ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA
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Číslo: 2/2012

ZDARMA

ZMĚNA JÍZDNÍCH ŘÁDŮ
Jak jsme v minulém čísle informovali, k 1. dubnu došlo k úpravě jízdních řádů. Nejedná
se o příliš zásadní změny, posunut byl o 10 minut dříve ranní spoj pro školáky,
aby i v případě zpoždění spoje bez problému stíhali začátek vyučování. Dále došlo
ke zrušení víkendového spoje, který vyjížděl v 19:12 z Lichkova a následně v 19:50
z konečné. Tento spoj byl minimálně využíván. Bylo sjednoceno pásmo Dolní Moravy,
takže nemusíte řešit, že část obce se nachází v pásmu Červený Potok a část v pásmu
Dolní Morava, nyní je celá obec v pásmu Dolní Morava označeném jako 956. Také došlo
ke kosmetickým úpravám pár dalších spojů, kdy byly posunuty řádově o jednu, dvě
minuty, či některé víkendové spoje nově zajíždí či nezajíždí do Prostřední Lipky. Pečlivě
tedy prostudujte přiložené upravené jízdní řády, abyste se vyhnuli případným
komplikacím při přepravě autobusy.

PODMÍNKY PŘI PROVOZU A KONTROLE KOMÍNŮ
Připomínáme občanům, že od 1. ledna 2011 vstoupilo v platnost
nové Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární
bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.
Stanovují se zde nové podmínky pro provoz spalinových cest –
komínů, frekvenci jejich kontrol a čištění. Na rozdíl od staré
vyhlášky č. 111/1981 Sb. musí probíhat čištění komínu, do kterého
jsou zapojeny spotřebiče na tuhá či kapalná paliva do výkonu
50 kW 3x ročně při celoročním provozu, respektive 2x ročně při
sezónním provozu (dle staré vyhlášky to bylo 6x ročně). Toto čištění si může zajistit každý
majitel nemovitosti sám, avšak je nutné provést 1x ročně kontrolu spalinové cesty,
kterou musí provést odborně způsobilá osoba, tedy kominík s průkazem odbornosti.
U plynných paliv jsou provozovatelé povinni činit kontroly a čištění pouze 1x ročně.
Revizi komínů Vám může zajistit pan Jaroslav Langhans z Králík (tel: 723 412 974)
Čištění komínů Vám může zajistit pan Zdeněk Moravec z Králík (tel: 608 930 096)

DUBNOVÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Další řádné zasedání zastupitelstva obce proběhne v pondělí
23. dubna od 17:30
na obecním úřadě
Všichni občané jsou srdečně zváni. Program zasedání bude týden dopředu zveřejněn na úřední
desce obce Dolní Morava a na internetových stránkách obce.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ MORAVA DNE 19. 12. 2011
Přítomni:

