ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA
leden, únor 2013

Číslo: 1/2013

ZDARMA

VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY
Všichni víme, jak volba prezidenta republiky dopadla v celostátním měřítku,
ale jak dopadla v naší obci? Možná celkem překvapivě, ale to je dáno především tím,
že se volba konala v zimní turistické sezóně a do volební místnosti dorazila řada občanů
volit na voličský průkaz. Místních občanů oprávněných volit bylo v seznamu 247 a v obou
kolech přišla volit téměř přesně polovina, tj. 124 občanů. Na voličský průkaz volilo
v prvním kole 70 turistů, ve druhém pak dokonce 262, což značně změnilo výsledky toho,
jak volili pouze naši občané. Výsledky pro naši obec z obou kol naleznete níže.
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Roithová Zuzana MUDr. MBA
Fischer Jan Ing. CSc.
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NOVÉ MÍSTNÍ VYHLÁŠKY
Od 1. ledna vešly v platnost nové místní vyhlášky, a to O místních poplatcích, O místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a O ochraně nočního klidu a regulaci hlučných
činností. Změnu těchto vyhlášek vyvolala nová legislativa a také potřeba reagovat
na zvyšující se náklady. Z místních poplatků se mění především ty z ubytovací kapacity
a za rekreační pobyt, dále také poplatek za psa. Poplatek za svoz odpadu se pro místní
nepatrně navyšuje ze 420 Kč na 450 Kč, pro chataře pak na 900 Kč z důvodu, že chataři
neplatí za osobu jako místní občané, ale za celou chatu. Celé znění místních vyhlášek
je k dispozici na webových stránkách obce a také na obecním úřadě. Více o jejich obsahu
se také dočtete níže v zápise z jednání zastupitelstva.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 17. 12. 2012
Přítomni:

Ladislav Janočko
Ing. arch. Richard Novák
Ing. Michal Krupička do bodu 7
Petr Vrzal do bodu 11
Eva Cehová
Jaroslav Míka do bodu 5
Aleš Novák

