ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA
duben, květen, červen 2013

Číslo: 3/2013

ZDARMA

RELAX & SPORT RESORT - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V pátek 28.6.2013 se v Relax & sport
resortu Dolní Morava uskuteční Den
otevřených dveří, určený výhradně pro
obyvatele obce Dolní Morava. Od 12:00
hodin si budou moci všichni zájemci
v Infocentru naproti hotelu Vista vyzvednout
poukazy na různé aktivity, atrakce
a občerstvení, které budou mít zcela zdarma.
Tyto poukazy jim budou vydány oproti
předložení dokladu, potvrzujícím jejich trvalý
pobyt v obci Dolní Morava. Dětem do 15ti let
budou poukazy vydány pouze za doprovodu rodičů.
V rámci tohoto dne budete moci navštívit například naše wellness centrum, lanový
park, dobrodružnou věž, dětský fun park, bobovou dráhu, nebo si na vlastní kůži zažít
jízdu na Segway, či elektrokole.
Připraven je pro Vás výjezd lanovou
dráhou Sněžník na chatu Slaměnka, kde pro
všechny bude připraveno občerstvení ve
formě výborného guláše a chlazeného piva,
pro děti zmrzlinový pohár a limonáda. Bližší
informace Vám sdělíme přímo v Infocentru.
Těšíme se na Vaší návštěvu.
Relax & sport resort Dolní Morava
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sobota 6.7.2013 | tradiční turnaj v minikopané
Sportovní areál Dolní Morava | zápasy od 8:30

Rocková zábava od 20:00 | občerstvení zajištěno
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 23. 5. 2013
Přítomni:

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

Omluveni:

Petr Vrzal

Hosté:

Josef Klimeš

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.
(6:0:0)
2. Schválení rozpočtu na rok 2013
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2013 s příjmy ve výši 6 903 624 Kč a výdaji
ve výši 6 708 100 Kč, rozpočet je přebytkový o 195 524 Kč. Návrh rozpočtu na rok 2013
byl vyvěšen na úřední desce od 25. 2. 2013 do 25. 3. 2013, k rozpočtu nebyly podány
žádné námitky a připomínky.
(6:0:0)
3. Žádost o doplnění změny č. 6 územního plánu obce – Josef Krejčí
Zastupitelstvo obce zamítlo žádost pana Josefa Krejčího, spoluvlastníka p.p.č. 5796
a 5808 v k.ú. Velká Morava, ohledně zařazení výše uvedených pozemků do funkční
plochy občanské vybavenosti namísto stávajícího vymezení v ploše individuální rekreace,
v současně probíhající změně č. 6 územního plánu obce. Protože tato změna byla
vyvolána společností Sněžník, a.s., která náklady s jejím pořízením hradí v plné výši
a protože tato změna je již v běhu a zařazení dalších požadavků by znamenalo její
zdržení, což by mohlo vyvolat zpoždění ve vydání nového územního plánu, byla tato
žádost zamítnuta. Navíc společnost Sněžník, a.s. nesouhlasí se zařazením tohoto záměru
do projednávané změny č. 6, mohl by tak nastat rozpor ohledně úhrady nákladů
spojených s touto změnou mezi společností Sněžník, a.s. a panem Krejčím. Z tohoto
důvodu bylo stanoveno, že stávající plocha individuální rekreace bude posuzována
v novém územním plánu, kde bude určeno její případné nové využití.
(6:0:0)
4. Řešení provozu sportovního areálu
Zastupitelstvu obce byla přednesena problematika provozu sportovního areálu. Byla
představena neefektivita současného provozu, kdy výnosy z prodeje občerstvení příliš
nepokrývají mzdové náklady správce. Dále bylo představeno, že vedení obce bylo
upozorněno na možný nesoulad s pravidly o poskytnutí dotace na projekt „Dolní Morava
– vybavenost cestovního ruchu“, v rámci kterého ve sportovním areálu vznikl sklad
nářadí, trampolíny, dětské hřiště, mantinely a závlaha fotbalového hřiště, kdy z důvodu
3

