ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA
březen 2013

Číslo: 2/2013

ZDARMA

UKONČENÍ ČINNOSTI ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ
MUDr. Jan Suchomel oznamuje ukončení činnosti ordinace
praktického lékaře pro děti a dorost, na adrese ul. 5. května
414, 561 69 Králíky, ke dni 30. 4. 2013. Od 1. 5. 2013 bude
v této ordinaci nastupujícím poskytovatelem zdravotních
služeb MUDr. Olga Měchurová, praktický lékař pro děti
a dorost, Červená Voda 330, tel. 465 626 458. V případě zájmu
o převedení zdravotní dokumentace k jinému poskytovateli
zdravotních služeb je třeba tak učinit do 15. 4. 2013.

MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 11. 2. 2013
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 Aleše Nováka a paní Evu Cehovou. Zastupitelé následně program
i ověřovatele schválili.
(7:0:0)
2. Rámcová smlouva o partnerství ohledně projektu „Muzeum opevnění K-S5 –
ekologický a bezpečný provoz“
Obec byla požádána občanským sdružením Kralka, které provozuje u naší obce Muzeum
opevnění K-S5 „U Potoka“ o partnerství na projektu „Muzeum opevnění K-S5 –
ekologický a bezpečný provoz“. Sdružení bude žádat o dotaci na tento projekt
z Programu rozvoje venkova. Projekt spočívá v zajištění osvětlení objektu pomocí
úsporného LED osvětlení a jeho napájení solárními panely. Smlouva o partnerství spočívá
na principu spolupráce při propagaci výsledků projektu, vzájemné informovanosti o výše
uvedeném projektu a spolupráce při poskytnutí služeb na realizaci projektu.
Zastupitelstvo obce po projednání rámcovou smlouvu o partnerství schválilo.
(7:0:0)
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 18. 2. 2013
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 Richarda Nováka a pana Michala Krupičku. Zastupitelé následně
program i ověřovatele schválili.
(7:0:0)
2. Smlouva o společném postupu k zabezpečení realizace veřejné zakázky „Nákup
elektřiny na českomoravské komoditní burze Kladno“
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o společném postupu k zabezpečení
realizace veřejné zakázky „Nákup elektřiny na českomoravské komoditní burze Kladno“
pro Sdružení obcí Orlicko, Lanškrounsko a Mikroregion Severo-Lanškrounsko, jejich
členské obce, příspěvkové organizace a obchodní společnosti, které obce zřídily a další
zapojené subjekty z území svazku obcí Sdružení obcí Orlicko, Lanškrounsko
a Mikroregionu Severo-Lanškrounsko“, která se týká nákupu elektřiny na českomoravské
komoditní burze Kladno. Cílem tohoto aktu je ušetřit na nákladech za dodávku elektrické
energie. Nižší cena za dodávku elektrické energie se předpokládá z důvodu zajištění
velkoodběru díky mnoha účastníkům na výše uvedené akci. Pro obec by tedy měl mít
tento krok pozitivní dopady na snížení nákladů za elektrickou energii.
(7:0:0)
3. Žádost o pronájem p.p.č. 5274, 5736, 5737 a st.p.č. 216 – Ing. Alena Čížková, hotel
Prometheus
Na obecní úřad byla doručena žádost paní Aleny Čížkové ohledně pronájmu p.p.č. 5274,
5736, 5737 a st.p.č. 216, vše v k.ú. Velká Morava. Jedná se o parcely, které zajišťují
přístup k Hotelu Prometheus, ČOV Hotelu Prometheus a které se nacházejí pod a okolo
ČOV Hotelu Prometheus. Pozemky byly v minulosti již pronajaty bývalému vlastníkovi
Hotelu Prometheus. Při diskuzi byla řešena možnost tohoto pronájmu a bylo shledáno,
že nic tomuto nebrání. Zastupitelstvo obce tedy schválilo záměr pronájmu výše
2
uvedených pozemků o celkové výměře 713 m . Minimální výše pronájmu za rok činí 4635
Kč, výše pronájmu bude upravena každý rok dle meziroční míry inflace. Budoucí
pronajímatel uhradí veškeré náklady spojené s pronájmem. Pronájem bude uzavřen
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Umisťování jakýchkoliv objektů
na pozemku bude pouze se souhlasem obce a pozemek nebude pronajat třetí osobě
bez souhlasu obce.
(7:0:0)
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4. Projednání záležitosti spolupráce s podnikateli v oblasti cestovního ruchu
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu ze setkání obce s podnikateli cestovního