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

1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
Starosta přivítal zastupitele na zasedání. Předložil program jednání a jako ověřovatele
zápisu navrhl pana Jaroslava Míku a paní Evu Cehovou. Zastupitelstvo obce následně
program zasedání a ověřovatele zápisu paní Evu Cehovou a pana Jaroslava Míku schválili.
(7:0:0)
2. Schválení rozpočtu pro rok 2012
Návrh rozpočtu schválený zastupitelstvem obce dne 23. 1. 2012 byl vyvěšen od 2. 3. 2012
do 19. 3. 2012 na úřední desce. Nikdo k předložené podobě nepodal žádné připomínky.
Rozpočet je vyrovnaný o výši příjmů a výdajů 13 616 000 Kč, přičemž dofinancování
z prostředků uložených na bankovních účtech činí 846 632 Kč. Rozpočet počítá s dvěmi
většími investicemi, a to s koupí budovy bývalé školy a s dokončením projektu „Dolní
Morava – vybavenost cestovního ruchu“, jinak obsahuje položky zajišťující běžný chod
a údržbu obce. Zastupitelstvo obce po projednání rozpočet obce pro rok 2012 schválilo.
(7:0:0)
3. Schválení prodeje st. p. č. 16/3 v k.ú. Horní Morava – manželé Blaškovi
Záměr prodeje st. p. č. 16/3 v k.ú. Horní Morava schválený dne 20. 2. 2012 byl vyvěšen
od 27. 2. 2012 do 19. 3. 2012 na úřední desce. Žádný další zájemce mimo žadatele, který
záměr vyvolal, se nepřihlásil. Na základě usnesení záměru prodeje byl zpracován
2
na předmětnou stavební parcelu č. 16/3 o výměře 111 m znalecký posudek odhadu
ceny, který cenu pozemku odhadl na 28 000 Kč. Předmětná parcela se nenachází
v zastavěném ani zastavitelném území obce. Zastupitelstvo obce schválilo prodej
pozemku manželům Blaškovým z Ústí nad Orlicí za cenu 28 000 Kč. Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s prodejem, především sepsání kupní smlouvy, kolek na vklad
do katastru nemovitostí, znalecký odhad pozemku, daň z převodu nemovitosti apod.
(7:0:0)
4. Schválení prodeje p.p.č. 5787 v k.ú. Velká Morava – MUDr. Jiří Vápeník
Záměr prodeje schválený dne 20. 2. 2012 byl vyvěšen od 27. 2. 2012 do 19. 3. 2012
na úřední desce. Žádný další zájemce mimo žadatele, který záměr vyvolal, se nepřihlásil.
Na základě usnesení záměru prodeje byl zpracován na pozemkovou parcelu č. 5787
v k.ú. Velká Morava oddělující geometrický plán, přičemž díl, který je předmětem záměru
2
prodeje byl označen jako p.p.č. 5787/1 o výměře 59 m . Na tento díl byl vypracován
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znalecký posudek odhadu ceny, který cenu pozemku odhadl na 9 830 Kč. Po diskuzi bylo
shledáno, že v nedávné době byl prodán pozemek ve shodné funkční ploše dle územního
2
plánu, tedy v ploše individuální rekreace, za cenu 650 Kč/m , proto by nebylo vhodné
prodat tento pozemek za cenu odlišnou. Zastupitelstvo obce schválilo prodej výše
2
uvedené parcely za cenu 650 Kč/m , celkem tedy za 38 350 Kč panu MUDr. Jiřímu
Vápeníkovi z České Třebové. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem,
především sepsání kupní smlouvy, kolek na vklad do katastru nemovitostí, znalecký
odhad ceny pozemku, oddělující geometrický plán, daň z převodu nemovitosti apod.
(7:0:0)
5. Schválení prodeje nemovitosti – budovy bývalé školy na st.p.č. 72 a přilehlých p.p.č.
5373 a 5371 a část p.p.č. 5702 pod budovanou komunikací k hotelu Vista v k.ú. Velká
Morava – Sněžník, a.s.
Záměr prodeje budovy bývalé školy na st.p.č. 72 a přilehlých p.p.č. 5373 a 5371 a část
p.p.č. 5702 pod budovanou komunikací k hotelu Vista v k.ú. Velká Morava byl vyvěšen
od 27. 2. 2012 do 19. 3. 2012 na úřední desce a žádný další zájemce mimo žadatele, který