duben, květen, červen 2013

veřejné podpory pravděpodobně není možné provozovat ve sportovním areálu
očerstvení v původním rozsahu, ale pouze drobný prodej, tj. prodej balených potravin
jako sušenek, lahvového pití apod. namísto čepovaných nápojů, přípravy rychlého
občerstvení apod. Z těchto důvodů není jisté, zda nadále provozovat areál přes firmu
Služby obce Dolní Morava, s.r.o., která může zajistit provoz občerstvení, či aby si
provozovala Sportovní areál sama obec s drobným prodejem. Dále byla nastíněna
možnost pronájmu sportovního areálu soukromé osobě, která by jej celý provozovala.
Toto je pravděpodobně také v rozporu s pravidly pro udělení dotace. Po diskuzi bylo
shledáno, že vedení obce musí navštívit Úřad Regionální rady regionu soudržnosti
Severovýchod v Pardubicích, aby celou záležitost prokonzultovalo. Zastupitelstvo obce
vzalo situaci ohledně sportovního areálu na vědomí.
(6:0:0)
5. Schválení pronájmu p.p.č. 5274, 5736, 5737 a st.p.č. 216 – Ing. Alena Čížková, hotel
Prométheus
Zastupitelstvo obce schválilo pronájem p.p.č. 5274, 5736, 5737 a st.p.č. 216, vše v k.ú.
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Velká Morava o celkové výměře 713 m paní Aleně Čížkové, majitelce hotelu
Prométheus. Jedná se o pozemky, které zajišťují přístup k Hotelu Prométheus, ČOV
Hotelu Prométheus a které se nacházejí pod a okolo ČOV Hotelu Prométheus. Záměr
pronájmu byl vyvěšen od 25. 2. 2013 do 25. 3. 2013 na úřední desce, žádný další zájemce
o pronájem se v této době nepřihlásil. Nájemné bude činit 4 635 Kč za rok, výše
nájemného bude upravena každý rok dle meziroční míry inflace. Nájemce 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.
(6:0:0)
6. Schválení prodeje p.p.č. 5507 v k.ú. Velká Morava, NAFI, s.r.o.
Zastupitelstvo obce schválilo prodej p.p.č. 5507 v k.ú. Velká Morava společnosti NAFI,
s.r.o. za celkovou cenu 83 850 Kč. Záměr prodeje byl vyvěšen od 25. 2. 2013 do 25. 3.
2013 na úřední desce obecního úřadu a po tuto dobu se žádný další zájemce nepřihlásil.
Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku (sepsání kupní smlouvy,
kolek na vklad do katastru nemovitostí, daň z převodu nemovitosti apod.)
(6:0:0)
7. Schválení směny části p.p.č. 5435 za část p.p.č. 5560/1 o shodné výměře, vše v k.ú.
Velká Morava – prostor průjezdu pod bobovou dráhou – Sněžník, a.s.
Zastupitelstvo obce schválilo směnu části p.p.č. 5435 ve vlastnictví Obce Dolní Morava za
část p.p.č. 5560/1 o shodné výměře ve vlastnictví společnosti Sněžník, a.s., vše v k.ú.
Velká Morava. Jedná se o směnu pozemků v prostoru průjezdu pod bobovou dráhou, kdy
bude uspořádání pozemků upraveno tak, aby průjezd pod bobovou dráhou byl ve
vlastnictví obce a část konstrukce bobové dráhy se nalézala na pozemku společnosti
Sněžník, a.s.. Záměr směny byl vyvěšen od 6. 3. 2013 do 25. 3. 2013 na úřední desce.
Nikdo k tomuto nepodal žádné další návrhy. Navrhovatel směny – společnost Sněžník,
a.s. uhradí veškeré náklady spojené se směnou (sepsání směnné smlouvy, geometrický
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plán, kolek na vklad do katastru nemovitostí, znalecké posudky cen pozemků,...).
(6:0:0)
8. Schválení pronájmu p.p.č. 2002 v k.ú. Horní Morava
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Zastupitelstvo obce schválilo pronájem p.p.č. 2002 o výměře 4639 m v k.ú. Horní
Morava panu Vladimíru Vyskočilovi za cenu 464 Kč za rok. Cena bude každý rok upravena
dle výše meziroční inflace. Záměr pronájmu byl vyvěšen od 25. 2. 2013 do 25. 3. 2013
na úřední desce obecního úřadu, v této době se žádný další zájemce nepřihlásil.
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.
(6:0:0)
9. Schválení pronájmu p.p.č. 2142 v k.ú. Dolní Morava
