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Číslo: 3/2012

ZDARMA

ČARODĚJNICE 2012
Letošní pálení čarodějnic proběhlo ve sportovním areálu,
který je po realizaci projektu „Dolní Morava – vybavenost
cestovního ruchu“ v novém kabátě, což znamenalo určité
změny v organizaci prostoru oproti minulým letům.
Jak akce ukázala, toto nové uspořádání nevadilo. Akce se
zúčastnilo mimo řady místních i velké množství
přespolních návštěvníků. Vatra v letošním roce
dosahovala úctyhodných rozměrů, což však bohužel
vzhledem k poměrně silnému větru bylo chvílemi spíše
na škodu, proto muselo dojít k utlumení hoření, aby oheň
nebyl větrem zanesen na okolní nemovitosti. I přes tuto
nepříjemnost proběhla akce výborně a můžeme se těšit
na další ročník.

SVOZ ŽELEZNÉHO
ŠROTU

SVOZ NEBEZPEČNÉHO
ODPADU

Proběhne ve čtvrtek
17. května

Proběhne v pátek
18. května

Svoz budou zajišťovat pracovníci
obecního úřadu. Nepotřebný železný
šrot připravte k tomuto dni poblíž místní
komunikace. Neumožněte nikomu
jinému odvoz železného materiálu,
z jeho prostředků je částečně hrazen i
svoz nebezpečného odpadu. Děkujeme.

Svoz budou zajišťovat pracovníci
obecního úřadu. Nepotřebný nebezpečný
odpad připravte k tomuto dni poblíž
místní komunikace. Nebezpečným
odpadem se rozumí především vysloužilé
elektrospotřebiče, nikoliv vysloužilé
oděvy a nábytek.

KVĚTNOVÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Další řádné zasedání zastupitelstva obce proběhne v pondělí
21. května 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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MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 6. 4. 2012
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. Žádost o vyjádření a souhlas s uzavřením sloučené veřejnoprávní smlouvy o umístění
a provedení stavby „Rozšíření sjezdové trati A, zasněžování, vlek“ - Sněžník, a.s.
Na obecní úřad byla doručena žádost společnosti Sněžník, a. s. o vyjádření a souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby „Rozšíření sjezdové
trati A, zasněžování, vlek“. Záměr je v souladu s právě schválenou změnou č. 5 územního
plánu obce Dolní Morava. Záměrem stavby je zabezpečení optimálního provozu
lyžařských areálů a bezpečnosti lyžařů i návštěvníků po provedené modernizaci obou
areálů (U Slona a Sněžník) v rámci projektu „Centrum turistického ruchu Dolní Morava“.
Předmětem projektu je vykácení pruhu lesa mezi průsekem pro lanovou dráhu Sněžník
a lyžařským svahem A, a to do zhruba poloviny svahu, kde se nachází terénní zlom. Tento
prostor bude využit pro výstavbu nového kotvového vleku, který zajistí využitelnost
svahu i pro méně zdatné lyžaře a zajistí bezpečný přístup k přejezdové cestě do areálu
U Slona, kdy do současné doby museli lyžaři využít pro přejezd lanovou dráhu a sjet tak
prudkou část svahu A či poměrně náročný svah B. Dále bude přesunuta větev
zasněžování o nově rozšířený prostor svahu. Zázemí k lyžařskému vleku bude v nově
budované budově Sportovního centra mládeže a u horní stanice bude vybudován objekt
obsluhy o rozměrech cca 2,5x6 m. Po projednání k tomuto záměru nebyly vzneseny
připomínky a zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem výstavby „Rozšíření sjezdové trati
A, zasněžování, vlek“ dle předložené dokumentace a souhlasí s uzavřením sloučené
veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby.
(7:0:0)
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ MORAVA DNE 23. 4. 2012
Přítomni:

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

Hosté:

Marcel Zrubec
Ludmila Kandráčová
Josef Klimeš

1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
Starosta přivítal zastupitele na zasedání. Předložil program jednání a jako ověřovatele
zápisu navrhl pana Richarda Nováka a pana Michala Krupičku. Zastupitelstvo obce
následně program zasedání a ověřovatele zápisu pana Richarda Nováka a pana Michala
Krupičku schválili.
(7:0:0)
2. Prodej p.p.č. 272/5 v k.ú. Horní Morava
Záměr prodeje p.p.č. 272/5 v k.ú. Horní Morava byl na základě usnesení č. 152/2011
ze dne 19. 12. 2011 vyvěšen dvoukolově, přičemž první kolo určené pro obyvatele obce
Dolní Morava s trvalým pobytem v obci alespoň 1 rok bylo vyvěšeno od 27.2.2012
do 9.3.2012 a žádný zájemce splňující podmínku trvalého pobytu se nepřihlásil. Druhé
kolo záměru prodeje bylo vyvěšeno od 2. 4. 2012 do 23. 4. 2012. Do tohoto druhého kola
se mimo zájemce, který záměr vyvolal, tj. manželů Schonových, přihlásili další 3 zájemci,
a to Iva Minaříková z Horního Jelení, manželé Halířovi z Králík a Oto Fišer z Červeného
Potoka. Vzhledem k faktu, že je více zájemců, bylo schváleno, že budou vyzváni
k předložení nabídky na kupní cenu za výše uvedenou parcelu, přičemž minimální kupní
cena byla stanovena záměrem prodeje na 121 380 Kč.
(7:0:0)
3. Výběr správce sportovního areálu
Na základě vypsaného výběrového řízení na pozici správce sportovního areálu, které
Obec Dolní Morava vypsala dne 29. 2. 2012 a které bylo vyvěšeno na úřední desce
od tohoto dne, dále bylo zveřejněno na webových stránkách obce a prezentováno
ve zpravodaji obce Dolní Morava, se do tohoto výběrového řízení přihlásilo celkem
7 osob. Byly přečteny došlé životopisy a případné motivační dopisy, poté bylo
přistoupeno k tajnému hlasování, kdy každý zastupitel uděloval každému zájemci
bodové ohodnocení dle jeho uvážení, přičemž mohl udělit sestupně body od 7 do 1, ale
nemusela být využita plná škála bodů, tedy mohl udělit sestupně 7, 6, 5 a dále již
neudělovat. Z tohoto hlasování vzešlo následné pořadí:
Marcel Zrubec