1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
Starosta přivítal zastupitele na zasedání. Předložil program jednání a jako ověřovatele zápisu
navrhl pana Aleše Nováka a paní Evu Cehovou. Zastupitelé následně program i ověřovatele
schválili.
(7:0:0)
2. Schválení místní vyhlášky č. 1/2012 O místních poplatcích
Zastupitelstvo obce schválilo znění nové místní vyhlášky O místních poplatcích, kdy z důvodu
nové legislativy jsou žádány úpravy původní vyhlášky. V souvislosti s legislativními změnami
bylo přistoupeno také ke změně výše jednotlivých poplatků. Poplatek z ubytovací kapacity
se zvyšuje ze současných 4 Kč na 5 Kč, přičemž ho lze nahradit roční paušální částkou ve výši
300 Kč za lůžko na místo současných 730 Kč. Dále poplatek za lázeňský a rekreační pobyt
se zvyšuje ze současných 12 Kč na 15 Kč a lze ho nově uhradit také paušálním ročním
poplatkem ve výši 600 Kč za lůžko. Také se ve vyhlášce mění výše poplatku ze psa,
a to ze 70 Kč na 150 Kč za rok za prvního psa a na 300 Kč namísto současných 140 Kč
za každého dalšího. Nově jsou od poplatku osvobozeni služební psi. Vyhláška nově upravuje
poplatek za užívání veřejného prostranství a poplatek ze vstupného. Vyhláška v předloženém
znění byla projednána také s příslušnými úředníky z ministerstva vnitra, kteří posoudili její
zákonnost.
(7:0:0)
3. Schválení místní vyhlášky č. 2/2012 O místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce schválilo znění nové místní vyhlášky O místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, kdy z důvodu nové legislativy jsou žádány úpravy původní vyhlášky. V souvislosti
s legislativními změnami bylo přistoupeno také ke změně výše poplatku za svoz. Nově
základní výše poplatku činí 900 Kč za osobu a rok, přičemž pro místní občany je poskytována
sleva ve výši 50%, což znamená, že platí poplatek ve výši 450 Kč. Dále je poskytována sleva
ve výši 75% studentům, kteří se v týdnu zdržují mimo obec. Toto rozdělení reflektuje
především fakt, kdy jsou náklady na svoz odpadů stále navyšovány, ale nikoliv z důvodu
většího množství odpadů ze strany občanů, nýbrž ze strany návštěvníků obce. Rekreační
objekty jistě ve většině případů vyprodukují více odpadů než za jednu osobu, která by zde
stále bydlela, proto bylo přistoupeno k tomuto kroku. Vyhláška v předloženém znění byla
projednána také s příslušnými úředníky z ministerstva vnitra, kteří posoudili její zákonnost.
(7:0:0)
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4. Schválení místní vyhlášky č. 3/2012 O ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
Zastupitelstvo obce schválilo znění nové místní vyhlášky O ochraně nočního klidu a regulaci
hlučných činností, která nahrazuje původní vyhlášku O místních záležitostech veřejného
pořádku, o stanovení závazných podmínek k zajištění veřejného pořádku a o udržování čistoty
ulic a veřejných prostranství. Tato vyhláška již neodpovídala současné legislativě a musela být
zrušena. V nové vyhlášce se stále hovoří o záležitostech nočního klidu a jsou regulovány
hlučné činnosti (výtah z vyhlášky: „Noční klid je dobou od 22.00 hod. do 06.00 hodin. V této
době je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy. Každý je povinen zdržet
se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu nad rámec nočního klidu od 06:00
do 10:00 a v době od 20:00 do 22:00 veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů
způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.
Každý je povinen zdržet se v době od 20.00 hod. do 08.00 hodin užívání zábavné
pyrotechniky. Každý je povinen se zdržet provozování hudební produkce v době nočního klidu
od 22.00 hod. do 06.00 hodin.“). Zrušeny jsou části týkající se veřejného pořádku a povinnosti
návštěvníků veřejného pohřebiště – toto nesmí být upraveno místní vyhláškou. Vyhláška
v předloženém znění byla projednána s příslušnými úředníky z ministerstva vnitra, kteří také
posoudili její zákonnost.
(7:0:0)
5. Záměr výstavby skladu dřeva na p.p.č. 5055/4 – Doleček, Marková
Zastupitelstvu byl představen záměr výstavby skladu dřeva na p.p.č. 5055/4 v k.ú. Velká
Morava. Jedná se o stavební parcelu v nové zástavbě rodinnými domy ve spodní části obce,
na které je v současné době paní Markovou a panem Dolečkem stavěn rodinný dům.
Pro potřebu vytváření zásob dřeva na topení chtějí u rodinného domu vybudovat sklad dřeva
o půdorysných rozměrech 6 x 12 m, výšce hřebene 3,6 m. Sklad bude zastřešen sedlovou
střechou o sklonu 15°. V diskuzi bylo řešeno, zda se tak velká stavba skladu hodí do zástavby
rodinnými domy, na druhou stranu v případě jeho nevytvoření hrozí skladování dřeva
na volném prostranství, kdy tyto zásoby budou překryty pouze plachtou. Bylo shledáno,
že tato stavba se příliš nehodí do zástavby, také především z důvodu malé velikosti stavebních
parcel. Toto poukazuje na skutečnost, že na venkově je nevhodné dělit stavební parcely
na malé výměry, které posléze neodpovídají venkovskému způsobu života. Poté bylo
přistoupeno k hlasování a záměr výstavby skladu byl schválen.
(6:0:1, zdržel se Richard Novák)
6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování nového územního plánu
Pověřený zastupitel pro pořízení územního plánu, místostarosta Richard Novák, představil
zastupitelstvu dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování nového územního plánu
uzavřenou mezi obcí a firmou SURPMO, a.s.. Z důvodu novely stavebního zákona platné
od 1. 1. 2013 se mění některé skutečnosti v územním plánování, a to především to,
že je zrušen koncept územního plánu a nově se návrh územního plánu může projednávat
ve variantách. Protože zastupitelstvo již dříve odsouhlasilo pořízení konceptu, muselo dojít
k úpravě původní smlouvy o dílo, kdy se smluvní ceny za návrh a koncept transformují pouze
do ceny za návrh s variantami. Celková cena za pořízení územního plánu se nemění, pouze
se upravuje výše některých položek. Tímto dodatkem se ruší původní dodatek č. 1, který také
upravoval rozdělení cen mezi jednotlivými položkami. Dále v tomto bodě byli zastupitelé
informováni o stavu zpracování nového územního plánu, kdy v roce 2013 budou zpracovány
varianty, které budou pravděpodobně na konci prvního pololetí veřejně projednány. Dále
3