záměr vyvolal, se nepřihlásil. Na budovu bývalé školy byl na základě jednání
zastupitelstva obce ze dne 23. února 2012 vypracován znalecký posudek o ceně
nemovitosti, který výše uvedenou nemovitost s přilehlými pozemky odhadl na cenu
1,5 mil. Kč U části pozemkové parcely č. 5702 v k.ú. Velká Morava pod budovanou
2
komunikací k hotelu Vista o výměře přibližně 3500 m byla určena cena na základě již
2
prodávaného pozemku pod hotelem Vista, který je prodáván za cenu 1000 Kč za m ,
tudíž u předmětné části pozemku by měla být prodejní cena shodná. Z tohoto vyplývá,
že přibližná cena za výše uvedené budovy a pozemky činí celkem cca 5 mil Kč. Žadatel
za tuto cenu neprojevil zájem o koupi, trvá na nabízené kupní ceně 3,5 mil. Kč.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že žadatel netrvá na koupi výše uvedených budov
a pozemků za cenu 5 mil. Kč.
(7:0:0)
6. Schválení pronájmu p.p.č. 5643 v k.ú. Velká Morava – Michal Janočko
Zastupitelstvo obce schválilo pronájem p.p.č. 5643 v k.ú. Velká Morava o výměře
2
2345 m panu Michalu Janočkovi. Záměr pronájmu byl vyvěšen na úřední desce
od 2. 3. 2012 do 19. 3. 2012. Žádný další zájemce mimo žadatele se nepřihlásil. Cena
pronájmu byla stanovena již v záměru prodeje schváleném dne 20. 2. 2012
na 235 Kč/rok. Doba pronájmu bude na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců,
v případě záměru realizace parkoviště bude výpovědní lhůta činit 2 měsíce. Pozemek
bude využíván k zemědělským účelům a bude řádně udržován. Umisťování staveb
i dočasných musí proběhnout za souhlasu vlastníka.
(6:0:1, zdržel se Ladislav Janočko)
7. Schválení směny části p.p.č. 5210, 5206, 5204, 5203 v k.ú. Velká Morava o výměře
2
1756 m za část p.p.č. 5244 a p.p.č. 5243 v k.ú. Velká Morava o shodné výměře Novákovi
2
Záměr směny části p.p.č. 5210, 5206, 5204, 5203 v k.ú. Velká Morava o výměře 1756 m
za část p.p.č. 5244 a p.p.č. 5243 v k.ú. Velká Morava o shodné výměře byl vyvěšen
od 27. 2. 2012 do 19. 3. 2012, po tuto dobu nebyly k tomuto záměru podány žádné
3
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připomínky ani jiné návrhy. Cílem směny je scelit pozemky navrhovatele směny, které
jsou rozděleny vymezeným pozemkem pro komunikaci, která je nevyužitelná a obec
směnou získá větší prostor u místní komunikace, který může sloužit pro její budoucí
rozšíření či pro hrnutí sněhu. Po projednání zastupitelstvo obce směnu se skupinou
vlastníků (Marcela Kalousová, Emil Novák, František Novák, Josef Novák, Karel Novák,
Milan Novák) odsouhlasilo. Navrhovatel směny uhradí veškeré náklady spojené
se směnou, tedy sepsání směnné smlouvy, kolek na vklad do katastru nemovitostí,
geometrický plán, daň z převodu nemovitosti.
(5:0:2, zdržel se Richard Novák, Aleš Novák)
8. Schválení prodeje části p.p.č. 5226, 5207, 5210 v k.ú. Velká Morava, označeného dle
2
GP jako p.p.č. 5226/2 o výměře 1003 m – Richard Novák
Záměr prodeje části p.p.č. 5226, 5207, 5210 v k.ú. Velká Morava, označeného dle GP
2
jako p.p.č. 5226/2 o výměře 1003 m byl vyvěšen od 27. 2. 2012 do 19. 3. 2012. Žádný
další zájemce mimo žadatele o koupi pozemku se nepřihlásil. Kupní cena byla stanovena
již v záměru prodeje na 82 180 Kč. Zastupitelstvo obce následně prodej výše uvedené
parcely za uvedenou cenu odsouhlasilo panu Richardu Novákovi. Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s prodejem, především sepsání kupní smlouvy, odhad ceny nemovitosti,
daň z převodu nemovitosti, kolek na vklad do katastru nemovitostí apod.