36 bodů

Martin Temňák

33 bodů

Radka Krobotová

32 bodů

Edita Novotná

26 bodů

Miroslav Felgr, Emil Novák, Roman Janoušek

16 bodů
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základě
výsledků
hlasování byl vybrán vítězný
zájemce s nejvyšším počtem
bodů.
(7:0:0)
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4. Schválení záměru výstavby rodinného domu na p.p.č. 272/4 v k.ú. Horní Morava,
souhlas s napojením sjezdu na místní komunikaci – manželé Krobotovi
Na obecní úřad byla doručena žádost o vyjádření a schválení záměru výstavby rodinného
domu na p.p.č. 272/4 v k.ú. Horní Morava stavebníka manželů Krobotových. Záměr
výstavby rodinného domu na uvedené parcele je v souladu s územně plánovací
dokumentací. Jedná se o přizemní objekt s podkrovím o půdorysných rozměrech
8 x 13 m, ke kterému je přičleněna garáž o rozměrech 8 x 6,5 m. Oba objekty jsou
zastřešeny sedlovou střechou a propojeny nižším objektem zastřešujícím vstup a tvořícím
sklad. Umístění objektů a jejich orientace na pozemku odpovídá urbanistickému
uspořádání v místní části Horní Morava. Po prostudování předložené dokumentace
nebyly vzneseny připomínky ke vzhledu objektu ani k napojení sjezdu na místní
komunikaci. Záměr výstavby rodinného domu byl tedy schválen. Je požadováno,
aby materiály na fasádě byly buď přírodního charakteru, popřípadě omítka bílé barvy
nebo v barvě pastelového odstínu. Střešní krytina bude černé, černošedé, tmavě hnědé
či šedé barvy.
(6:0:1, zdržel se Richard Novák)
5. Schválení záměru výstavby rodinného domu na p.p.č. 5224, 5226/2 v k.ú. Velká
Morava a souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o právu umístit stavbu, souhlas
s napojením sjezdu na místní komunikaci, souhlas s napojením na obecní vodovod –
Richard Novák
Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana Richarda Nováka ohledně záměru výstavby
rodinného domu na p.p.č. 5224, 5226/2 v k.ú. Velká Morava. Záměr je v souladu
s platnou územně plánovací dokumentací obce. Jedná se o přízemní objekt s podkrovím
se sedlovou střechou o rozměrech 6,5 x 8 m, ke kterému je přičleněna jednopodlažní
přístavba zapuštěná do terénu o rozměrech 4 x 11,5 m. Umístění a orientace objektu
odpovídá urbanistické kompozici obce. Hmotová charakteristika stavby zapadá
do zástavby sídla. Po prostudování předložené dokumentace nebyly vzneseny
připomínky ke vzhledu objektu, jeho umístění ani k napojení sjezdu na místní komunikaci
a k připojení na obecní vodovod. Zastupitelstvo obce tedy schválilo záměr výstavby
rodinného domu a souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o právu umístit stavbu.
Případné změny v umístění či změny tvaru hmoty objektu musí být schváleny
zastupitelstvem obce. Je požadováno, aby materiály na fasádě byly buď přírodního
charakteru, popřípadě omítka bílé barvy nebo v barvě pastelového odstínu. Střešní
krytina bude černé, černošedé, tmavě hnědé či šedé barvy.
(6:0:1, zdržel se Richard Novák)
6. Prodej osobního automobilu Škoda Felicia
Záměr prodeje osobního automobilu byl vyvěšen od 29. 2. 2012 do 23. 4. 2012 na úřední
desce. Vozidlo si přišlo prohlédnout několik zájemců, přičemž o koupi vozu uvažuje pouze
jediný, a to v případě ponížení ceny na 3000 Kč, protože vozidlo se nachází v dezolátním
stavu. Po projednání bylo řečeno, že ponížení ceny vzhledem k nezájmu o koupi tohoto
vozidla je možné a prodej osobního automobilu Škoda Felicia byl schválen panu Martinu
Temňákovi z Králík za cenu 3000 Kč.
(7:0:0)
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7.Schválení dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 30.9.2009
Zastupitelstvu obce byl předložen dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci ze dne
30. 9. 2009 uzavřené se společností Sněžník, a.s., který řeší situaci ohledně pronájmu
parkoviště, prodeje pozemku pod hotelem Vista a následného převodu vybudované
komunikace z areálu U Slona k Marcelce na obec. Celou myšlenkou byl zápočet hodnot,
ale protože obec se po podpisu Smlouvy o spolupráci stala od roku 2010 plátcem DPH,
vyplývala povinnost obce odvést DPH za uskutečněný převod ve výši 1,42 mil. Kč. Jako
řešení byl zvolen daňový test, kdy po 10 letech od výstavby odpadá povinnost odvést
z převodu DPH. Výše uvedený dodatek tedy řeší posunutí termínu převodu z 30. 6. 2018
na 1. 12. 2022, tak aby byl uplatněn uvedený daňový test. Dále řeší ponížení ceny
za pronájem parkoviště na konečné na dobu 25 let z 340 000 Kč ročně na 240 000 Kč
ročně, protože po odsunutí termínu převodu komunikace na obec klesá její hodnota