leden, únor 2013

v roce 2013 bude žádáno o grant na pořízení návrhu územního plánu od Pardubického kraje.
Zastupitelstvo obce následně dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování nového územního
plánu uzavřenou mezi obcí a společností SURPMO, a.s. v předloženém znění schválilo a výše
uvedené informace vzalo na vědomí.
(6:0:0)
7. Záměr výstavby rodinného domu na p.p.č. 272/5 v k.ú. Horní Morava – Iva Minaříková
Na obecní úřad byla doručena dokumentace k záměru výstavby rodinného domu
na p.p.č. 272/5 v k.ú. Horní Morava. Tento pozemek od obce zakoupila paní Minaříková právě
za účelem výstavby rodinného domu. Jedná se o přízemní poloroubenou stavbu s podkrovím
o půdorysných rozměrech 7,15 x 13,06 m. Stavba je zastřešena sedlovou střechou o sklonu
45°. Orientace hřebene stavby je S-J, což odpovídá urbanistickému uspořádání Horní Moravy
v místě stavby. Střecha je tvořena betonovou taškou černé barvy, barevná úprava fasády
bude bílá. K domu náleží také zastřešené stání pro 2 osobní vozidla o půdorysných rozměrech
6,5 x 6,5 m zastřešené sedlovou střechou o sklonu 25°.
Po diskuzi zastupitelstvo obce schválilo záměr výstavby rodinného domu na p.p.č. 272/5
v k.ú. Horní Morava dle předložené dokumentace. Dle smlouvy o smlouvě budoucí musí být
po kolaudaci objektu nahlášena k trvalému pobytu v obci min. 1 osoba.
(6:0:0)
8. Žádost o směnu části p.p.č. 5435 za části p.p.č. 5560/1 a 5598 o shodné výměře, vše v k.ú.
Velká Morava – prostor průjezdu pod bobovou dráhou – Sněžník, a.s.
Zastupitelstvo obce schválilo záměr směny p.p.č. 5435 za části p.p.č. 5560/1 a 5598 o shodné
výměře, vše v k.ú. Velká Morava na žádost společnosti Sněžník, a.s.. Jedná se prostor průjezdu
polní cesty pod bobovou dráhou. Při výstavbě bobové dráhy bylo zjištěno, že projektant
nedodržel vlastnické poměry a z části konstrukce bobové dráhy zasahuje do prostoru polní
cesty ve vlastnictví obce a na druhou stranu část průjezdu pod bobovou dráhou se nachází
na pozemcích společnosti Sněžník, a.s.. Z tohoto důvodu byla navržena směna upravující
vzniklý stav na stav, kdy pozemek pod polní cestou bude vyměřen tak, aby polní cesta vedla
v místech, kde je skutečně možný průjezd pod bobovou dráhou namísto vedení v části
konstrukce bobové dráhy. Směněny budou části pozemků o celkově shodné výměře.
Navrhovatel směny uhradí veškeré náklady spojené se směnou (sepsání směnné smlouvy,
geometrický plán, kolek na vklad do katastru nemovitostí, znalecké posudky cen pozemků,...).
(5:0:0)
9. Záměr výstavby sjezdové tratě C, souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
Na obecní úřad byla doručena žádost společnosti Sněžník, a.s ohledně záměru výstavby nové
sjezdové tratě umístěné mezi stávajícími svahy A a B, kterou označuje jako sjezdovou trať C.
K nové sjezdové trati bude náležet také nová větev zasněžování. Cílem záměru je zabezpečení
optimálního provozu lyžařských areálů a bezpečnosti lyžařů a návštěvníků. Nebude
navyšována kapacita odběru vody z řeky Moravy. Záměr je v souladu s územním plánem obce.
Zastupitelstvo obce tedy se záměrem výstavby sjezdové tratě C včetně nové větve
zasněžování a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení této stavby
souhlasilo.
(5:0:0)
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10. Žádost o koupi části p.p.č. 5570 v k.ú. Velká Morava – GLASS DESIGN, s.r.o.
Na obecní úřad byla doručena žádost společnosti GLASS DESIGN, s.r.o., která vlastní v naší
obci rekreační objekt, o možnosti odkoupení a částečné směny p.p.č. 5570 v k.ú. Velká