ruchu v obci, které vyvolala společnost Sněžník, a.s.. Setkání bylo vedeno v duchu úlohy
obce v cestovním ruchu a možnosti jeho rozvoje, z čehož by obec měla mít profit,
a to nejen jako přímý zisk do obecního rozpočtu, ale také jako zaměstnanost obyvatel
v obci. Bylo řešeno, zda si aktivity pro cestovní ruch mají podnikatelé řešit sami
příspěvky, nebo zda tímto garantem má být obec a na tyto aktivity získávat prostředky
prostřednictvím výběru ubytovacích a rekreačních poplatků. Protože v případě
organizace aktivit v cestovním ruchu sdružením podnikatelů nelze zaručit zapojení všech
podnikatelů v cestovním ruchu na jejich financování, bylo shledáno, že nejvhodnějším
garantem a partnerem podnikatelům bude obec, která má, i když omezené, přesto však
zákonné prostředky na výběr poplatků z podnikání v cestovním ruchu v obci rovnoměrně
od všech podnikatelů.
Dále bylo obcí představeno, jaké finance obec dává do cestovního ruchu a tímto
způsobem reflektuje příjem z ubytovacích a rekreačních poplatků jako podporu
cestovního ruchu. Příjem z ubytovacích a rekreačních poplatků činí přibližně 0,5 mil. Kč
za rok. V loňském roce byl dokončen projekt Vybavenost cestovního ruchu, v němž
vznikla řada aktivit. Na projekt byla získána dotace z ROP Severovýchod, dofinancování
obce činilo 758 708 Kč. Dále bylo předloženo, že velkou položku v nákladech obce
na cestovní ruch činí částka za provoz sportovního areálu, což je služba zejména
pro cestovní ruch. Na toto byla řečena řada připomínek, že se jedná o velkou částku
vzhledem k efektivitě služby, proto bylo přislíbeno, že situace bude na zastupitelstvu dále
řešena a budou zváženy další alternativy provozu (pronájem celého areálu apod.).
Následně byla nastíněna otázka skibusu, který by mohl opět jezdit v rámci obce zdarma,
na což by však byla potřeba přispění obce nebo podnikatelů. Na toto bylo reagováno,
že po obci jezdí řada spojů i o víkendu a že jezdí v poměrně vhodné časy s ohledem
na provoz lyžařských areálů, proto není důvod na příspěvek na skibus ze strany obce.
Pokud by měl skibus zajíždět k jednotlivým ubytovacím zařízením, je to otázka
ubytovatele a provozovatele lyžařského areálu, nikoliv obce.
Také byla řešena otázka úpravy běžeckých tras, což vnímá řada podnikatelů jako vážný
nedostatek nabídky Dolní Moravy, kdy zde není komplexní zajištění této služby. Bylo
představeno společností Sněžník, a.s., že společnost zajistila pro letošní rok úpravu trasy
Hynčice pod Sušinou – Chata Slaměnka. Společnost požádala obec o součinnost při
financování úpravy této trasy, protože se nejedná čistě o její zájem, ale o veřejně
prospěšnou službu. K tomuto bylo řečeno, že trasa není zvolena optimálně vzhledem
na dostupnost pro návštěvníky obce, kdy je rozumně dostupná pouze sedačkovou
lanovkou a tak z toho má společnost Sněžník, a.s. určitý profit. Jedná se však
o prozatímní stav. V příštím roce by měla do oblasti Dolní Moravy připadnout nová rolba
pro úpravu běžeckých tras díky úspěchu žádosti o dotaci, kterou podalo Sdružení obcí
Orlicko na projekt „Běžkování v turistické destinaci Králický Snieznik – Snieznik – Góry
Bialskie“ v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce. Z tohoto důvodu bude
nutné na příští rok sestavit koncept úpravy běžeckých tras a vypočítat předběžnou
nákladovost provozu a snažit se zajistit prostředky na tuto aktivitu.
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Nakonec bylo shledáno, že je potřebné, aby obec s podnikateli více komunikovala, byla
garantem pro setkání podnikatelů a zajišťování prostředků na aktivity cestovního ruchu.
Je potřebné, aby byly otázky s podnikateli řešeny alespoň 2x ročně, a to před zahájením
a po skončení zimní sezóny. Protože toto setkání bylo uprostřed probíhající zimní sezóny
a řada témat byla spíše nastíněna, nikoliv dořešena, bylo navrženo setkat se znovu
po skončení zimní sezóny, a to se všemi zastupiteli, protože ti rozhodují o rozdělení
peněz v rozpočtu, nikoliv pouze vedení obce, za které byl na jednání přítomen
místostarosta.
(7:0:0)