(6:0:1, zdržel se Richard Novák)
9. Schválení prodeje p.p.č. 5723, části p.p.č. 5725 a st.p.č. 203/2 v k.ú. Velká Morava –
Horská služba
Záměr prodeje p.p.č. 5723, části p.p.č. 5725 a st.p.č. 203/2 v k.ú. Velká Morava byl
vyvěšen od 29. 2. 2012 do 19. 3. 2012 na úřední desce. Nikdo další mimo žadatele
o koupi se k záměru koupě nepřihlásil. Na základě usnesení o záměru prodeje byl
vypracován znalecký posudek o ceně nemovitosti, kdy celková cena za všechny výše
uvedené parcely byla odhadnuta na 140 890 Kč. Protože se jedná o pozemky okolo
horské služby, tedy okolo veřejně prospěšného subjektu, bylo dohodnuto, že cena
nebude navyšována na komerční cenu, která je v této lokalitě obvyklá. Zastupitelstvo
obce tedy schválilo prodej výše uvedených parcel za cenu 140 890 Kč Horské službě,
o.p.s.. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem, tedy vypracování znaleckého
posudku, geometrického plánu, kupní smlouvy, daň z převodu nemovitosti, kolek
na vklad do katastru nemovitostí.
(6:1:0, proti Aleš Novák)
10. Žádost o koupi st.p.č. 146 v k.ú. Velká Morava – MUDr. Jiří Vápeník
Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana MUDr. Jiřího Vápeníka o koupi st. p. č. 146
v k.ú. Velká Morava, která se nachází v blízkosti jeho chalupy a kterou by chtěl využít
na výstavbu garáže pro odstavování vozidla. Výše uvedená parcela se dle územního plánu
nachází v ploše rodinného bydlení a veřejné zeleně. Protože parcela se nachází
v bezprostřední blízkosti místní komunikace k Bednářům a slouží jako prostor pro hrnutí
sněhu v zimním období při prohrnování této komunikace a v případě výstavby garáže
by se o tento prostor přišlo. Zastupitelstvo obce tedy zamítlo prodej této stavební
parcely z důvodu potřebnosti parcely jako manipulačního prostoru u místní komunikace
k Bednářům.
(7:0:0)
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11. Schválení změny č. 5 územního plánu obce Dolní Morava
Na základě schválení zadání změny č. 5 územního plánu obce Dolní Morava, které bylo
schváleno zastupitelstvem obce dne 23. 5. 2011 byl vypracován zpracovatelem návrh
změny č. 5 územního plánu. Návrh byl projednán dotčenými orgány státní správy
a na veřejném projednání. Na základě těchto jednání byly zapracovány požadavky
jednotlivých dotčených orgánů, na veřejném projednání již nebyly vzneseny žádné
připomínky a námitky. Změna č. 5 územního plánu se týká změny vedení tras sjezdových
tratí, tak jak byly navrženy ve změně č. 1 územního plánu obce dolní Morava,
a to z důvodu prověření skutečné proveditelnosti navržených tras v terénu, kdy
v několika případech nebylo možné z technických důvodů nové sjezdové tratě
v navržených trasách realizovat, či jejich realizace by znamenala nevyužitelnost
sjezdových tratí pro lyžování. Úprava se týká nové sjezdové tratě mezi svahy A a B
a prodloužení sjezdové tratě na vrchol Slamníku. Dále změna č. 5 řeší umístění nové
plochy občanské vybavenosti na vrchol Slamníku, a to v minimálním rozsahu pro možnost
vybudování vyhlídkového místa či rozhledny; nové propojení u dojezdu mezi svahy A a B,
přičemž staré propojení bude nově zalesněno; rozšíření spodní části svahu A a umístění
nového lyžařského vleku; lesní přejezdové cesty mezi areály U Slona a Sněžník
a prodloužení sjezdové trati U Slona, a to nad současným kotvovým vlekem do terénního
zlomu, tak aby byla prodloužena stávající modrá sjezdovka. Zastupitelstvo obce
po projednání schválilo změnu č. 5 územního plánu obce Dolní Morava v předloženém
znění.
(7:0:0)

