchto dopravců a sledovat
jejich nabídku.