5. Spolupráce na projektu „Běžkování v turistické destinaci Králický Snieznik – Śnieżnik
– Góry Bialskie“
Zastupitelstvo obce schválilo spolupráci na projektu „Běžkování v turistické destinaci
Králický Sněžník – Śnieżnik – Góry Bialskie“. V rámci tohoto projektu připadne
z operačního programu přeshraniční spolupráce dotace na pořízení tří roleb na úpravu
běžeckých tras, přičemž rolby jsou určeny pro působnost obcí Červená Voda, Dolní
Morava a Stronie Śląskie. Na české straně je nositelem projektu Sdružení obcí Orlicko.
Spolupráce by spočívala na principu, že by obec poskytla Sdružení obcí Orlicko příspěvek
ve výši dofinancování rolby a souvisejících položek pro úpravu běžeckých tras pro oblast
Dolní Moravy a za toto by získala rolbu do užívání, které by pak bylo v její režii. Dotace
na rolbu je ve výši 90 % a obsahuje také dotaci na provoz na první 2 roky. Celkově by tedy
výše příspěvku obce na pořízení rolby v hodnotě 5 500 000 činila 550 000 Kč, na zajištění
provozu v hodnotě 929 100 Kč by příspěvek činil 92 910 Kč, na propagaci v hodnotě
125 000 Kč by příspěvek činil 12 500 Kč a na dotační management a organizaci
výběrových řízení v hodnotě 108 000 Kč by příspěvek činil 10 800. Mimo toto by bylo
nutné uhradit náklady spojené s přípravou projektu a se zpracováním žádosti ve výši
40 975 Kč. V součtu by tedy obec získala rolbu a prostředky na pokrytí zajištění jejího
pořízení a na provoz v prvních dvou letech v hodnotě 6 703 075 Kč za cenu 707 185 Kč.
Stroj by byl po dobu udržitelnosti v majetku Sdružení obcí Orlicko, obec by jej měla pouze
v užívání, po skončení udržitelnosti projektu by se zápočtem stroj převedl do vlastnictví
obce.
K tomuto byla vedena dlouhá diskuze o potřebě rolby pro úpravu běžeckých tras
na Dolní Moravě. Co se týká podpory turistického ruchu, jedná se o službu, která v obci
funguje velmi omezeně a jak z jednání s podnikateli dle předchozího bodu vychází, je tato
služba žádaná. Na základě dostupných informací bylo kalkulováno, že údržba 80 km
běžeckých tras v okolí Dolní Moravy by za zimní sezónu stála nákladově asi 200 000 Kč.
Z ubytovacích a rekreačních poplatků se nyní vybere okolo 500 000 Kč, nelze však
uvažovat, že veškeré prostředky vybrané na těchto poplatcích by měly jít zpět
do cestovního ruchu. Obec musí sama z cestovního ruchu alespoň trochu profitovat, jinak
nemá přímý důvod jej podporovat a dále má spoustu dalších nákladů, které s turistickým
ruchem také souvisí, jako zvýšené náklady za svoz odpadů, zvýšené náklady na údržbu
a pořádek v obci ap. Na základě kalkulace počtu lůžek v obci a jejich minimálního
obsazení by měl v obecní kase skončit přibližně dvojnásobek v současné době vybírané
částky za ubytovací a rekreační poplatky. Na základě uvedeného bylo shledáno, že obec
má zájem na financování provozu běžeckých tras a vracet tímto způsobem přímo nějaké
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prostředky vybrané z cestovního ruchu, avšak za toto bude požadovat řádné odvádění
ubytovacích a rekreačních poplatků a bude činit kroky k důrazné kontrole vybírání těchto
poplatků.
Dále byla vedena diskuze o tom, kdo by měl provoz rolby zajišťovat, protože zájem
projevila také společnost Sněžník, a.s.. Ta by však užívala rolbu také pro svou potřebu
a běžecké stopy by upravovala po dohodě s obcí dle požadovaného rozsahu, za což by si
účtovala provozní náklady. Je zde určitá obava z financování provozu a prokázání využití
dotace na provoz, proto bylo shledáno, že by bylo průkaznější, aby rolbu provozovala
obec sama. Jedná se o nerizikovou investici, kdy po dobu prvních let provozu bude vše
hrazeno z prostředků dotace. Pokud se po dobu prvních let nepodaří zajistit řádnou
platební morálku ubytovacích a rekreačních poplatků, bude rolba odprodána a vložené
prostředky do jejího pořízení se minimálně vrátí, s větší pravděpodobností se zhodnotí.
Pokud však platební morálka uvedených poplatků bude dobrá a obec bude získávat
prostředky i na další veřejně prospěšné projekty (budování komunikací, úpravu veřejných
prostranství ap.), rolba bude obcí i nadále provozována.