270 LET ODTRHNUTÍ KLADSKA OD ČECH
Vážení čtenáři,
v minulém čísle zpravodaje jsme hovořili o tom, jak se to vlastně stalo, v dnešním díle
bych ještě zůstal na polské straně a zčásti popsal Český koutek v Kladsku.
Český koutek (německy Böhmischer Winkel, polsky Czeski kątek) je území v západním
Kladsku, blízko česko-polských hranic, v okolí města Chudoba. Na tomto území se nachází
jedenáct vesnic, ve kterých žila česká menšina v Kladsku.
Geografie
Po stránce geografické je Český koutek oddělen od zbytku Kladska a patří do širšího
území české kotliny. Spadá do úmoří Severního moře a nikoli, jako zbytek Kladska,
do úmoří moře Baltského.
Obyvatelstvo
Do roku 1945 tvořili většinu obyvatelstva Kladska Němci, po roce 1945 nově přistěhovalí
Poláci. Na území Českého koutku žila již od 11. století výrazná česká menšina, hovořící
kladským nářečím češtiny. Po připojení Kladska k Polsku se počet Čechů začal v důsledku
emigrace a asimilace výrazně snižovat. V roce 1902 to bylo 5 250 osob, těsně po druhé
5
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světové válce přibližně 5 100 osob, v roce 1957 ještě asi 500 osob, na počátku 21. století
patrně již jen čtyři osoby. Naprostou většinu obyvatel Českého koutku tvoří dnes Poláci.
Kladská čeština
Češi začali údajně do Kladska pronikat již v 11. století. Jejich počet postupně slábl,
protože bylo Kladsko hojně osídlováno Němci. V posledních sto letech až asi do 60. let
minulého století se česky mluvící oblast Kladska ustálila do tzv. Českého koutku.
Ten zahrnoval vesnice Březová, Slané, Žakš, Chudoba, Velká Čermná, Jakubovice,
Blažejov, Stroužné, Bukovina, Ostrá Hora a Nouzín, které se nacházejí přímo při hranicích
s Náchodskem na západní straně Stolových hor. V této oblasti se vyvinulo zajímavé nářečí
českého jazyka, které je celkem blízké nářečí polickému. Toto nářečí se od obecné češtiny
foneticky liší zejména přítomností bilabiálního „v“ (pruni), které je známé i z nářečí
podkrkonošských. Tato hláska se mezi samohláskou a souhláskou vyslovuje jako „u“
(nauštivit), na začátku slova před souhláskou se vypouští nebo se jako u váže s předešlým
slovem (šak, a(/)ušak.). Díky tomuto jevu existuje v tomto nářečí více dvojhlásek,
než v obecné češtině (prauda, neulasni, dřiu nebo dokonce dřu, cestouni). Skupina -věse mění kvůli onomu v na -je- (sjet). Jinou takovou hláskou se zdá být „j“,
které se na začátku slova před „i“ vypouští (í, ídlo). Vypouští se v některých konkrétních
případech také uprostřed slova (nebite, poudal, stoí). Někdy se vypouští i před „e“ (esi).
Vypouští se často i „d“ ve skupině -dn- (jenou). Samohlásky se často na určitých místech
krátí (lepši, veseli, pul), ale někdy naopak dlouží na jiných místech než v obecné češtině
(mý, plákala). Kromě těchto obecných změn existuje i mnoho konkrétních, které se váží
na určitá slova (hdo, viďal, tach, kerej...). Charakteristickou gramatickou zvláštností
je splynutí nominativu a akuzativu ve skloňování podstatných jmen mužského rodu
(vidim kluci) a dativ -oj (pánoj, Irkoj). U sloves se v 2. singuláru minulého času vypouští
tvar pomocného slovesa a nahrazuje se připojením -s k příčestí minulému (co dělals?).
Čeština zde existovala dlouho vedle němčiny, a proto není divu, že toto nářečí vstřebalo
více německých slov než obecná čeština (pruba, vacha). V posledních letech českého
nářečí v Kladsku do něj přibyli i některé polonismy (ostatní, teraz). Potomci kladských
Čechů jsou ale dnes příliš ovlivňováni okolním prostředím a většinou již mluví běžnou
němčinou, češtinou či polštinou. Asi už jen od starých lidí lze slyšet nářečí, které zde bylo
stručně popsáno.
Kladská němčina
Němci pronikali do Kladska již od dob vlády českého krále Václava I. Největší vlny
německého obyvatelstva sem směřovali zejména z Hesenska a Falce. Němci si sem
přinesli své středoněmecké nářečí, které se ale na území celých Sudet dále vyvíjelo.
Nářečí v Kladsku bylo podobné nářečím, kterými se mluvilo na Broumovsku,
ale i v Orlických horách. Kladské nářečí se většinou dělí na hornokladské a dolnokladské
Charakteristickým znakem kladského nářečí němčiny je časté otevírání krátkých
samohlásek, zejména „a“ – „o“ (Wasser - Wossr; was ist das? - wos is dos?), „i“ – „e“
(nicht - ne), „u“ – „o“ (Tisch - Tesch). Je zajímavé, že dlouhé samohlásky se naopak někdy
zavírají (schön - schien, stehen - stiehn). Tradiční německá dvojhláska -aj- se v tomto
nářečí téměř nepozměněně zachovala (např. Jiráskovým Skalám se říká lidově Bišofštajn
a ne Bišofštejn), -au- se v některých případech mění v pouhé -u- (auf - uf) a -oj- někdy
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zůstává nebo se mění v -ä-. Stejně jako v hesenském nářečí, skupina -pf- se mění v -pp(Apfel - Appl). V proudu řeči se také některé souhlásky mezi dvěma samohláskami stávají
znělými (hinter - hende, hendr) nebo se mění v trochu jiné (Berge - Barche).
V germánských jazycích žhavá skupina -lt- se mění na -l-, přičemž se předcházející
samohláska prodlouží (alt - ahl, kalt - kahl) Stejně jako v kladské češtině,
i zde se vyskytuje plno různých zkomolených slov a vět, na které nelze příliš vymýšlet
nějaká pravidla (wir werden sehen - wommr saan), a rozdílných slov (nur - ock). Mezi
mluvnické zvláštnosti patří infinitiv a příčestí končící na -a a menší používání osobních
zájmen (ich kann nicht - konn nee komma; ich habe gebrochen - (ich) hob gebrocha).
Kladská němčina dopadá asi ještě hůře než čeština, protože českou formou se přece
jenom ještě trochu mluví na Policku. Kladští Němci se ale rozprchli po Německu, kde
se přece jenom ještě v každém kraji mluví jinak. Tito Němci splynuli jistě s jinými nářečími
a stejně tak jako u češtiny je možné, že by se ještě našel nějaký starý člověk někde
v Bavorsku, který by mluvil kladsky. Ale nářečí v dnešní době kvapem zanikají hlavně kvůli
médiím (hlavně televizi), která udávají spisovnou či obecnou formu jazyka.
Zpracoval Petr Mahel
Více na: http://valamir.imess.net/kladsko/ a http://cs.wikipedia.org/
Tento rok chceme přiblížit historii v našem regionu, jak se změnila 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

