ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA
1. čtvrtletí 2012

Číslo: 1/2012

ZDARMA

MAŠKARNÍ KARNEVAL
V sobotu 25. února se ve večerních hodinách konal na sále obecního úřadu tradiční
maškarní karneval. Na zábavu dorazilo přibližně 15 masek a 65 nemaskovaných
návštěvníků, což nebyla zas tak špatná účast. I tak lze o finanční výhodnosti tohoto
podniku diskutovat, protože návštěvníci údajně málo popíjeli, z čehož plyne, že se kapela
sotva zaplatila. I přes toto byla zábava vydařená a zpestřená drobným problémem na
začátku, kdy bylo zjištěno, že jsou na toaletách zamrzlé odpady a muselo se vymyslet
náhradní řešení, kam budou bavící se lidé vykonávat potřebu. Vše nakonec dobře
dopadlo, všechny masky byly za svou snahu oceněny a nejlepší z nich si odnesly
hodnotné ceny. Děkujeme tedy Červenému kříži za uspořádání této kulturní akce
a doufejme, že v dalších ročnících dorazí více hostů a hlavně více masek.

ZMĚNA JÍZDNÍCH ŘÁDŮ
Možná jste si ještě nezvykli na nové jízdní řády a již je připravována změna jízdních řádů,
která bude platná od 1. dubna. Již jsme obdrželi návrh na změny těchto jízdních řádů,
ale vzhledem k dalším jednáním a možným úpravám je ještě nemůžeme oficiálně
zveřejnit. Můžeme však prozradit, že v případě autobusového spojení na Dolní Moravu se
zas tak moc měnit nebude. Hlavní změnou bude posunutí ranního spoje v týdnu, který
vozí děti do školy, o cca 15 minut dříve, tak aby děti lépe stíhaly výuku ve školách. Dále
se uvažuje o zrušení víkendového spoje v 19:24 z Králík. Byla také podána připomínka
ze strany obce na sjednocení pásma obce Dolní Morava. Část obce se totiž nachází
v pásmu Červený Potok, konkrétně se jedná o zastávky kaple, statek a Moravská krčma,
ostatní zastávky jsou již v pásmu Dolní Morava. Z tohoto důvodu dochází k matení
uživatelů autobusových spojů, jakou jízdenku si mají koupit, protože lidé ze spodní části
obce si musí kupovat jízdenku do „Červeného Potoka“ a jízdu po Dolní Moravě, například
na konečnou tak mají o něco dražší. O vydaných změnách jízdních řádů budeme
informovat v dubnovém zpravodaji, který vyjde na počátku měsíce dubna.
ČČK Dolní Morava pořádá

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
V sobotu 17. března od 14 hodin
na sále obecního úřadu.
Zveme všechny děti s rodiči.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ MORAVA DNE 19. 12. 2011
Přítomni:

Ing. arch. Richard Novák
Aleš Novák
Jaroslav Míka
Eva Cehová
Ladislav Janočko

Omluveni:

Ing. Michal Krupička
Petr Vrzal

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 Aleše Nováka. Zastupitelstvo obce následně
program zasedání a ověřovatele zápisu paní Evu Cehovou a pana Aleše Nováka schválili.
(5:0:0)
2. Schválení záměru výstavby rodinného domu na p.p.č. 5658 v k.ú. Velká Morava
(Šárka a Petr Novákovi) – opětovné projednání
V tomto bodě byl opětovně projednán záměr manželů Novákových, týkající se výstavby
rodinného domu na p.p.č. 5658 v k.ú. Velká Morava. Tento záměr byl projednáván již
na zasedání zastupitelstva dne 19. září 2011, kde bylo podáno několik připomínek
především k doplnění předložené dokumentace, kdy z ní nebylo patrné osazení domu
do terénu a chyběly některé pohledy pro stanovení, zda objekt zapadá do zástavby obce.
Po konzultaci manželů Novákových s místostarostou byla projektová dokumentace
doplněna a na základě připomínek upraven vzhled objektu. Jedná se o rodinný dům
obdélného půdorysu o rozměrech 14,6 x 8 m se sedlovou střechou a průběžným
pultovým vikýřem na západní straně objektu. K objektu přísluší zastřešený carport, který
není součástí objektu, ale jedná se o samostatnou stavbu. Bylo řečeno, že přístřešek
carportu se může přičlenit k vlastnímu rodinnému domu. K předloženému vzhledu
objektu nebyly podány připomínky. Z dokumentace nebyla patrná povrchová úprava
fasády a střešní krytina. U následujících položek je nutné dodržet užití bílé či barevné
fasády v pastelových barvách (v případě užití omítky) a šedé, tmavě šedé, hnědé či černé
barvy střešní krytiny. Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem výstavby rodinného domu
na p.p.č. 5658 v k.ú. Velká Morava v předložené podobě. Po kolaudaci požaduje
nahlášení min. jedné osoby k trvalému pobytu v obci v nově vzniklé nemovitosti.
(5:0:0)
3. Opětovné projednání žádosti o koupi části pozemkové parcely č. 272/1 v k.ú. Horní
Morava (manželé Schonovi)
Na základě usnesení č. 145/2011 z minulého zasedání zastupitelstva obce byl zpracován
znalecký posudek na odhad ceny části pozemkové parcely č. 272/1 v k.ú. Horní Morava,
označené dle geometrického plánu jako p.p.č. 272/5 o výměře 1359 m2. Znalecký
posudek odhadl minimální kupní cenu pozemku na 121 380 Kč. Po diskuzi bylo řečeno,
že tato cena bude minimální kupní cenou pozemku při dodržení podmínek, že budoucí
kupující do dvou let předloží stavební povolení (či souhlas) na výstavbu rodinného domu
a do pěti let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě předloží rozhodnutí o užívání
stavby rodinného domu s nabytím právní moci a přihlásí min. 1 osobu k trvalému pobytu
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v nově vzniklé nemovitosti. V případě nedodržení výše uvedených podmínek se cena
pozemku zvyšuje na 883 350 Kč (tj. na původně navržených 650 Kč/m 2). Dále byla
diskutována problematika upřednostnění stávajících mladých občanů obce, kteří budou
chtít začít v obci stavět před vyšší kupní silou příchozích, protože v případě přihlášení více
zájemců o pozemek, rozhoduje o koupi kupní cena, což je nejtransparentnější způsob.
Bylo navrženo, že by prodej pozemků mohl probíhat dvoukolově, kdy v prvním kole
se bude moci k záměru prodeje přihlásit pouze osoba, která má v obci trvalý pobyt delší
než jeden rok, pokud se v tomto kole nepřihlásí žádné osoby, bude přistoupeno
k druhému kolu, kdy se mohou přihlásit i ostatní zájemci. Zastupitelstvo obce tedy
po projednání schválilo záměr prodeje tohoto pozemku za výše uvedených podmínek.
(5:0:0)
4. Opětovné projednání žádosti paní Cehové o koupi pozemkových parcel č. 5467,
5466, 5468 a st. p č. 94, vše v k.ú. Velká Morava
V souvislosti s předchozím bodem a usnesením č. 145/2011 ze dne 21. 11. 2011 byla
určena minimální kupní cena pozemkových parcel č. 5467, 5466, 5468 a st. p č. 94, vše
v k.ú. Velká Morava, o výměře celkem 1711 m2 na 162 030 Kč. Podmínky prodeje této
pozemkové parcely jsou shodné, jako v předchozím bodě. Zastupitelstvo obce tedy
po projednání schválilo záměr prodeje tohoto pozemku za výše uvedených podmínek.
Záměr prodeje bude vyvěšen až po dořešení již schválené směny pozemků s panem
Ing. Karlem Kromíchalem.
(5:0:0)
5. Možnost zapojení do projektu Cyklotoulky (www.cyklotoulkytv.cz)
Zastupitelstvu obce byla představena možnost zapojení obce do projektu Cyklotoulky,
přičemž v rámci jeho zimní varianty je natáčen pořad Běžkotoulky, který je poté vysílán
na ČT4. Tento pořad bude natáčen v obci v lednu 2012 a bude probíhat pouze
v lyžařském areálu Sněžník, ale je zde možnost prezentovat také obec samotnou.
Spoluúčast na produkci tohoto pořadu činí 25 000 Kč, ale v případě, že by projekt
probíhal z části v lyžařském areálu a z části v obci samotné, cena za spoluúčast
na natáčení by činila pouze 6 250 Kč. K tomuto bylo řečeno, že se jedná o propagaci
zimních sportů, proto by si projekt mělo v případě zájmu platit v celém objemu středisko
Sněžník. Na toto bylo reagováno, že Dolní Morava není pouze lyžařské středisko, ale také
obec samotná, a ta by se měla podílet na propagaci jako celku, aby bylo povědomí i o
jiných cílech než pouze o lyžařském areálu Sněžník. Zastupitelstvo obce možnost
zapojení se do projektu Cyklotoulky neschválilo.
(4:0:1, proti Richard Novák)
6. Schválení rozpočtového provizoria pro rok 2012
V tomto bodě zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové provizorium pro rok 2012. Toto
provizorium bude platné do konce měsíce března. Do této doby bude schválen řádný
rozpočet pro rok 2012, celkové náklady nesmějí měsíčně přesáhnout 1/12 nákladů
rozpočtu z roku 2011.
(5:0:0)
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7. Schválení inventarizačních komisí
Zastupitelstvo obce projednalo složení ústřední inventarizační komise a dílčích
inventarizačních komisí pro inventarizaci obecního majetku, která proběhne do konce
roku 2011. Po projednání byly sestaveny a schváleny tyto komise:
ÚSTŘEDNÍ INVENTARIZAČNÍ KOMISE
Předseda:
Ladislav Janočko
Členové:
Richard Novák, Josef Tykva, Aleš Novák
DÍLČÍ INVENTARIZAČNÍ KOMISE
Budova OÚ
Předseda: Richard Novák
Členové:
Josef Tykva,
Petr Vrzal