Žadatel o pronájem p.p.č. 2142 v k.ú. Dolní Morava – pan Vyskočil – od záměru pronájmu
ustoupil z důvodu plánovaného budování interakčního prvku mokřad Státním
pozemkovým úřadem, které značně omezí využitelnost pozemku pro zemědělskou
prvovýrobu. Zastupitelstvo obce toto vzalo na vědomí, tento pozemek nebude nikomu
pronajat, v době vyvěšení záměru pronájmu na úřední desce se totiž nepřihlásil žádný
další zájemce.
(6:0:0)
10. Žádost o prodloužení termínu kolaudace stavby – manželé Žofkovi
Zastupitelstvo obce schválilo žádost manželů Žofkových ohledně posunu termínu
kolaudace jimi stavěného rodinného domu na p.p.č. 5157 v k.ú. Velká Morava. Termín
kolaudace je požadován smlouvou o smlouvě budoucí kupní ze dne 15. 5. 2006 uzavřené
mezi manželi Žofkovými a obcí. Zde je požadován termín kolaudace do 5 let
od podepsání smlouvy. Tento termín již byl usnesením č. 135/2011 prodloužen
do 30. 11. 2013. Stavebník si je však vědom, že do tohoto data nestihne stavbu
zkolaudovat, proto žádá opětovně o prodloužení termínu, a to do 30. 11. 2015. Jelikož
stavebník má na pozemku již značně rozestavěnou nemovitost, nebyly k tomuto
vzneseny připomínky. (6:0:0)
11. Žádost o sepsání kupní smlouvy na p.p.č. 5157 v k.ú. Velká Morava – manželé
Žofkovi
Na obecní úřad byla doručena žádost manželů Žofkových ohledně možnosti sepsání
kupní smlouvy na p.p.č. 5157 v k.ú. Velká Morava, na které staví rodinný dům. Na tento
pozemek mají manželé s obcí sepsánu smlouvu o smlouvě budoucí kupní, přičemž kupní
smlouva bude uzavřena až po kolaudaci objektu a po nahlášení min. 1 osoby k trvalému
pobytu v nově vzniklém rodinném domě. Tento požadavek byl dán z důvodu, že pro
poskytnutí hypotečního úvěru požaduje banka stavební pozemek ve vlastnictví žadatele.
Bylo shledáno, že podobný případ nastal i v případě pana Zatloukala, proto není důvod
nevyhovět i v tomto případě, protože v současné době je rodinný dům již značně
rozestavěn a obec nebude bránit jeho dokončení blokací pozemku ve svém vlastnictví.
Zastupitelstvo obce tedy schválilo sepsání kupní smlouvy na základě smlouvy o smlouvě
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budoucí kupní ze dne 15. 5. 2006 na p.p.č. 5157 v k.ú. Velká Morava. Podmínky
ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní budou do kupní smlouvy přeneseny, především
podmínka kolaudace rodinného domu a nahlášení min. 1 osoby k trvalému pobytu
v nově vzniklém rodinném domě do 30. 11. 2015, jinak bude cena pozemku navýšena
2
na 350 Kč/m .
(6:0:0)
12. Smlouva o zřízení věcného břemene – vedení přípojky nn přes p.p.č. 688 a 650/1
v k.ú. Horní Morava, Michal Janočko
Zastupitelstvo obce schválilo podepsání Smlouvy o zřízení věcného břemene na vedení
přípojky nn přes p.p.č. 688 a 650/1 v k.ú. Horní Morava k pozemku pana Michala
Janočka. Přípojka nn je již provedena, jedná se tedy o zajištění právního stavu. Úplata
za zřízení věcného břemene na každém z pozemků je 1000 Kč, celkem tedy 2000 Kč dle
této smlouvy.
(6:0:0)
13. Záměr výstavby RD na st.p.č. 178/1 v k.ú. Velká Morava
Zastupitelstvo obce schválilo záměr přestavby dřevěné stodoly na st.p.č. 178/1 v k.ú.
Velká Morava na rodinný dům. Záměr je v souladu s územním plánem obce, jelikož
záměr se nachází ve funkční ploše bydlení. Půdorysná stopa stodoly bude zachována,
půdorysný rozměr objektu je tedy 8,3 x 12,4 m, střecha bude zachována sedlová, akorát
bude oproti současné střešní rovině snížena a bude obsahovat dva pultové vikýře.
K původní hmotě objektu bude přistavěna vstupní přízemní část s plochou střechou
a terasa se zastřešením. K vzhledu objektu byla rozpoutána diskuze o jeho vhodnosti
do zástavby obce. Je sice zachován půdorysný tvar i sedlová střecha, ale ta nemá