Morava. Jedná se o parcelu bezprostředně navazující na pozemky této společnosti,
nad parkovištěm U Vendy. Vzhledem k tomu, že sousední parcela č. 5555, kterou vlastní
společnost GLASS DESIGN, s.r.o. sahá až bezprostředně k p.p.č. 5571, na níž se nachází obecní
parkoviště, bylo navrženo, že může být směněna část p.p.č. 5555 za část p.p.č. 5570,
tak aby byl prostor při parkovišti např. pro budoucí uložení sítí apod. Po diskuzi bylo shledáno,
že směna je možná a bude se jednat o pruh v šíři 3 m, na který bude provedena směna.
Požadovaný zbytek p.p.č. 5570 pak může být prodán za cenu 650 Kč/m2, protože se jedná
dle zemního plánu o plochu zastavitelnou. Zastupitelstvo obce následně schválilo záměr
směny části p.p.č. 5570 za část p.p.č. 5555 v k.ú. Velká Morava. Zastupitelstvo obce dále
souhlasilo s prodejem části p.p.č. 5570 za cenu 650 Kč/m2. Budoucí směňující i kupující uhradí
veškeré náklady spojené se směnou a prodejem (sepsání směnné a kupní smlouvy,
geometrický plán, kolek na vklad do katastru nemovitostí, znalecké posudky cen pozemků,
daň z převodu nemovitostí,...).
(5:0:0)
11. Prodej stavebních parcel pro výstavbu rodinného domu (p.p.č. 5097/3 v k.ú. Velká
Morava) – U Haradzinů
Záměr prodeje části p.p.č. 5097/3 v k.ú. Velká Morava byl vyvěšen v prvním kole na úřední
desce od 29. 10. 2012 do 19. 11. 2012. V této době se žádný zájemce (mající trvalý pobyt
v obci delší jak 1 rok) nepřihlásil, proto bylo vypsáno 2. kolo, které bylo vyvěšeno
od 19. 11. 2012 do 17. 12. 2012. V tomto kole se mimo žadatele – pana Lukese, přihlásila také
paní Marcela Přibylová. Protože v místě jsou k dispozici 2 stavební parcely, bylo po diskuzi
shledáno, že mohou být prodány obě oběma zájemcům, přičemž první zájemce – pan Lukes,
si vybere, kterou z parcel koupí, paní Přibylové pak bude prodána druhá z parcel. Prodej části
p.p.č. 5097/3 o výměře 1300 m2 byl tedy schválen panu Pavlovi Lukesovi a část o výměře
1300 m2 paní Marcele Přibylové. Pro prodej byly stanoveny tyto podmínky: kupní cena
za 1300 m2 činí 130 000 Kč, 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 minimálně 1 osobu k trvalému pobytu v nově vzniklé nemovitosti. V případě
nedodržení výše uvedených podmínek se cena pozemku zvyšuje na 845 000 Kč. V případě,
že žadatel odstoupí od realizace rodinného domu na výše uvedené parcele nebo neuhradí
zálohovou kupní cenu do 1 roku od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, bude mu dle
smlouvy vrácena zálohová kupní cena a pozemek zůstane v majetku obce. Budoucí kupující
uhradí veškeré náklady spojené s prodejem (sepsání kupní smlouvy, kolek na vklad
do katastru nemovitostí, znalecký odhad ceny pozemku a daň z převodu nemovitosti,...).
(5:0:0)
12. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2013
V tomto bodě zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové provizorium pro rok 2013. Toto
provizorium bude platné do konce měsíce března. Do této doby bude schválen řádný
rozpočet pro rok 2013, celkové náklady nesmějí měsíčně přesáhnout 1/12 nákladů rozpočtu
z roku 2012.
(4:0:0)
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13. Schválení inventarizačních komisí
Zastupitelstvo obce schválilo složení ústřední inventarizační komise a dílčích inventarizačních
komisí pro inventarizaci obecního majetku, která proběhne do konce roku 2012.
(4:0:0)

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 21. 1. 2013
Přítomni:

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

Omluveni:

Ing. Michal Krupička

Hosté:

Ing. Jiří Rulíšek

1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
Starosta přivítal zastupitele na zasedání. Předložil program jednání a jako ověřovatele
zápisu navrhl pana Petra Vrzala a pana Jaroslava Míku. Zastupitelé následně program
i ověřovatele schválili.
(6:0:0)
2. Rozpočtová změna č. 3/2012
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtovou změnu č. 3/2012, která upravuje řadu položek
v rozpočtu, tak aby byly promítnuty skutečné příjmy a výdaje v roce 2012. Ve výsledku
se původně schodkový rozpočet stává přebytkový, a to především z důvodu prodeje
objektu staré školy a pozemku pod hotelem Vista. Rozpočet za rok 2012 je tedy po této
změně ve výši příjmů 20 269 685 Kč a výdajů 16 594 230, přebytek činí 3 675 455 Kč.
(6:0:0)
3. Návrhu rozpočtu na rok 2013
Zastupitelstvo obce schválilo návrh rozpočtu na rok 2013, který přichystalo vedení obce
spolu s účetním. Návrh nepočítá s žádnými většími investičními akcemi, jedná se spíše
o opravy a udržování stávajícího majetku. Předpokládané příjmy jsou ve výši
6 903 624 Kč, výdaje pak ve výši 6 708 100 Kč, návrh rozpočtu je tedy přebytkový
o 195 524 Kč.
(6:0:0)
4. Záměr výstavby dvou rodinných domů – Krobot, Klimeš
Na obecní úřad byla doručena dokumentace záměru výstavby dvou rodinných domů
na p.p.č. 5520 a 5521 v k.ú. Velká Morava, které chtějí stavět pan Roman Klimeš a pan
Vratislav Krobot. Jedná se o dva shodné přízemní objekty s podkrovím a jedním
podzemním podlažím, půdorysné rozměry jsou 12 x 18,6 m. Objekty jsou zastřešeny
sedlovou střechou se dvěmi trapézovými vikýři. Jako střešní krytina budou užity šablony
Capacco. V každém objektu budou 3 bytové jednotky. Pozemky mají dohromady výměru
2
4639 m , čímž je splněn regulativ pro výstavbu dvou rodinných domů, kdy dle požadavku
územního plánu je požadována velikost stavebního pozemku pro jeden rodinný dům
6
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min. 1200 m . Byla vyvolána diskuze o uspořádání a vzhledu objektů. K uspořádání
a členění objektů nebyly vzneseny zásadní připomínky, k vzhledu bylo řečeno,
že je nevhodně užito na fasádě mnoho materiálů, proto musí být upravena tak, aby byly
namísto tří materiálů (kámen suterén, omítka přízemí, dřevěný obklad podkroví) byly
užity pouze dva (shodný materiál pro fasádu přízemí a podkroví – dřevo nebo omítka bílé
či pastelové barvy). Dále bylo diskutováno dispoziční uspořádání a možnost využití
objektů pro podnikání namísto rodinného bydlení. K tomuto bylo řečeno, že investor
musí dodržet užívání objektu pouze pro rodinné bydlení a musí do každého objektu
nahlásit po kolaudaci min. 3 osoby k trvalému pobytu vzhledem k faktu, že se zde nachází
vždy 3 samostatné bytové jednotky. Pokud by chtěl investor využít část nemovitosti
k podnikání, je mu to dle regulativů územního plánu umožněno jako podmíněná funkce,
tedy že převážná část objektu musí sloužit k bydlení, menší část pak podnikání. Dále byla
diskutována přístupová cesta k těmto objektům. Nejblíže je v současné době dovedena
komunikace na p.p.č. 5562, která se nachází cca 120 m od stavebního pozemku. Právně
je přístup vyřešen přes p.p.č. 5519 a 5476 ve vlastnictví obce, kde však fyzicky
komunikace neexistuje. Obec nemá v zájmu budovat na těchto pozemcích komunikaci,
proto si investor záměru musí zajistit vybudování komunikace v součinnosti
se společností VAKABRNOCZ, s.r.o., která již má na část této komunikace zajištěno
územní řízení z důvodu záměru vybudování sedmi rodinných domů při této komunikaci.
Obec se tedy nebude finančně spolupodílet na vybudování této komunikace, komunikace
musí být vybudována na náklady investora popřípadě dalších zúčastněných stran podél