Hasičská zbrojnice
Předseda: Ladislav Janočko
Členové:
Rostislav Král st., Josef Klimeš

Prodejna potravin
Předseda: Michal Krupička
Členové:
Eva Cehová, Aleš Novák

Knihovna
Předseda:
Členové:

Josef Tykva
Richard Novák,
Petr Vrzal

Budova ve sportovním areálu
Předseda:
Jaroslav Míka
Členové:
Ladislav Janočko, Eva Cehová
(5:0:0)
8. Schválení nové výše vodného
Zastupitelstvo obce projednalo problematiku okolo ceny vodného. Z důvodu spuštění
nového vodovodu vzrostly náklady na pitnou vodu dodávanou obcí z důvodu čerpání
vody z nového vrtu čerpadlem. Starosta vyčíslil náklady za dodání 1 m 3 pitné vody na
cca 30 Kč, což by při současné ceně vodného bylo pro obec neúnosné, aby musela takto
vysoký rozdíl doplácet ze svého rozpočtu. Dále bylo řečeno, že dojde ke zvýšení sazby
DPH. Z výše uvedených důvodů byla po diskuzi schválena nová výše vodného na 20 Kč
s DPH za m3.
(5:0:0)
9. Výběr firmy zajišťující svoz komunálního odpadu
Na základě usnesení č. 147/2011 z minulého zasedání zastupitelstva starosta obce
vytvořil poptávku na zajištění svozu odpadu v obci pro rok 2012. Osloveny byly 3 firmy,
které následně podaly svou nabídku na základě obcí poskytnutých údajů o množství
svezených odpadů v roce 2011:
SITA CZ, a.s.
EKOLA České Libchavi, s.r.o.
Služby města Králíky

291 000 Kč
289 865 Kč
270 066 Kč

Na základě výše uvedeného přehledu zastupitelstvo obce schválilo jako vítěznou
společnost Služby města Králíky, s.r.o.. Tato společnost má pro naši obec také výhodu
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v dojezdné vzdálenosti, kdy mimořádné svozy nejsou tolik nákladné, jako u ostatních
firem zajištujících svoz odpadu.
(5:0:0)
10. Schválení koupě staré školy
Na základě veřejné schůze konané dne 12. 12. 2011, kde byla vyjádřena jednoznačná
podpora občanů pro zakoupení objektu staré školy z důvodu nejasného následného
využití objektu, kdy je zde riziko využití budovy jako ubytovny pro nepřizpůsobivé
občany, bylo schváleno zakoupení této nemovitosti. Po jednání se současným vlastníkem
panem Lukášem Ludvíkem byla dohodnuta cena za objekt staré školy a přilehlé pozemky
na 3,5 mil. Kč. Vzhledem k výše uvedené jednoznačné podpoře občanů neměl nikdo
ze zastupitelů k odkoupení objektu staré školy připomínky.
(5:0:0)

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ MORAVA DNE 23. 1. 2012
Přítomni:

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

Hosté:

Ing. Martin Kocourek
Ing. Jiří Rulíšek
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 Aleše Nováka. Zastupitelstvo obce následně
program i ověřovatele zápisu schválili.
(7:0:0)
2. Projednání spolupráce na zajištění úpravy běžeckých tratí
Na zasedání zastupitelstva obce se dostavil generální ředitel společnosti Sněžník, a.s.
pan Ing. Martin Kocourek, aby osvětlil situaci ohledně současně upravovaných běžeckých
tras. V současné době společnost Sněžník, a.s. na vlastní náklady upravuje běžeckou
trasu Slaměnka – Jasaní, přičemž na Jasaní se tato trasa napojuje na Jesenickou
běžkařskou magistrálu. Úpravu běžeckých tras zajišťuje Staré Město pod Sněžníkem,
které protahuje mimo jiného také Jesenickou magistrálu a které vlastní vhodný stroj
pro úpravu běžeckých tras. Za úpravu běžecké trasy si účtuje 990 Kč/motohodinu.
V původním záměru bylo protahovat také stopu ve směru Slaměnka – Tvarožné díry –
Dolní Morava, ale z technických důvodů, kdy je celá horní polovina trasy vedená
po vrstevnicové cestě v zimním období zafoukaná sněhem natolik, není její protahování
možné. Pan Kocourek osvětlil také situaci, kdy běžecké trasy neslouží pouze
návštěvníkům lyžařského areálu, ale především návštěvníkům celé obce. Z tohoto
důvodu bylo by na místě, aby se na financování nákladů na protažení běžeckých tras
podílela obec. V jiných zimních střediscích protahování běžeckých tras zajišťuje buď sama
obec nebo sdružení obcí, lyžařské areály se někdy pouze na jejich údržbě podílí, kdežto
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zde je situace opačná. K tomuto bylo řečeno, že obec vzhledem k nepříliš vysoké ceně
za úpravu běžeckých stop bude podporovat, ale pouze v případě, že bude upravována
také trasa přímo z obce, a nebude potřeba využití sedačkové lanovky pro nástup
na výchozí bod běžeckých tras. Po diskuzi bylo shledáno, že jako nejlepší se jeví okruh
Mokrá, kdy nástupním místem je parkoviště na konečné, okruh vede ve směru
konečná - Tvarožné díry údolím Moravy a po „mokré cestě“ zpět. Tato varianta znamená
pěkný okruh pro návštěvníky obce, ve kterém nejsou žádná velká převýšení. Upravovány
tedy budou trasy ve směru Jasaní – Slaměnka – po modré trase ke konečné lanovky U
Slona, odtud lze přejet po lyžařských cestách, dále po modré kolem lomu ke konečné a
odtud již výše zmíněný okruh. Na financování se obec bude podílet 50% nákladů.
(7:0:0)
3. Žádost o pronájem pozemkové parcely č. 5554 v k.ú. Velká Morava – Petr Grežo
Na obecní úřad byla doručena žádost pana Petra Grežo o pronájem pozemkové parcely
č. 5554 v k.ú. Velká Morava. Jedná se o pozemek v blízkosti bytového domu „středisko“,
jenž by pan Grežo chtěl využít za účelem odstavování vozidla. Na základě žádosti provedl
místostarosta terénní šetření, při kterém bylo zjištěno, že tato parcela, navazující
na místní komunikaci, slouží jako přístup k nemovitosti manželů Jerolímkových. Z tohoto
důvodu byl záměr pronájmu zamítnut.
(6:1:0, zdržela se Eva Cehová)
4. Schválení zadání Územního plánu Dolní Morava
Pověřený zastupitel pro zpracování nového územního plánu ve spolupráci s pořizovatele
a zpracovatelem nového územního plánu vytvořil návrh zadání územního plánu,
se kterým byli zastupitelé seznámeni na zasedání zastupitelstva dne 21. 11. 2011. Tento
návrh zadání byl pořizovatelem předán dotčeným orgánům státní správy, aby k němu
vyjádřili a uplatnili případné požadavky. Dále byl návrh k dispozici sousedním obcím
pro podání podnětů a byl vyvěšen na úřední desce, kdy každý mohl podat k tomuto
návrhu připomínky. Zastupitelé byly seznámeni s požadavky dotčených orgánů, kdy došlo
k několika dílčím doplnění či upřesnění požadavků na územní plán. K územnímu plánu
byla podána připomínka, že v jeho textové části by se mělo objevit, že v lese mohou být
umístěny cedule naučných stezek a přístřešky pro turisty, protože z důvodu že les není
vymezen jako zastavitelné území, mohou mít některé úřady problém s vydáváním
souhlasů s umístěním těchto prvků, protože se nejedná o stavby určené pro plnění
funkce lesa. K tomuto bylo řečeno, že tato formulace se bude řešit až v dalším stupni
dokumentace územního plánu. K dalšímu nebyly výhrady a zastupitelstvo obce zadání
Územního plánu Dolní Morava v předloženém znění schválilo
(7:0:0)
5. Rozpočtová změna č. 6/2011
Zastupitelstvu obce byl předložen soubor rozpočtových změn označený jako změna
č. 6/2011. Tento soubor obsahuje změnu více položek oproti naplánovanému rozpočtu,
kdy největšími změnami je zvýšení příjmů od úřadu práce na veřejně prospěšné
pracovníky o 667 300 Kč a příjem z prodeje pozemku manželům Pospíšilovým za 322 400.
Dále pak soubor změn obsahuje zvýšení výdajů u doplatku za nový vodovod
o 542 300 Kč, zvýšení výdajů za veřejně prospěšné pracovníky o 1 177 000 Kč. Dále tato
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změna obsahuje také zvýšení výdajů za první platbu projektu „Dolní Morava –
vybavenost cestovního ruchu“ o 2 331 500 Kč, tato částka však bude proplacena
z dotačních fondů EU po dokončení administrace dokončených částí projektu. Celkově
vzhledem k nevyužití naplánovaných prostředků u dalších položek došlo ke snížení výdajů
o 1 571 800 Kč, příjmy byly zvýšeny o 8 441 300 Kč (obsahuje dorovnání DPH, přesuny
mezi účty – z tohoto důvodu tak vysoká částka), výdaje pak o 10 013 100 Kč. Rozpočet
tedy bude vyžadovat dofinancování z prostředků uložených na bankovních účtech obce
o 1 100 400 Kč více, než bylo původně plánováno. Po projednání zastupitelstvo obce
rozpočtovou změnu č. 6/2011 schválilo.
(6:0:1, proti Richard Novák)
6. Schválení návrhu rozpočtu na rok 2012
Zastupitelstvo obce schválilo návrh rozpočtu na rok 2012, který sestavil místostarosta
ve spolupráci se starostou a účetním obce. Rozpočet je vyrovnaný, vyžaduje však
dofinancování z prostředků uložených na bankovních účtech o 846 632 Kč. Toto
dofinancování je vyvoláno především koupí staré školy za 3,5 mil. Kč. Výše příjmů
a výdajů pro rok 2012 činí 13 616 000 Kč. Rozpočet mimo nákupu staré školy a dokončení
projektu „Dolní Morava – vybavenost cestovního ruchu“ neuvažuje s dalšími většími
investicemi, zajišťuje pouze běžný chod obce a běžné opravy. Návrh rozpočtu bude
vyvěšen na úřední desce k nahlédnutí. Po jeho sejmutí bude k dispozici na obecním úřadě
či na internetových stránkách obce.
(7:0:0)
7. Schválení dodatku smlouvy o dílo na projekt „Zpracování digitálního povodňového
plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro území ORP
Králíky“
Zastupitelstvo obce schválilo dodatek smlouvy o dílo na projekt „Zpracování digitálního
povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro území
ORP Králíky“. Tento dodatek řeší navýšení nákladů v projektu z důvodu nutnosti výměny
technologie na základě požadavku na propojení srážkoměrných stanic a čidel na hlídání
stavu hladiny vodních toků s webovým rozhraním. Toto v době podpisu smlouvy o dílo
nebylo požadováno. Výměna technologie je spojena s finančním doplatkem, který
pro celý projekt činí 172 482 Kč s DPH, pro Obec Dolní Morava pak podíl činí 38 485 Kč.
Dále bylo upozorněno, že srážkoměrné stanice vyžadují montáž a demontáž kvůli
možnému poškození mrazy v zimním období a jejich roční servis, což v případě obce
znamená částku 5 270 Kč ročně.
(7:0:0)
8. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Dolní Morava –
vybavenost cestovního ruchu“
Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na projekt
„Dolní Morava – vybavenost cestovního ruchu“. Tento dodatek řeší posun termínů
z původně plánovaného ukončení projektu 30. 11. 2011 na termín 30. 6. 2012. Změna
termínu je vyvolána především z důvodu, že příprava projektu probíhala 4 roky před
samotnou realizací a od této doby se řada skutečností změnila, především podmínky
pro umístění některých prvků projektu. Z tohoto důvodu musela být zahájena nová řízení
7
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o umístění těchto prvků na nových vyhovujících místech. Protože tato řízení jsou časově
náročná, nestihlo se vše i s realizací do předepsaného termínu. Po projednání nebyly
k tomuto podány žádné připomínky.