V dubnu své jubileum oslaví:
Michal Janočko
Jarmila Kubičková
Ludmila Kholová
Jiřina Vostrá
Marie Rulíšková

GRATULUJEME !!!
Jak jsme v minulých číslech zpravodaje
informovali o sbírce na nové vybavení pro
Michala Čermáka, nyní předkládáme číslo
účtu Konta bariéry, kdybyste měli zájem
přispět, tak jako to učinila i Obec Dolní
Morava.
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Sbírkový podúčet Konta Bariéry
pro Míšu Čermáka:
Číslo účtu: 777 777 222/0800
Variabilní symbol: 0008176157
Účel: počítač a invalidní vozík
duben 2012

SDH Dolní Morava pořádá

V sobotu 28. dubna od 20 hodin
ve Sportovním areálu Dolní Morava
O zábavu se postará tradiční kapela

Herrgott
K dispozici bude samozřejmě pivko, limča, klobásky a steaky

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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Vážení občané,
vzhledem k tomu, že obec v současné době nedisponuje volnými byty a seznam zájemců
o přidělení obecního bytu je již značně zastaralý a neaktuální, rozhodli jsme se tento
seznam aktualizovat a na jeho základě činit potřebné kroky k uspokojení zájmu.
Nový seznam zájemců tedy bude podkladem, zda vůbec budovat nové bytové jednotky
a případně o jakých velikostech.

Zájem o přidělení obecního bytu
Jméno:

..............................................................

Příjmení:

..............................................................

Adresa:

..............................................................
..............................................................

Telefon:

..............................................................

Věk:

.........

Počet osob, které by byt užívali:
Z toho osoby mladší 15ti let:

.........
.........

Požadovaná velikost bytu:
a) 1+kk
b) 1+1
c) 2+kk

d) 2+1
e) 3+kk
f) 3+1

poznámka: +kk označuje kuchyňský kout, který je součástí obývacího pokoje, +1 označuje samostatnou kuchyň

Požaduji bezbariérový byt:
a) ano
b) ne
Požaduji byt s pečovatelskou službou
a) ano
b) ne

Dotazník se zájmem o obecní byt doručte na Obecní úřad Dolní Morava, Dolní Morava 35,
561 69 Králíky, popřípadě na e-mail: obec.dolnimorava@tiscali.cz