přesahy, což pro některé zastupitele působí nepřirozeně pro místní zástavbu. Dále bylo
vytknuto zastřešení terasy ve štítu objektu, kdy původní zástavba obce obsahuje štíty
čisté, bez přístřešků apod., avšak zakázání této přístavby by znamenalo prakticky
vytvoření tohoto přístřešku jiným, pravděpodobně méně vhodným způsobem. Součástí
projektu je také napojení na obecní vodovod, k tomuto nebyly vzneseny připomínky.
Zastupitelstvo obce požaduje dodržení povrchových úprav popsaných v průvodní zprávě,
tedy omítka hlavní hmoty - hladká (lomená bílá,krémová, příp. světle šedá), vstupní
přístavek - dřevěný obklad – palubky (středně hnědá), sokl – kámen, střešní krytina –
poplastovaný falcovaný plech, u kterého požaduje namísto světle šedé spíše tmavší
odstín šedé. Po kolaudaci objektu požaduje nahlášení min. jedné osoby k trvalému
pobytu v obci.
(4:2:0, proti Aleš Novák, Eva Cehová)
14. Schválení zadání změny č. 6 územního plánu obce Dolní Morava
Zastupitelstvo obce schválilo zadání změny č. 6 územního plánu obce Dolní Morava
doplněné o požadavky dotčených orgánů státní správy. Zastupitelstvo obce pořízení
změny č. 6 ÚPO schválilo dne 22. 10. 2012 pod číslem usnesení 94/2012 a návrh zadání
schválilo dne 21. 1. 2013 pod číslem usnesení 7/2013. K předloženému návrhu nebyly
vzneseny připomínky.
(5:0:1, zdržel se Michal Krupička)
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15. Dotace z PRV na zkvalitňování infrastruktury a vzhledu obcí
Zastupitelstvu obce byla představena možnost ucházet se prostřednictvím MAS Orlicko
žádosti o poskytnutí dotace z programu Leader, kde předmětem dotačního titulu je
zkvalitňování infrastruktury a vzhledu obce. Původně se předpokládalo, že by se mohla
dotace využít na nový úsek komunikace k nové zástavbě, avšak vzhledem
k požadovanému stavebnímu povolení a nedostatku času by toto nemohlo být
uskutečněno. Byla tedy projednávána možnost využití případných prostředků na nákup
komunální techniky, kdy by byl vhodný pro údržbu obce např. malotraktor
s příslušenstvím. Po diskuzi bylo shledáno, že více než komunální techniku potřebuje
obec opravu místních komunikací. Bylo tedy navrženo, že by mohla proběhnout
rekonstrukce místní komunikace od Nováků po stavbu pana Vrábla (místní komunikace
3c na Velké Moravě). Rekonstrukce povrchu vyžaduje pouze ohlášení, které není časově
tak náročné a projekt na příslušný úsek komunikace je již zpracován z dříve plánované
rekonstrukce komunikace a vybudování jejího pokračování. Zastupitelstvo obce tedy
schválilo podání žádosti o dotaci na rekonstrukci povrchu místní komunikace 3c na Velké
Moravě.
(6:0:0)
16. Pověření starosty obce podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na vedení
obecního vodovodu
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se situací ohledně vedení obecního vodovodu přes
p.p.č. 5695, 5696, 5698 v k.ú. Velká Morava, kde vlastníci těchto parcel požadují dořešení
právního stavu vedení vodovodu věcným břemenem. Pro podpis smlouvy o vedení
věcného břemene byl navržen a schválen starosta obce – pan Ladislav Janočko.
(6:0:0)
17. Čarodějnice 2013
Na zasedání zastupitelstva obce se dostavil člen SDH Dolní Morava pan Josef Klimeš, aby
požádal o pronájem sportovního areálu pro pořádání Čarodějnic, které by se měly konat
v sobotu 27. dubna. Ohledně tohoto byla vedena diskuze, kde se bude nacházet vatra,
aby nebyly ohroženy nové herní prvky ve sportovním areálu. Po diskuzi bylo shledáno, že
se vatra může nacházet v horní části za předpokladu zajištění trampolín proti dopadu
žhavých jisker plachtou či jiným podobným opatřením. Dále pan Klimeš požádal
o prodloužení doby nočního klidu do 3 hodin následujícího dne. K tomuto nebyly
vzneseny připomínky a výše uvedené bylo schváleno.
(6:0:0)