(7:0:0)
9. Projednání situace ohledně komplexní pozemkové úpravy k.ú. Dolní a Horní Morava
Zastupitelstvu obce byla přednesena situace ohledně komplexní pozemkové úpravy
k.ú. Dolní a Horní Morava. Tato komplexní pozemková úprava je nyní ve stádiu, kdy
již bylo rozhodnuto o novém dělení pozemků, všichni vlastníci byly o tomto rozhodnutí
informováni a nové dělení pozemků je již zapsáno i v katastru nemovitostí. Rozhodnutí o
pozemkové úpravě však bylo napadeno společností MIDOS BRNO, spol. s r.o., z důvodu
že tato společnost shledala, že byla tímto rozhodnutím poškozena na svých právech.
Konkrétně se jedná o situaci v prostoru Sport hotelu, který výše uvedená společnost
vlastní. Sporná je situace v místě místní komunikace k Ovčínu a nově vybudované opěrné
zdi podél této komunikace, kdy novým upořádáním pozemků se tato opěrná zeď nachází
na pozemku obce, tj. na p.p.č. 2155 v k.ú. Dolní Morava. Toto napadení v současné době
řeší Pozemkový úřad, který organizoval komplexní pozemkovou úpravu v tomto území.
Protože v době, než bude celá tato záležitost vyřešena, nemůže být nakládáno
s komplexní pozemkovou úpravou, hrozí riziko, že nebudou moci být vybudovány polní
cesty v k.ú. Dolní Morava, které dořeší situaci především v prostoru okolo zemědělského
areálu a které budou financovány pouze z prostředků Pozemkového fondu
a Pozemkového úřadu, nikoliv z prostředků obce. Financování polních cest z prostředků
výše uvedených institucí může být realizováno pouze za předpokladu splnění termínů pro
podání žádost o financování této akce. Po tomto termínu nebude financování těchto
polních cest jisté a je možné, že se již na ně nepodaří získat finanční prostředky. Z tohoto
důvodu se jeví jako nejsnadnější řešení domluva se společností MIDOS BRNO, spol. s. r.o.
na řešení této situace, tak aby bylo stáhnuto napadení rozhodnutí o komplexní
pozemkové úpravě a nebylo zabráněno v postupu budování polních cest. Na základě
vzniklé situace bylo již jednáno se zástupcem společnosti MIDOS BRNO, spol. s r.o.
panem Ing. Michalem Maškem, v jakém případě by mohlo dojít ke shodě na řešení celé
záležitosti. Bylo dohodnuto, že opěrná zeď bude posunuta mimo pozemek obce, obec
však uhradí betonový základ této zdi, který se bude nacházet na jejím pozemku. Obec
vydá souhlasné stanovisko ke stavebnímu povolení přesunuté opěrné zdi, kdy její výška
nepřesáhne výšku 2 m. Dále obec vydá souhlas s výjimkou možného zasažení ochranných
pásem nově vznikající „Přístavby penzionu Sport – 3. etapa“ do prostoru obecní
komunikace na p.p.č. 2155 v k.ú. Velká Morava. Pokud by došlo k popsané shodě, bude
napadení rozhodnutí stáhnuto a nebude tak bráněno výstavě polních cest. K tomuto bylo
řečeno, že původcem sporu sice není Obec Dolní Morava, avšak ve veřejném zájmu
vzniku nových polních cest, které zpřístupní krajinu nejen pro zemědělské subjekty,
by bylo vhodné celou záležitost ze strany obce vyřešit. Investice do základů opěrné zdi,
která bude přesunuta nebude nikterak vysoká a zamezí se riziku nevybudování polních
cest v několika miliónové hodnotě. Z tohoto důvodu neměl nikdo ze zastupitelů další
připomínky a posun opěrné zdi za výše uvedených podmínek byl schválen.
(7:0:0)
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10. Schválení smlouvy o udělení souhlasu k provedení stavby „Společná zařízení
na Králicku“
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o udělení souhlasu k provedení stavby „Společná
zařízení na Králicku“, kterou v rámci komplexních pozemkových úprav Dolní a Horní
Moravy bude realizovat pozemkový úřad z prostředků pozemkového fondu. V rámci této
akce bude vytvořena nová cesta okolo zemědělského areálu pana Stejskala
a v návaznosti na ní vyspravena polní cesta k vlakovému nádraží v Červeném Potoku.
Dále v prostoru za Hovadovým lesem budou vytvořeny mokřadní tůňky. V návaznosti
na tyto úpravy v katastru Dolní Moravy bude navazovat rekonstrukce povrchu polní cesty
do Prostřední Lipky ke kostelu.
(7:0:0)
11. Projednání možnosti příspěvku na sbírku pro Michala Čermáka
V nedávné době vyhlásilo konto Bariéry sbírku na pomůcky pro Michala Čermáka, jenž
trpí mozkovou obrnu a je občanem obce Dolní Morava. Protože Míša roste, je potřeba
zakoupení nového invalidního vozíku a dále také je sbírka určena na zakoupení počítače,
ke kterému je možné připojit speciální zařízení, díky kterému může počítač ovládat
očima. Toto zařízení společně s počítačem do školy mu bylo zakoupeno v rámci projektu
Čtení pomáhá. Bylo navrženo, že by obec také mohla přispět na toto konto,
aby tak svého občana podpořila. Po projednání byla schválena částka 5000 Kč.
(7:0:0)
12. Svoz odpadů v roce 2012
Zastupitelstvo obce projednalo možnost mimořádných svozů odpadu v roce 2012.
Po diskuzi bylo schváleno, že mimořádné svozy budou probíhat stejně jako v minulých
letech, tedy od začátku února do půlky března v lichých týdnech. Protože Služby města
Králíky nemohou tyto svozy zajistit v úterky, jak je tomu v případě řádných svozů v sudé
týdny, budou mimořádné svozy probíhat ve středu v liché týdny.
(7:0:0)
13. Projednání řešení nakládání s osobním automobilem Škoda Felicia (prodej,
oprava,...)
Zastupitelstvo obce projednalo otázku dalšího postupu v případě nakládání s osobním
automobilem Škoda Felicia ve vlastnictví obce. Osobní automobil se nenachází ve zrovna
dobrém technickém stavu a má prošlou technickou kontrolu. Po diskuzi bylo schváleno,
že vzhledem k možným větším investicím do oprav vozidla a k jeho malé využitelnosti
bude nabídnuto toto vozidlo k prodeji. Jako minimální nabídková cena byla dohodnuta
částka 5 000 Kč.
(7:0:0)
14. Schválení záměru výstavby garáže s dílnou na st. p. č. 64/2 v k.ú. Velká Morava –
Václav Hnízdil
Na obecní úřad byla doručena žádost o vyjádření k záměru výstavby garáže s dílnou
na st.p.č. 64/2 v k.ú. Velká Morava stavebníka Václava Hnízdila. Jedná se o stavbu
o rozměrech 6,3 x 6,3 m, s jedním podzemním a jedním nadzemním podlažím. Objekt
bude zastřešen pultovou střechou. Se stavebníkem byly již prodiskutovány možné změny
9
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ve vzhledu objektu, především sklon pultové střechy, který by bylo vhodné změnit
z původně plánovaného sklonu podélně k cestě směrem od cesty. Dále bylo doporučeno
oddělit materiálově spodní část stavby od nadzemního počasí. Stavebník s výše
uvedenými změnami souhlasil a zapracuje je do dokumentace, která bude podána
na stavební úřad. K dalšímu nemá zastupitelstvo obce výhrady a záměr výstavby garáže
s dílnou schválilo.
(7:0:0)
15. Schválení záměru umístění „Vybavení pro aktivní trávení volného času dětí“ Sněžník a.s.
Na obecní úřad byla doručena žádost o vyjádření společnosti Sněžník, a.s. k územnímu
souhlasu pro umístění „Vybavení pro aktivní trávení volného času dětí“. Tato žádost
se týká umístění herních prvků v lokalitě „dětský ráj“ v areálu Relax&sport resort Dolní
Morava, a to konkrétně nafukovacího skákacího hradu – skluzavky, trampolínového pole
a skluzavky s plošinou a výlezy. K výše uvedenému záměru umístění herních prvků nebyly
podány připomínky a zastupitelstvo jejich umístění schválilo.
(7:0:0)
16. Informace o akci Škoda Park
Zastupitelstvo obce bylo zástupci společnosti Sněžník a.s. informováno o plánované akci
Škoda Park, která se bude konat dne 29. ledna na parkovišti U Slona. Půjde o předváděcí
akci automobilky škoda spojenou s kulturním programem a koncertem známe skupiny
No Name. Z důvodu zabrání plochy parkoviště pro konání akce a z důvodu větší
návštěvnosti areálu v tomto dni bude potřeba navýšit kapacitu parkovacích míst.
Již s několika soukromými vlastníky bylo dohodnuto parkování na jejich pozemcích
v blízkosti lyžařského areálu. Dále bylo řečeno, zda by obec neměla problém s využitím
všech jejích odstavných ploch v obci k tomuto účelu. Odklizení sněhu z těchto ploch
si na vlastní náklady zajistí společnost Sněžník, a.s.. K tomuto neměl nikdo ze zastupitelů
výhrady. Návštěvníky bude ze všech parkovacích míst po obci svážet vláček a skibus.
O korigování dopravní situace na tento den požádal Sněžník, a.s. již o spolupráci
Policii ČR.

MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 8. 2. 2012
Přítomni:

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

Omluveni:

Jaroslav Míka
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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 Aleše Nováka. Zastupitelstvo obce následně
program i ověřovatele zápisu schválili.
(6:0:0)
2. Opětovné projednání situace ohledně komplexní pozemkové úpravy k.ú. Dolní
a Horní Morava
Na základě usnesení zastupitelstva obce 9/2012 ze dne 23. 1. 2012 vedl místostarosta
jednání se zástupci společnosti MIDOS BRNO, spol. s r.o. ohledně dohody o posunu
opěrné zdi a stáhnutí rozporu na rozhodnutí o pozemkových úpravách. MIDOS BRNO,
spol. s r.o. po prostudování tohoto problému shledalo, že pouze posun a maximální výška
2 m opěrné zdi by neřešila problém s celou výškou svahu, který je před hotelem Sport.
Z tohoto důvodu požaduje navýšení maximální výšky opěrné zdi a přidání druhé menší
opěrné zdi s odstupem od první. Pokud by k tomuto nedošlo, nebyl by dle jejich slov
vyřešen jejich problém, proto pokud nedojde k dohodě, tak jak je navrženo, rozpor
na rozhodnutí pozemkových úprav nejsou ochotni stáhnout. Z tohoto důvodu bylo
jednáno o nejschůdnější variantě pro obě strany, výsledkem byla situace umístění a řez
novými opěrnými zdmi. Současná opěrná zeď bude tedy posunuta na hranici nového
uspořádání pozemkových parcel po pozemkové úpravě, tj. cca o 2 m od současného
povrchu místní komunikace, maximální výška této opěrné zdi bude 2,5 m, od této opěrné
zdi bude umístěna další opěrná zeď odsunutá o min. 5,5m a o výšce max. 2 m. K tomuto
bylo řečeno sousedními vlastníky pozemků, že opěrné zdi nebudou příliš estetické
a mohou stínit pozemky v jejich vlastnictví. Na toto bylo reagováno, že dojde k posunu
celého svahu dále od jejich pozemků, z tohoto důvodu by stínění naopak mělo být menší,
nicméně svah, který se zde nyní nachází je vytvořen navážkou, která nikdy nebyla nikým
povolena, stejně jako současná opěrná zeď zbudovaná z důvodu zajištění navážky.
O estetické stránce není pochyb, ale vzhledem k újmě, která by obci mohla vzniknout
z důvodu nevybudování polních cest v rámci komplexních pozemkových úprav v hodnotě
cca 8 mil. Kč z prostředků pozemkového fondu, je vhodné řešit tuto situaci přistoupením
na podmínky společnosti MIDOS BRNO, spol. s r.o.. Nově společnost MIDOS BRNO
nepožaduje uhrazení základů opěrné zdi. Dále k tomuto bylo řečeno, že společnost
MIDOS BRNO vyvíjí tlak na obec z důvodu získání výhody ve svůj prospěch. Po diskuzi
bylo přistoupeno k hlasování a zastupitelstvo obce posun opěrné zdi a výstavbu druhé
opěrné zdi dle výše uvedeného schválilo.
(4:0:2, proti Michal Krupička, Eva Cehová)