(5:1:1, proti Ladislav Janočko, zdržel se Michal Krupička)
6. Spolupráce se společností Sněžník, a.s. na úpravě běžeckých stop
Zastupitelstvo obce schválilo spolupráci se společností Sněžník, a.s. na úpravě běžeckých
stop. Jedná se o úpravu trasy od chaty Slaměnka do Hynčic pod Sušinou, což je vzhledem
k faktu, že stroj pro úpravu vyjíždí z Hynčic pod Sušinou, jediná provozovatelná varianta.
Rolbu provozuje lyžařský areál Králičák, s.r.o. v Hynčicích pod Sušinou a se Sněžníkem,
a.s. vznikla dohoda o spolufinancování nákladů na údržbu výše uvedené trasy. Náklady
na údržbu jsou 1500 Kč za motohodinu bez DPH, přičemž ½ hradí areál Králičák, druhou
Sněžník, a.s., který žádá o spolupráci na financování své poloviny obec, tj. obec by se
na úpravě stopy podílela ¼, tj. ve výši 375 Kč za motohodinu. V loňském roce také obec
přispívala na úpravu této trasy, přičemž celková výše nákladů za minulou zimu pro obec
byla 19 600 Kč. Po diskuzi bylo shledáno, že trasa pro běžkaře není ideální vzhledem
k dostupnosti pouze sedačkovou lanovkou. Na základě setkání s podnikateli a jejich
zájmu na udržování běžeckých stop bylo dohodnuto, že v letošním roce obec podpoří
úpravu této trasy, v příštím roce však úprava tras bude řešena daleko komplexněji
s ohledem na pořízení nové rolby do oblasti Dolní Moravy. Spolupráce bude spočívat
v příspěvku na úpravu této běžecké trasy ve výši 25 % skutečných nákladů, nejvýše však
v celkové výši 50 000 Kč.
(7:0:0)
7. Bezúplatný převod dýchacích přístrojů z majetku HZS Pardubického kraje do majetku
Obce Dolní Morava
Obci Dolní Morava bylo nabídnuto, že může získat pro svou jednotku požární ochrany
použité dýchací přístroje v počtu 4 kusů od Hasičského záchranného sboru Pardubického
kraje z důvodu lepšího zabezpečení požární ochrany v obci. Převod přístrojů znamená,
že by obec musela uhradit jejich revizi ve výši cca 2500 Kč a musí zajistit školení jejich
nositelů. Po diskuzi nebyly k tomuto vzneseny žádné připomínky a bezúplatný převod
dýchacích přístrojů byl schválen.
(7:0:0)
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8. Žádost o pronájem p.p.č. 2002 v k.ú. Horní Morava a p.p.č. 2142 v k.ú. Dolní Morava
– Vladimír Vyskočil
Na obecní úřad byla doručena žádost pana Vladimíra Vyskočila ohledně pronájmu
2
2
p.p.č. 2002 o výměře 4639 m v k.ú. Horní Morava a p.p.č. 2142 o výměře 9955 m
v k.ú. Dolní Morava za účelem provozování zemědělské činnosti. O druhou z uvedených
parcel v minulosti projevil zájem ZEOS, s.r.o. z Prostřední Lipky, záměr pronájmu nebyl
doposud schválen z důvodu žádosti i o další pozemky, které byly v kolizi s vodním
zdrojem a provozem zemědělské činnosti a bylo nutné prověřit rozsah pozemků
pro pronájem. U p.p.č. 2142 v k.ú. Dolní Morava je také nutné respektovat záměr
vybudování mokřadů a omezení zemědělské výroby tímto záměrem. Po diskuzi bylo
shledáno, že parcely je možné pronajmout a zastupitelstvo obce záměr pronájmu
2
2
p.p.č. 2002 o výměře 4639 m v k.ú. Horní Morava a p.p.č. 2142 o výměře 9955 m
2
v k.ú. Dolní Morava schválilo. Cena pronájmu bude činit min. 0,1 Kč/m a cena bude
každý rok upravena dle výše meziroční inflace. Pronájem pozemků bude na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Umisťování jakýchkoliv objektů na pozemku bude
pouze se souhlasem obce. Pozemek nebude pronajat třetí osobě bez souhlasu obce
a nájemce uhradí veškeré náklady spojené s pronájmem. V případě p.p.č. 2142
v k.ú. Dolní Morava nájemce musí respektovat podmínky případného vybudování
mokřadů (omezení zemědělské výroby).
(7:0:0)

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Další řádné zasedání zastupitelstva obce proběhne v pondělí
25. března od 16:00
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 březnu své jubileum oslaví:
Jan Lopatovský

SETKÁNÍ PODNIKATELŮ
V CESTOVNÍM RUCHU

Josef Klimeš

Se uskuteční v pondělí

Anežka Grežová

25. března od 18:00

GRATULUJEME !!!

na sále obecního úřadu.

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.
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