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 20. 5. 2013
Přítomni:
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Ladislav Janočko
Ing. arch. Richard Novák
Ing. Michal Krupička od bodu 6
Eva Cehová
Jaroslav Míka
Aleš Novák

Hosté:

Jan Šimůnek

Omluveni:

Petr Vrzal
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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 Jaroslava Míku. Zastupitelé následně program
i ověřovatele schválili.
(5:0:0)
2. Záměr výstavby garáže – Richard Novák
Zastupitelstvo obce schválilo záměr výstavby garáže na st.p.č. 45 v k.ú. Velká Morava.
Jedná se o přízemní stavbu o půdorysných rozměrech 6 x 8 m zastřešenou pultovou
střechou, sloužící k odstavování dvou osobních vozidel. Po projednání a představení
záměru nebyly vzneseny připomínky. Záměr je v souladu s územně plánovací
dokumentací obce.
(4:0:1, zdržel se Richard Novák)
3. Souhlas s vedením odpadní kanalizace přes p.p.č. 5207, 5208 a 5226 v k.ú. Velká
Morava – Richard Novák
Zastupitelstvo obce schválilo žádost pana Richarda Nováka ohledně vedení odpadní
kanalizace ze septiku se zemním filtrem, který bude umístěn u jeho plánovaného
rodinného domu, přes obecní pozemky p.č. 5207, 5208 a 5226 v k.ú. Velká Morava.
Kanalizace bude vedena při hranici p.p.č. 5208 a 5209 a bude sloužit k odvodu přečištěné
vody ze zemního filtru do vodoteče – Mlýnického potoka. Po vybudování kanalizace bude
uzavřena s obcí smlouva o věcném břemenu.
(4:0:1, zdržel se Richard Novák)
4. Oprava komunikace k hotelu Prométheus
Zastupitelstvo obce projednalo podnět společnosti Sněžník, a.s. ohledně možnosti
rekonstrukce komunikace od parkoviště na konečné po křižovatku komunikací k hotelu
Prométheus a do mramorového lomu. Komunikace od této křižovatky po hotel
Prométheus, kterou vlastní Lesy ČR, s.p., bude v letošním roce rekonstruována. Podnět
byl podán v tom smyslu, že by bylo dobré provést zároveň rekonstrukci povrchu na části
komunikace, kterou vlastní obec. Po projednání bylo shledáno, že by toto bylo dobré,
avšak komunikace se nenachází v takovém stavu, že by rekonstrukce byla nezbytná
a v obci jsou komunikace v daleko horším stavu, které vyžadují opravu především.
Z tohoto důvodu bylo schváleno, že obec se bude na rekonstrukci komunikace podílet
pouze v případě, že podnikatelské subjekty (Penzion Jiřinka, Hotel Prométheus, Penzion
Pod Slamníkem, Sněžník, a.s.), které komunikace zpřístupňuje a pro které by byla
rekonstrukce zejména přínosem, by se na rekonstrukci podíleli minimální spoluúčastí
ve výši 50 %. Odhadovaná cena rekonstrukce povrchu činí přibližně 1 mil. Kč.
(5:0:0)
5. Dokončení polních cest v lokalitě U Slona
Vedení obce informovalo zastupitele o schůzce mezi vedením obce a Sněžníkem, a.s.
ohledně možnosti dokončení polních cest v lokalitě U Slona. V současné době asfaltová
polní cesta, která byla vybudována Pozemkovým úřadem začíná až v prostoru bobové
dráhy a úsek mezi hlavní cestou a bobovou dráhou je tvořen pouze ze štěrku. Vzhledem
k pohybu osob i automobilů v této lokalitě je toto řešení nedostačující. Zástupci
8
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společnosti Sněžník, a.s. však diskutovali s vedením především ohledně dokončení polní
cesty od ukončení asfaltové cesty v loukách, kde navazuje na panelovou cestu vedoucí
nad kostelem po lesní porost tak, aby komunikace projížděla pod bobovou dráhou,
od hranice lesa by pak na komunikaci navázala komunikace Lesů ČR až k hotelu Vista.