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ MORAVA DNE 20. 2. 2012
Přítomni:

Omluveni:
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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 Petra Vrzala. Zastupitelstvo obce následně
program i ověřovatele zápisu schválili.
(6:0:0)
2. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě se zhotovitelem Územního plánu Dolní Morava
SURPMO, a.s.
Na základě jednání místostarosty se zhotovitelem nového územního plánu byl
vypracován dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 16/11 na zhotovení územního plánu Dolní
Morava, který upravuje rozdělení výše cen u jednotlivých položek zakázky, kdy se cena
u konceptu územního plánu snižuje ze 106 000 Kč na 42 000 Kč a zároveň se zvyšuje cena
za zhotovení návrhu územního plánu z 46 000 Kč na 110 000 Kč. Tato změna je vyvolána
možným dofinancováním návrhu územního plánu z grantu na jeho pořízení, přičemž
koncept z těchto grantů hradit nelze. Výsledná cena za zhotovení díla se nemění, tato
změna tedy nemá žádný vliv na výsledku výběru zhotovitele zakázky ve výběrovém
řízení. Po projednání byl tento dodatek schválen.
(6:0:0)
3. Žádost o koupi st. p. č. 16/3 v k.ú. Horní Morava – manželé Blaškovi
Na obecní úřad byla doručena žádost manželů Blaškových o odkoupení st.p.č. 16/3
v k.ú. Horní Morava o výměře 111 m2. Tato stavební parcela bezprostředně navazuje
na pozemky žadatele a není přístupem na pozemky dalších vlastníků a obec nemá k této
parcele přístup. Nikdo ze zastupitelů nemá k záměru prodeje připomínky a proto byl
záměr prodeje schválen. Minimální kupní cena bude stanovena až při schvalování
prodeje po vypracování znaleckého posudku, který bude sloužit jako podklad pro její
určení.
(6:0:0)
4. Žádost o koupi p.p.č. 5787 v k.ú. Velká Morava – MUDr. Jiří Vápeník
Na obecní úřad byla doručena žádost pana MUDr. Jiřího Vápeníka o odkoupení
p.p.č. 5787 v k.ú. Velká Morava o výměře 102 m2, která bezprostředně navazuje
na pozemky v jeho vlastnictví. Po diskuzi bylo shledáno, že část této parcely slouží jako
přístup na st.p.č. 150, proto je možno odprodat pouze část této parcely o výměře
přibližně 59 m2. Tato část sice právně zpřístupňuje p.p.č. 5788, ve skutečnosti však
přístup na tuto parcelu v tomto směru není technicky možný. Tato parcela bezprostředně
navazuje na výše uvedenou stavební parcelu a obě tyto parcely jsou v katastru
nemovitostí zapsány na stejném listu vlastnictví, tudíž tomuto vlastníkovy bude zachován
přístup přes stavební parcelu též v jeho vlastnictví. Další připomínky k tomuto záměru
nebyly, proto byl záměr prodeje části pozemku schválen. Minimální kupní cena bude
stanovena až při schvalování prodeje po vypracování znaleckého posudku, který bude
sloužit jako podklad pro její určení.
(6:0:0)
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5. Schválení záměru rekonstrukce a přístavby truhlářské dílny na st.p.č. 135/1, 135/2
a p.p.č. 178/2 v k.ú. Velká Morava – Aleš Novák
Zastupitelstvu obce byl předložen záměr rekonstrukce a přístavby truhlářské dílny
na st.p.č. 135/1, 135/2 a p.p.č. 178/2 v k.ú. Velká Morava stavebníka Aleše Nováka. Výše
uvedený záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací obce. Záměr obsahuje
rekonstrukci stávajícího objektu truhlářské dílny, ke které bude na kolmo přistavěna nová
truhlářská dílna. Přístavba bude o rozměrech 10 x 25 m, bude zastřešena sedlovou
střechou o sklonu 30°. Výška stavby v hřebeni bude činit maximálně 7 m nad současnou
úroveň terénu. Stavba svým uspořádáním bude vhodně doplňovat současný stav a její
hmotové uspořádání odpovídá stavbám zapadajícím do prostředí sídla. Po prostudování
dokumentace byl tento záměr schválen. Případné změny v umístění či změny tvaru
hmoty objektu musí být schváleny zastupitelstvem obce. Požaduje užití bílé či barevné
fasády v pastelových barvách (v případě užití omítky) a šedé, tmavě šedé, hnědé či černé
barvy střešní krytiny. Výše uvedený záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací
obce.
(5:1:0, zdržel se Aleš Novák)
6. Žádost o odkoupení nemovitosti – budovy bývalé školy na st.p.č. 72 a přilehlé p.p.č.
5373 a 5371 a částí p.p.č. 5701 a 5702 pod budovanou komunikací k hotelu Vista
v k.ú. Velká Morava – Sněžník, a.s.
Na zasedání zastupitelstva obce se dostavil pan Ing. Jiří Rulíšek, aby přednesl svou
podanou žádost o odkoupení budovy bývalé školy na st.p.č. 72 a přilehlé p.p.č. 5373
a 5371 a částí p.p.č. 5701 a 5702 pod budovanou komunikací k hotelu Vista v k.ú. Velká
Morava. Za výše uvedené nemovitosti nabídl cenu 3,5 mil. Kč s tím, že budovu bývalé
školy přebuduje na bytové jednotky pro zaměstnance své společnosti. Protože
dle předběžného odborného posouzení stávající stav objektu neumožňuje jeho
ekonomickou přestavbu pro bydlení v dnes běžně požadovaných standardech, bude
proto pravděpodobně nutné tuto budovu zdemolovat a nahradit novostavbou, která by
v tomto případě tvořila repliku původní budovy (co se vzhledu týká – podobně jako
to společnost provedla v případě chaty Terezka). Dále části p.p.č. 5701 a 5702 pod
budovanou komunikací k hotelu Vista by byly využity k umístění víceúčelové sportovní
haly, pod kterou by byly v celém půdorysném rozsahu zřízeny podzemní garáže, které
by ve špičkách návštěvnosti zimní sezóny přispěly k odlehčení parkovacích kapacit
u hlavní komunikace v obci. Po diskuzi bylo předneseno, že by pro stavbu haly
postačovala pouze část p.p.č. 5702 o výměře přibližně 3507 m 2, nikoliv tato parcela
s přidruženou částí p.p.č. 5701 o výměře přibližně 2134m2. K tomuto bylo řečeno, že
v nedávné době obec koupila budovu bývalé školy za 3,5 mil. Kč, ale v současné době
by měla nabídnout stejnou nemovitost společně s pozemkem pro občanskou vybavenost
o výměře přibližně 3507 m2. Na toto bylo reagováno, že nabídnutá cena zohledňuje
vícenáklady, které budou podmiňovat realizaci výše uvedených záměrů (demolice
budovy bývalé školy, svažitost a omezení zastavitelnosti pozemku p.č. 5702 z důvodu
ochranného pásma lesa) a že výše uvedené záměry nebudou sloužit ke komerčním
účelům, nýbrž bude vytvořena nová služba v obci a nové prostory pro bydlení v obci.
Zastupitelstvo obce tedy záměr prodeje výše uvedených nemovitostí za minimální cenu
3,5 mil. Kč schválilo. Nabízené nemovitosti nebudou využity k komerčním účelům
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(ubytování, restaurace apod.). Budoucí kupující uhradí veškeré náklady spojené s koupí
(daň z převodu nemovitosti, sepsání kupní smlouvy, kolek za vklad do katastru
nemovitostí,...)
(5:0:1, proti Richard Novák)
7. Žádost o prodloužení pronájmu p.p.č. 5643 v k.ú. Velká Morava – Michal Janočko
Na obecní úřad byla podána žádost pana Michala Janočka o prodloužení pronájmu
p.p.č.5643 v k.ú. Velká Morava o výměře 2345 m2. Po diskuzi byl záměr pronájmu
schválen. Pozemek bude pronajat na dobu neurčitou za obdobných podmínek jako
doposud, akorát výše nájmu nebude činit 100 Kč/rok, ale nově bude u zemědělských
pozemků stanovována cena pronájmů na 0,1 Kč/m2/rok, tudíž za tuto parcelu bude
nájem nově činit 235 Kč/rok. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 6 měsíců. V případě záměru výstavby parkoviště na tomto pozemku bude
výpovědní lhůta pouze 2 měsíce.
(6:0:0)
8. Žádost o směnu části p.p.č. 5210, 5206, 5204, 5203 v k.ú. Velká Morava o výměře
1756 m2 za část p.p.č. 5244 a p.p.č. 5243 v k.ú. Velká Morava o shodné výměře –
Novákovi
Na obecní úřad byla doručena žádost skupiny vlastníků (Marcela Kalousová, Emil Novák,
František Novák, Josef Novák, Karel Novák, Milan Novák) o směnu části p.p.č. 5210,
5206, 5204, 5203 v k.ú. Velká Morava o výměře 1756 m2 za část p.p.č. 5244 a p.p.č. 5243
v k.ú. Velká Morava o shodné výměře. Cílem směny je směnit pozemky pod původně
plánovanou variantou polní cesty, která však nemohla být realizována z důvodu,
že se jeden z vlastníků, přes které měla polní cesta vést, nezapojil do pozemkové úpravy,
tak jak to učinili výše uvedení vlastníci. V současné době tedy jejich zemědělské pozemky
rozděluje vymezený pozemek pro polní cestu, která však nikam nevede a je slepá.
Nabídnuty byly pozemky podél místní komunikace vedoucí poblíž nemovitosti v jejich
vlastnictví. Tyto pozemky mohou sloužit pro rozšíření místní komunikace, protože
v těchto místech je cesta úzká a úsek není přehledný z důvodu členitosti terénu. Dále zde
není prostor pro vyhrnování sněhu v zimním období jinam, než na směňované pozemky.
Po projednání nebyly k tomuto podány žádné připomínky a záměr směny byl schválen.
(4:2:0, zdržel se Aleš Novák, Richard Novák)
9. Žádost o koupi části p.p.č. 5226, 5207, 5210 v k.ú. Velká Morava, označeného dle GP
jako p.p.č. 5226/2 o výměře 1003 m2 – Richard Novák
Na obecní úřad byla podána žádost pana Richarda Nováka o odkoupení části p.p.č. 5226,
5207, 5210 v k.ú. Velká Morava, označeného dle GP jako p.p.č. 5226/2 o výměře 1003
m2. Jedná se o pozemek nad starým obecním úřadem, kdy žadatel žádá o odkoupení
z důvodu zajištění přístupu k zahradnímu domku na p.p.č. 5224. Na základě usnesení
č. 145/2011, kde bylo stanoveno, že se pro stanovení prodejní ceny bude vždy
zpracovávat odhad minimální kupní ceny pozemku , nechalo vedení obce již tento odhad
zpracovat. Byla v něm stanovena na předmětný pozemek cena 82 180 Kč. Po diskuzi byl
záměr prodeje schválen. Minimální kupní cena pozemku bude činit 82 180 Kč, v prvním
kole bude pozemek nabídnut zájemcům, kteří budou splňovat podmínku alespoň 1 roku
trvalého pobytu v obci, pokud se nepřihlásí žádný zájemce, bude pozemek nabídnut
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v druhém kole všem ostatním zájemcům. Budoucí kupující uhradí veškeré náklady
spojené s prodejem (odhad ceny pozemku, sepsání kupní smlouvy, vklad do katastru
nemovitostí,....)
(5:1:0, zdržel se Richard Novák)
10. Žádost o koupi p.p.č. 5725, 5723 a st.p.č. 203/2 v k.ú. Velká Morava – Horská služba
Na zasedání zastupitelstva obce se dostavil pan Miroslav Černý, zástupce Horské služby,
aby přednesl záměr Horské služby, o.p.s. odkoupit pozemek pod jejich služebnou
a v jejím bezprostředním okolí. Při diskuzi bylo řečeno, že musí být zachován přístup
na p.p.č. 5729. Z tohoto důvodu bude vypracován oddělující geometrický plán
na p.p.č. 5725, který vytvoří přístupový pruh o šíři 4 m k výše uvedené parcele dalšího
vlastníka. Minimální kupní cena bude stanovena až při schvalování prodeje
po vypracování znaleckého posudku, který bude sloužit jako podklad pro její určení.
Po projednání nebyly žádné výhrady k tomuto záměru, proto byl záměr prodeje výše
uvedených pozemků schválen.
(6:0:0)
11. Řešení správce sportovního areálu
V tomto bodě byla řešena otázka správce sportovního areálu. Do současné doby nebyl
zajištěn soustavný provoz sportovního areálu se správcem, který by zajistil jeho
komplexní údržbu a správu se všemi náležitostmi. V letošním roce by mělo dojít
k dokončení projektu „Dolní Morava – vybavenost cestovního ruchu“, v rámci kterého
vzniklo ve sportovním areálu dětské hřiště, mantinely okolo asfaltové plochy, trampolíny,
oplocení fotbalového hřiště a jeho zavlažování. Vzhledem k hodnotě nově vybudovaných
i původních sportovišť a zařízení pro trávení volného času je na místě uvažovat o osobě,
která by nad těmito prvky vedla dohled a zajišťovala jejich provoz a údržbu. Z tohoto
důvodu zastupitelstvo diskutovalo o vytvoření pracovní pozice jako zaměstnance obce
na zajištění této funkce. Jako nejlepší se jeví varianta nabídnout areál k pronájmu
soukromé osobě, která by se zavázala dodržovat určité provozní podmínky, tedy
především provozní dobu ap.. Vzhledem k situaci, kdy bylo na výstavbu nových prvků
použito dotace z fondů EU, není tato varianta možná, protože ji podmínky poskytnutí
dotace vylučují. Z tohoto důvodu bylo řečeno, že nejvhodnějším řešením bude
zaměstnání osoby, která provoz sportovního areálu bude zajišťovat. Protože
dofinancování na veřejně prospěšné pracovníky v současné době není stabilní, bylo
řečeno, že se bude jednat o zaměstnance, jehož plat bude hrazen plně z rozpočtu obce.
Byla nadnesena otázka platových podmínek, kdy po diskuzi bylo shledáno, že pro obec
je reálné za tuto pozici uvolnit 80 Kč/hod na pracovní poměr, popřípadě 110 Kč/hod
na živnostenský list. Bylo dohodnuto, že na tuto pozici bude vyhlášeno výběrové řízení.
Zastupitelstvo obce tedy schválilo vytvoření nové pracovní pozice „správce sportovního
areálu“. Na tuto pozici bude vyhlášeno výběrové řízení, pro které mimo standardních
podmínek byly dohodnuty následující požadavky: řidičský průkaz skupiny B, časová
flexibilita, manuální zručnost, pozitivní vztah ke sportu, organizační schopnosti. Jako
výhoda pro případné uchazeče bude sloužit živnostenský list, obor podnikání hostinská
činnost a zkušenost s pořádáním sportovních a kulturních akcí. Mezi pracovní náplň bude
mimo jiného patřit především sekání trávy, pronájem a údržba sportovišť, zajištění
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provozní doby sportovního areálu, pořádání či spolupráce na pořádání sportovních
a kulturních akcích, drobné opravy na nemovitostech a zařízeních, zajištění provozu
občerstvení ve sportovním areálu, úklid všech prostor sportovního areálu a spolupráce
při propagaci služeb sportovního areálu. Zaměstnanci bude dán k dispozici služební
telefon především pro organizaci pronájmů sportovišť. Nástup vybraného zájemce
na tuto pracovní pozici byl dohodnut na začátek května. Vítězný kandidát na tuto pozici
bude určen na dubnovém zasedání zastupitelstva obce.
(6:0:0)
12. Žádost o odkoupení starého posypového stroje – Martin Král
Na obecní úřad byla doručena žádost pana Martina Krále o odkoupení starého
posypového stroje. Bylo řečeno, že tento stroj není starší jak současně užívaný posypový
stroj, akorát má jiný systém rozmetání posypové směsy, kdy tento sytém je náchylnější
na jakost materiálu, především na jeho jemnost, z tohoto důvodu není tolik využíván.
Po diskuzi bylo shledáno, že by nebylo vhodné prodávat „záložní“ posypový stroj
i vzhledem k tomu, že do budoucna bude možná potřeba využití obou posypových strojů.
Zastupitelstvo obce tedy záměr prodeje posypového stroje neschválilo.
(4:1:1, zdržel se Ladislav Janočko, proti Michal Krupička)
13. Určení pověřené osoby pro zastupování obce jako vlastníka ve věci rušení trvalého
pobytu v obecních bytech
Z důvodu možných sporů při nepřehlášení stávajících občanů obce z obecních bytů,
ve kterých se již nezdržují či je nemají v pronájmu, byla zastupitelstvem obce určena
pověřená osoba, která bude za subjekt Obec Dolní Morava jako vlastníka bytů
rozhodovat o zrušení trvalého pobytu dané osoby v obecním bytě. Po diskuzi byl starosta
pan Ladislav Janočko určen jako pověřená osoba.
(6:0:0)
14. Žádosti o změnu územního plánu
Na obecní úřad byly doručeny žádosti na změnu územního plánu paní Alice Vávrové
a pana Miroslava Brůny a Edity Novotné. U obou žádostí se jedná o přeřazení funkční
plochy bydlení do funkční plochy občanské vybavenosti. K tomuto bylo řečeno,
že v minulém roce bylo schváleno pořízení nového územního plánu. Následně poté byla
zveřejněna výzva k podávání podnětů na případné změny ve využití území. Tyto podněty
mohly být podávány do konce září loňského roku. Bylo předem upozorněno,
že k pozdějším podnětům nebude přihlíženo, a to z důvodu aby mohl být dokončen nový
územní plán. Pokud by byly zapracovávány další podněty po avízované uzávěrce,
znamenalo by to soustavnou změnu již zpracovávané územně plánovací dokumentace
a nemuselo by dojít k jejímu zdárnému dokončení a pro obec by to mohlo znamenat další
finanční náklady. Z tohoto důvodu nebudou tyto požadavky do již zpracovávaného
nového územního plánu zařazeny. Změna územního plánu může být projednávána
až po vydání nového územního plánu. Jelikož se bude jednat o nový dokument,
nepředpokládá se otevření jeho změny po dobu alespoň pěti let.
(6:0:0)