této komunikace. Obec dále podmiňuje svůj souhlas se záměrem s tím, že komunikace
k objektu nebude udržována ze strany obce (opravy komunikace, zimní prohrnování,
apod.). Zastupitelstvo obce následně za výše uvedených podmínek záměr schválilo.
(5:1:0, proti Eva Cehová)
5. Žádost o odkoupení p.p.č. 5507 v k.ú. Velká Morava, NAFI, s.r.o.
Na obecní úřad byla doručena žádost společnosti NAFI, s.r.o. ohledně koupě p.p.č. 5507
2
v k.ú. Velká Morava o výměře 129 m . Jedná se o pruh pozemku, bývalý vodní náhon,
přiléhající k pozemku žadatele p.č. 5506. Pruh pozemku nezajišťuje přístup žádnému
z pozemků, naopak sama obec k tomuto pozemku nemá přístup, proto nebylo námitek
k prodeji tohoto pozemku a zastupitelstvo obce záměr prodeje schválilo. Protože
se pozemek dle územního plánu nachází v ploše individuální rekreace, byla prodejní cena
2
stanovena na 650 Kč za m , stejně jako tomu bylo u jiných pozemků se stejným funkčním
využitím, celková cena pozemku tedy činí 83 850 Kč. Budoucí kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem (sepsání kupní smlouvy, kolek na vklad do katastru
nemovitostí, daň z nemovitosti,…).
(6:0:0)
6. Záměr výstavby „Dětského koutku pro aktivní trávení volného času dětí“ v areálu
U Slona, Sněžník, a.s.
Zastupitelstvo obce schválilo záměr společnosti Sněžník, a.s. ohledně výstavby „Dětského
koutku pro aktivní trávení volného času dětí“. Dětský koutek bude umístěn na prostoru
mezi chatou U Slona a bobovou dráhou a skládá se ze skákací trampolíny s ochrannou
sítí, skluzavky s plošinou a výlezy, pískoviště s možností zákrytu a dvou jednomístných
7
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houpadel na jedné pružině. Po představení záměru nebyly vzneseny žádné připomínky,
záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací daného území a se záměrem
rozvoje obce.
(5:0:1, zdržel se Jaroslav Míka)
7. Úprava zadání změny č. 6 územního plánu obce Dolní Morava – propojení modré
sjezdovky U Slona
Na zasedání zastupitelstva obce se dostavil předseda představenstva společnosti Sněžník,
a.s. Ing. Jiří Rulíšek, aby seznámil zastupitele se záměrem doplnění do zadání změny č. 6,
kterou vyvolala společnost Sněžník, a.s., o novou modrou sjezdovku U Slona. Jedná se
o modrou sjezdovku od konečné lanové dráhy, která objíždí traverzem současnou
červenou část sjezdovky U Slona. V souvislosti s tímto bude naopak vypuštěno
prodloužení současné modré sjezdovky nad kotvovým vlekem. K tomuto bylo řečeno, že
nové řešení modré sjezdovky je více přijatelné než původní řešení, kdy hrozily v důsledku
otevření velkých lesních ploch polomy a tím značné poškození okolního lesa. Stejného
názoru byli také zástupci Lesů ČR, se kterými byl záměr předjednán a odsouhlasen.
Veškeré náklady související s touto úpravou budou hrazeny společností Sněžník, a.s..
Z těchto důvodů byla úprava zadání změny č. 6 územního plánu obce schválena.
(5:0:1, zdržel se Jaroslav Míka)

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Další řádné zasedání zastupitelstva obce proběhne v pondělí
18. února od 17:00
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.

V lednu své jubileum oslavili:

V únoru své jubileum oslaví:

Marie Zadubanová

Marta Grežová
Bořivoj Čihal
Stana Lopatovská
Marie Valíčková
Augustin Grežo
Ladislav Khol

Josefa Haradzínová
Jan Adamec
GRATULUJEME !!!

GRATULUJEME !!!

ZPRAVODAJ Obce Dolní Morava, měsíčník Obce Dolní Morava, vydává a tiskne Obecní
úřad Dolní Morava, Dolní Morava 35, 561 69 Králíky. 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,
mistostarosta@obecdolnimorava.cz. Do zpravodaje může kdokoliv přispět, Vaše
přípěvky doručte na obecní úřad či na uvedený e-mail.
8

leden, únor 2013