po odpisech. Dodatek byl před tímto projednáním poskytnut daňovému poradci obce
Ing. Vladimíru Blankovi a právníkovi obce JUDr. Jiřímu Zippemu, kteří neshledali v jeho
znění závady. Dále tento dodatek mimo situace ohledně DPH řeší možnost provést
prodej pozemku pod hotelem Vista v současném stavu, v jakém se hotel a komunikace
z areálu U Slona nachází. Původně byla požadována kolaudace komunikace
a rozestavěnost hotelu, ale v současné době komunikace není v prostoru před hotelem
Vista dokončena, je vydáno pouze rozhodnutí o předčasném užívání této komunikace.
Sněžník, a.s. požádal o možnost urychlení převodu pozemku z důvodu nového
překlenovacího úvěru na výstavbu hotelu z důvodu prodloužení termínů jeho výstavby
způsobené jeho požárem. Zastupitelstvo k navrženým změnám smlouvy v dodatku nemá
připomínky a v předloženém znění s ním souhlasí.
(7:0:0)
8. Schválení dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu pozemků ze dne 1. 11. 2003
V souvislosti s předchozím bodem byl projednán také dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu
pozemků ze dne 1. 11. 2003 řešící ponížení ceny za pronájem parkoviště na konečné
a přidružených prostor na 25 let, kdy cena ročního pronájmu se snižuje z 340 000 Kč
za rok na 240 000 Kč za rok, a to z důvodů uvedených v předchozím bodě. Tento dodatek
byl opět před projednáním poskytnut daňovému poradci obce Ing. Vladimíru Blankovi
a právníkovi obce JUDr. Jiřímu Zippemu, kteří neshledali v jeho znění závady.
Zastupitelstvo k navrženým změnám smlouvy v dodatku nemá připomínky
a v předloženém znění s ním souhlasí.
(7:0:0)
9. Schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy
k nemovitostem č. 102510 ze dne 8. 3. 2010
V souvislosti s předchozími 2 body byl projednán dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření
budoucí kupní smlouvy k nemovitostem č. 102510 ze dne 8. 3. 2010, který řeší změnu
termínu vyúčtování prodejní ceny z důvodu provedení zápočtu prodejní ceny pozemku
za cenu komunikace z 30. 6. 2018 na 1. 12. 2022. Dále také řeší situaci ohledně možnosti
provést prodej pozemku pod hotelem Vista v současném stavu rozestavěnosti hotelu
a předčasného užívání komunikace z areálu U Slona po točnu u ČOV pod hotelem Vista.
Tento dodatek byl opět před projednáním poskytnut daňovému poradci obce
5
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Ing. Vladimíru Blankovi a právníkovi obce JUDr. Jiřímu Zippemu, kteří neshledali v jeho
znění závady. Zastupitelstvo k navrženým změnám smlouvy v dodatku nemá připomínky
a v předloženém znění s ním souhlasí.
(7:0:0)
10. Prodloužení doby nočního klidu – Čarodějnice 2012
Na obecní úřad byla doručena žádost SDH Dolní Morava o prodloužení doby nočního
klidu na třetí hodinu ranní dne 28. dubna z důvodu konání tradiční akce Pálení čarodějnic
2012. Po projednání záležitosti zastupitelstvo obce schválilo prodloužení doby nočního
klidu na třetí hodinu ranní na akci Pálení čarodějnic, která se konala dne 28. 4. 2012.
Prodloužením se rozumí do 3:00 dne 29. 4. 2012. Upozorňujeme, že pořadatel musí
zajistit, aby nebyly přesaženy normové hodnoty hluku.
(7:0:0)
11. Žádost o povolení stavebních úprav v budově č.p. 35 (bývalé informační centrum)
na st.p.č. 249 v k.ú. Velká Morava – Sněžník a.s.
Na obecní úřad byla doručena žádost společnosti Sněžník, a.s. o povolení stavebních
úprav na budově bývalého infocentra, kdy důvodem je efektivnější využití prostor –
prodej občerstvení pro návštěvníky obce. Stavební úpravy spočívají ve vybourání
středové příčky, která se nachází mezi vchodovým prostorem a místností vlevo. Dále
úprava spočívá v probourání otvoru do stěny středového jádra. Společnost se zavazuje,
že po ukončení platnosti nájemní smlouvy na objekt bývalého infocentra budou tyto
stavební úpravy odstraněny a interiér uveden do původního stavu. K tomuto bylo řečeno,
že v současné nájemní smlouvě není zakotven pronájem budovy jako takové ale pouze
pozemku pod ní, proto je toto potřeba dořešit formou dodatku k nájemní smlouvě.
Zastupitelstvo obce schválilo povolení stavebních úprav v budově bývalého infocentra
s tím, že po ukončení nájemní smlouvy na parkoviště na konečné a přilehlé prostory
budou tyto stavební úpravy odstraněny a stav objektu bude odpovídat stavu původnímu.
Zároveň pověřuje společnost Sněžník, a.s. sepsáním dodatku k nájemní smlouvě, kde
bude předmětem pronájmu také budova infocentra. Předložený dodatek bude projednán
na některém z následujících zastupitelstev.
(7:0:0)