16

1. čtvrtletí 2012

15. Řešení ČOV – vyhlášení referenda
Starosta nadnesl zastupitelstvu otázku ohledně situace s nakládáním s odpadními vodami
v obci a dotázal se zastupitelů, zda na základě podkladů, které jim byli v minulém roce
dodány, došly k závěrům jak se k této situaci bude obec stavět. Po diskuzi bylo shledáno,
že díky složitosti celé problematiky, velké investici do systému kanalizace a ČOV
pro celou obec a možnému finančnímu zatížení občanů z důvodu placení vysokého
stočného bude jako podklad pro konečné rozhodnutí systému pro nakládání s odpadními
vodami v obci sloužit názor občanů, který bude vyjádřen v místním referendu. V tomto
referendu budou občané dotázáni na možné varianty řešení nakládání s odpadními
vodami v obci a tyto varianty budou podrobněji popsány.
(6:0:0)
16. Různé
Zastupitelstvo obce bylo informováno panem Ing. Jiřím Rulíškem o podání výzvy
k uzavření kupní smlouvy pod parkovištěm U Slona (p.p.č. 5601 v k.ú. Velká Morava) na
základě smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 4. 6. 2007. Pan inženýr vyzval
k včasnému vyřízení celé záležitosti. Dále bylo zastupitelstvo obce panem Ing. Jiřím
Rulíškem informováno o záležitosti dorovnání DPH. Tuto záležitost probíralo
již zastupitelstvo na svém jednání 20. 12. 2010. Obec Dolní Morava uzavřela
se společností Sněžník, a.s. smlouvu o budoucí kupní smlouvě na pozemek pod hotelem
Vista a dále uzavřela nájemní smlouvu na parkoviště na konečné na dobu 25 let. Cena
pozemku a cena za pronájem parkoviště za celou dobu pronájmu se rovná ceně
za vybudovanou komunikaci k novému hotelu Vista, kterou se Sněžník, a.s. zavázal obci
předat 5 let po její kolaudaci z důvodu udržitelnosti projektu, tedy poskytnutí dotace
na celý projekt „Centrum turistického ruchu Dolní Morava“, a to zápočtem za cenu
pozemku a pronájmu parkoviště. Smyslem tedy bylo, že obec Sněžníku, a.s. přenechá
pozemek pod hotelem Vista a parkoviště na konečné po dobu 25 let a za to dostane
novou místní komunikaci. Z důvodu, že se od roku 2011 obec stala plátcem DPH, došlo
k problému, kdy z celé této operace by obec zaplatila DPH ve výši 1,4 mil. Kč. Z tohoto
důvodu se hledala řešení, jak upravit celou operaci tak, aby byla zachována původní
myšlenka. Bylo zjištěno, že pokud se celá transakce uskuteční až 10 let po kolaudaci
cesty, platí zde tzv. daňový test a DPH z převodu se již platit nebude. Z tohoto důvodu
musí dojít k uzavření dodatků, které řeší převod o 5 let později, než bylo plánováno
a zároveň se snižuje cena za pronájem parkoviště z důvodu nižší ceny komunikace
po 10 letech vzhledem k odpisům majetku. Celá záležitost byla projednávána také
s daňovým poradcem obce, panem Ing. Blankem, který s výsledným řešením souhlasí,
že je pro obec výhodné. K tomuto starosta řekl, že předložené dodatky smluv budou
předloženy právníkovy obce panu JUDr. Zippemu k posouzení, pokud bude i z jeho strany
shledána formální správnost dodatků, může dojít k odsouhlasení a podepsání dodatků.
Zastupitelstvo diskutovalo o potřebnosti výstavby nových bytových jednotek v obci.
Z důvodu ověření potřebnosti tohoto záměru bude sestaven dotazník pro zájemce
o pronájem obecních bytů, na základě kterého bude rozhodnuto o dalším postupu v této
věci. Současný seznam zájemců o obecní byty není aktuální.
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MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 23. 2. 2012
Přítomni:

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

Omluveni:

Ing. arch. Richard Novák

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 Aleše Nováka. Zastupitelstvo obce následně
program i ověřovatele zápisu schválili.
(6:0:0)
2. Opětovné projednání žádosti o odkoupení nemovitosti – budovy bývalé školy na
st.p.č. 72 a přilehlé p.p.č. 5373 a 5371 a částí p.p.č. 5701 a 5702 pod budovanou
komunikací k hotelu Vista v k.ú. Velká Morava – Sněžník, a.s.
Na základě zasedání zastupitelstva obce dne 20. 2. 2012, kdy bylo rozhodnuto o záměru
prodeje budovy bývalé školy na st.p.č. 72 a přilehlé p.p.č. 5373 a 5371 a částí p.p.č. 5701
a 5702 pod budovanou komunikací k hotelu Vista v k.ú. Velká Morava za minimální kupní
cenu 3,5 mil. Kč svolal starosta mimořádné zasedání zastupitelstva obce k opětovnému
projednání celé záležitosti. Vzhledem k faktu, že v nedávné době obec koupila budovu
bývalé školy za 3,5 mil. Kč, ale v současné době by měla nabídnout stejnou nemovitost
společně s pozemkem pro občanskou vybavenost o výměře přibližně 3507 m2 za stejnou
cenu, navrhl, aby bylo revokováno část usnesení č. 23/2012 o záměru prodeje,
kdy minimální kupní cenu určí zastupitelstvo na základě odborného znaleckého posudku
ceny všech nabízených nemovitostí. Zastupitelstvo obce s navrženou změnou usnesení
souhlasilo.
(6:0:0)

ZÁMĚR PRODEJE
Nabízen je osobní automobil

Škoda Felicia za minimální kupní cenu 5000 Kč
Prohlídka vozidla po dohodě možná, STK do 06/2011, rok výroby 1996, výkon 50 kW.
Budoucí kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem (přepis vozidla, ekologický
poplatek za přepis vozidla,...). Více informací na obecním úřadě.
Upozorňujeme na změnu sídla Policie České republiky, obvodního oddělení v Králíkách,
které se dne 18. ledna 2012 přestěhovalo na adresu Králíky, ulice Sadová 314 (vedle
budovy pověřeného úřadu).
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270 LET ODTRHNUTÍ KLADSKA OD ČECH
Kdo se pozorně podívá na mapu České republiky, zjistí, že ve východních Čechách
je podél polských hranic velký zub (Kladsko), které patří už Polsku. I Králický Sněžník
je rozdělen mezi dva státy (Česko a Polsko). Ale nebylo to tak vždy, do roku 1742 patřilo
toto území pod České Království, kterému od roku 1619 do roku 1918 vládlo Rakouské
císařství. Spory mezi Rakouskem a Pruskem vyvrcholily ve slezsko – pruskou válku, kterou
Rakouské císařství prohrálo a rakouská císařovna Marie Terezie musela podepsat
mírovou smlouvu s Pruskem za nevýhodných podmínek - ztratila horní Slezsko i Kladsko.
Ještě byly snahy ztracené území získat zpátky, ale ukázaly se jako marné.
I Československý stát chtěl získat Kladsko zpět jak v roce 1919, tak i v roce 1945.
Československá armáda začala obsazovat Kladsko na žádost obyvatel (český koutek).
Stačila obsadit jen Mezilesí a na popud SSSR musela obsazené území vyklidit. Ještě pár
měsíců na sebe mířily československé a polské tanky, mezi nimi i tanky Rudé armády.
Napětí trvalo až do roku 1958, kdy byla mezi Polskem a Československem uzavřena
mírová smlouva. Československo-polská hranice v Kladsku se stala oboustranně
neprostupnou a zůstala takovou až do počátku 60. let 20. století. Až uzavření dohody
o malém pohraničním styku umožnilo od roku 1961 návštěvy českých turistů alespoň
do části Kladska. V roce 1972 došlo k vyčlenění území Kladska z Pražské arcidiecéze
do Vratislavské arcidiecéze, čímž došlo k přetržení posledního pouta Kladska s Čechami.
Tento rok chceme trochu přiblížit historii v našem regionu, jak se změnil za 270 let.
Kdo má zájem, může se připojit a spolupracovat s námi.
Na tomto projektu se podílí zpravodaje:
Zpravodaj obce Dolní Morava

Zlatý roh

Devítka

Jak to bylo
Slezsko patřilo Habsburkům po vymření Piastovského rodu díky sankcím z 19. dubna
1713, které vytvořil císař Karel VI. Během císařovy doby existence byla sankce obecně
potvrzena německými státy. S následujícím úmrtím císaře si však Prusko začalo klást
na Slezsko nárok.
Fridrich II., král Pruska, založil požadavky nad tvrzením nesplnění Schwiebusové smlouvy,
čímž slezské knížectví Lehnice, Volovsko a Břeh budou odevzdané Braniborsku
po vymření Piastovské dynastie. V roce 1675 s úmrtím posledního Piastovce vymřel rod
Piastovců. V této době nebyl žádný pokus o realizaci této staré smlouvy a pruský vladař
byl za platbu přesvědčen zříci se smlouvy.
Vojenské operace začaly v prosinci 1740 vpádem pruského vojska do Slezska. Armáda
Friedricha II. byla tehdy nejmoderněji vybavenou a vedenou armádou Evropy, naopak
rakouské oddíly byly oslabeny nedávno skončenými válkami s Osmany a jejich organizace
nebyla valná. Habsburské jednotky rychle ustoupily do Čech a na Moravu a pruské
vítězství bylo završeno 10. dubna 1741 v bitvě u Molvic. Hrozba narušení mocenské
rovnováhy v Evropě rozpadem podunajského soustátí vedla už v únoru 1741 ke sjednání
protipruské koalice v Drážďanech. Jejími členy se stali Spojené království, Ruské
impérium, Nizozemí a Sasko, které však koalici zase brzy opustilo. Ke spojencům
Pruského království patřila tři bourbonská království - Francie, Španělsko a Neapolské
království, dále Bavorsko, Švédsko, Janovská republika, Portugalsko, kolínský kurfiřt.
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Fridrich II. následně vtáhl do Čech. U Chotusic nedaleko Čáslavi porazil vojsko švagra
Marie Terezie Karla Lotrinského. Svá vítězství si pojistil příměřím ve Vratislavi
a berlínskou mírovou smlouvou z 28. července 1742. Marie Terezie byla nucena
přistoupit na nevýhodný mír, kterým ztratila Kladsko a téměř celé Slezsko, protože nutně
potřebovala uvolnění svých armád pro boje se zbylými členy koalice na bavorské a italské
frontě.
Jižní část Slezska (Opavsko avšak bez Hlučínska, které připadlo Prusku, a Těšínsko) zůstalo
pod habsburskou kontrolou a bylo nazýváno české Slezsko a po roce 1849 rakouské
Slezsko. Malé části polského Slezska (Osvětimsko, Zatorsko, Zywiec, Seveřsko) nebyly
spojeny s touto válkou.
Více na http://cs.wikipedia.org/

VZPOMÍNKA
Dne 12. ledna 2012
uplynulo 25 let ode
dne, kdy nás opustila
milovaná
maminka,
babička a prababička

VZPOMÍNKA
Dne 6. února 2012 by se dožila paní
Božena Marčíková
sta let

Zuzana Maurerová

S láskou a úctou
vzpomínají děti
s rodinami.

Vzpomínají
děti
s rodinami

Poradenské středisko Českého klubu nedoslýchavých HELP v Ústí nad Orlicí, ve spolupráci
s městem Králíky pořádají

PORADNU PRO NEDOSLÝCHAVÉ
Poradna se koná dne 10. 4. 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.
Výstava se uskuteční v budově Městského úřadu Králíky,ul. Karla Čapka 316, v zasedací místnost
ve II. NP.
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MAS ORLICKO v roce 2012
Také v roce 2012 pro Vás připravujeme několik příležitostí k předložení
žádostí o podporu i další zajímavé projekty.
Další dvě kola příjmu žádostí o podporu z programu LEADER
Po úspěšné IV. výzvě z roku 2011, kdy bylo na podporu celkem 35 projektů
v regionu Orlicko rozděleno více než 11 miliónů korun, v letošním roce
získají šanci získat podporu pro své projekty další subjekty.
MAS ORLICKO vyhlásí celkem 2 výzvy k předkládání žádostí o podporu,
v rámci nichž budou své žádosti moci předkládat obce, podnikatelé
a neziskové organizace. Předpokládaná data příjmu žádostí jsou začátek
května a září.
Více informací o připravovaných výzvách naleznete na našich webových stránkách
www.mas.orlicko.cz v sekci "Výzvy", informace o podpořených projektech v sekci "Podpořené
projekty". Více informací také naleznete v novém 3. čísle zpravodaje Místní akční skupiny, který
je volně k vyzvednutí na obcích a informačních centrech.
Další projekty Místní akční skupiny
Katalog užitečných kontaktů pro region ORLICKO
Katalog užitečných kontaktů pro region ORLICKO je jedním z projektů MAS, zaměřených na odporu
odbytu místních podnikatelů a producentů a současně na podporu rozvoje neziskových organizací
v regionu.
Orlické hory pro všechny
Je projektem spolupráce MAS NAD ORLICÍ, MAS ORLICKO a MAS POHODA venkova. Společným
a hlavním cílem projektu je zlepšit možnosti trávení volného času nejen pro handicapované osoby
regionu Orlických hor a Podorlicka.
Více informací o těchto projektech naleznete v nové sekci „Ostatní projekty“ na našich webových
stránkách www.mas.orlicko.cz

V lednu své životní jubileum oslavili:
Marie Zadubanová
Josefa Haradzínová
Lydie Fousková
Jan Adamec

V březnu své jubileum oslaví:
Jan Lopatovský
Josef Klimeš
Anežka Grežová

V únoru své jubileum oslavili:
Marta Grežová
Bořivoj Čihal
Stana Lopatovská
Marie Valíčková
Augustin Grežo
Ladislav Khol

GRATULUJEME !!!
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Obec Dolní Morava vyhlašuje výběrové řízení na pozici

SPRÁVCE SPORTOVNÍHO AREÁLU
POŽADUJEME:
• řidičský průkaz skupiny B
• bezúhonnost
• způsobilost k právním úkonům
• zdravotní způsobilost
• časovou flexibilitu
• manuální zručnost
• pozitivní vztah ke sportu
• organizační schopnosti
• živnostenský list, obor podnikání
hostinská činnost výhodou
• zkušenost s pořádáním sportovních
a kulturních akcí výhodou
NABÍZÍME:
• odpovídající platové ohodnocení
• služební telefon

PRACOVNÍ NÁPLŇ:
údržba a správa sportovního areálu
na Dolní Moravě:
• sekání trávy
• pronájem a údržba sportovišť
• zajištění provozní doby sportovního
areálu
• pořádání či spolupráce na pořádání
sportovních a kulturních akcích
• drobné opravy na nemovitostech
a zařízeních
• zajištění provozu občerstvení
ve sportovním areálu
• úklid všech prostor sportovního areálu
• spolupráce při propagaci služeb
sportovního areálu
• případné další úkony spojené
s provozem sportovního areálu

PLATOVÉ PODMÍNKY
• 80 Kč/hod - pracovní poměr na dobu určitou 1 rok
• 110 Kč/hod na živnostenský list
Nástup na tuto pracovní pozici je od května 2012.
V případě zájmu o pracovní pozici zasílejte či podávejte strukturované životopisy
na Obecní úřad Dolní Morava, Dolní Morava 35, 561 69 Králíky nejpozději do 23. dubna
2012 do 17 hodin. Obálku označte heslem „VŘ správce“. Své životopisy můžete doplnit
motivačním dopisem.
Více informací ohledně této pracovní pozice získáte na obecním úřadě v úřední dny
(pondělí a středa 8-12 a 13-17 hodin), popřípadě na tel. 465 634 122 či e-mailu
obec.dolnimorava@tiscali.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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