SDĚLENÍ OBČANŮM
MVDr. Stanislav Král oznamuje všem majitelům psů, že v pátek 11.5.2012 provede v obci
Dolní Morava povinné

OČKOVÁNÍ PSŮ
proti vzteklině dle zákona č. 166/1999 Sb. na těchto místech v obci:
U Moravské Krčmy od 16:00 do 16:30
U prodejny potravin od 16:30 do 16:45
U Polesí Velká Morava od 16:45 do 17:15
Vezměte sebou očkovací průkaz svého psa. Pes musí být doprovázen dospělou osobou a
musí mít náhubek. Cena za naočkování psa je 100 Kč.
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270 LET ODTRHNUTÍ KLADSKA OD ČECH
Vážení čtenáři,
v dnešním díle bych chtěl přiblížit, proč po druhé světové válce muselo Německo
odevzdat Kladsko Polsku.
Začalo to v roce 1939, když Sovětský svaz a Německo podepsaly společný pakt
o neútočení, ve kterém se nacházel dodatek o rozdělení Polska mezi SSSR a Německo.
1. září 1939 napadlo Německo Polsko a za pár dnů (17. září 1939) se přidal i Sovětský
svaz. Slabá polská armáda kapitulovala. Tím bylo vymazáno Polsko z mapy. Poté však
Německo společný pakt o neútočení porušilo a v roce 1941 napadlo
SSSR. Sovětská armáda se ubránila a přešla do útoku. V roce 1945 bylo jisté, že Německo
válku prohraje. Proto byla v únoru svolána Jaltská konference, které se účastnily tři státy
- Sovětský svaz, Velká Británie a USA. Jednalo se o tom, jak bude vypadat Evropa po
válce. A jednalo se i o obnovení Polské republiky. Velká Británie požadovala, aby
Sovětský svaz odevzdal Polsku území, které zabral v roce 1939, ale Sovětský svaz se ho
nechtěl vzdát. Tak bylo dohodnuto, že Polsko za toto území dostane část Německého
státu. Tak se Kladsko dostalo pod Polskou správu. Polští vojáci s touto dohodou
nesouhlasili, protože přicházeli o své domovy, a tak někteří spáchali sebevraždy. Ironií
bylo, že na tomto novém polském území muselo být po válce odsunuto i německé
a české obyvatelstvo, aby uvolnilo místo, a tak i ono o své domovy přišlo. Od roku 1946
se začala psát nová historie Kladska.
Zpracoval Petr Mahel
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 květnu své jubileum oslaví:
Julie Dolečková
Zdeňka Stránská
Hana Kašparová
GRATULUJEME !!!
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ČČK Dolní Morava a Sportovní klub pořádají

V sobotu 2. června
u Obecního úřadu
Začneme v 16 hodin soutěžemi pro děti.
Následovat bude opékání buřtů na ohni.
Poté vypukne zábava s hudbou u táboráku
V průběhu zábavy dojde k pokácení májky.

Po celý den zajištěno občerstvení
točené pivo, limonády,...
Na opékání si doneste vlastní
klacky !!! buřty budou zajištěny

akce se koná za každého počasí
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 120 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.
8

květen 2012