Dokončení tohoto úseku by znamenalo přínos především pro návštěvníky obce, kteří by
komunikaci využívali pro procházky a projížďky v okolí areálu U Slona a komunikace by
dále zpřístupnila zemědělské pozemky a lesní porost. Náklady na tento úsek by se
pohybovaly řádově okolo 2 mil. Kč. Sněžník, a.s. také poukázal na fakt, že dostali příslib
od Pardubického kraje na 50% dotaci na vybudování této komunikace, pokud by tato
dotace nedopadla, oněch 50 % nákladů by hradil Sněžník, a.s.. Přesto by na obec zůstalo
dofinancování cesty ve výši 50 %, tj. nákladově asi 1 mil. Kč. Vzhledem k faktu, že pro
obec není tato komunikace prioritní a i při dotaci jsou náklady pouze pro vyhotovení
polní cesty poměrně vysoké, zastupitelstvo obce zamítlo vybudování pokračování
komunikace. Pouze úsek napojení stávající polní cesty mezi hlavní komunikací a bobovou
dráhou by bylo třeba dořešit, proto bylo schváleno, že bude vypracována na tento úsek
projektová dokumentace a poté bude jednáno o prostředcích na její vybudování
z možných dotačních titulů a za přispění přilehlých podnikatelských subjektů.
(5:0:0)
6. Iscarex 2013
Na jednání zastupitelstva obce se dostavil Jan Šimůnek z firmy Iscarex, s.r.o., která
pořádá tradičně na Dolní Moravě závod v běhu do vrchu „Cena firmy Iscarex, Dolní
Morava – Králický Sněžník“. Informoval zastupitele ohledně změny zázemí závodu, kdy
z důvodu dovybavení prostoru sportovního areálu novými herními prvky se tento prostor
již příliš nehodí na pořádání takovéto akce. Zázemí závodu bude tedy přesunuto
do prostoru parkoviště U Slona, kde je více volného prostoru a je to blíže k závodní trati.
Start bude zachován u obecního úřadu. Dále informoval, že z ekonomických důvodů byl
již v loňském roce velmi omezen doprovodný kulturní program, který byl pro závodníky,
občany i návštěvníky obce zajímavý. Protože i nadále se nedaří zajistit více prostředků
pro bohatší kulturní program ze stran různých sponzorů, požádal, jestli by se obec
nemohla finančně podílet na této tradiční sportovně kulturní akci. K výši této podpory
bylo řečeno, že dle její výše bude odpovídat také rozmanitost kulturního programu,
na kterém by se mimo obce podílela pořádající firma a Sněžník, a.s.. Spoluúčast obce by
v ideálním případě mohla činit 1/3 nákladů na kulturní program. Finanční náročnost
bohatého kulturního programu, tak jak byl znám z minulých let, by se pohybovala okolo
100 000 Kč, což by v případě třetinového dělení znamenalo přípěvek obce ve výši 30 000
Kč. Během diskuze bylo shledáno, že takováto částka není pro obec akceptovatelná,
protože akce se již nebude konat v jejím zařízení, ale na území komerčního subjektu,
který by si takovéto akce měl podporovat především ve vlastním zájmu sám. Dále přínos
této akce pro občany dle některých zastupitelů není natolik velká, aby byla poskytnuta
podpora v takovéto výši. Po diskuzi bylo schváleno, že může být poskytnuta symbolická
podpora ve výši 5 000 Kč za předpokladu, že na tuto akci nebude vybíráno vstupné.
(5:1:0, proti Jaroslav Míka)
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7. Provoz sportovního areálu
Zastupitelstvo obce bylo informováno o schůzce vedení obce a zástupce firmy Redea,
s.r.o. vykonávající projektový management k projektu „Dolní Morava – vybavenost
cestovního ruchu“ na úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, kde byla
projednávána záležitost ohledně možnosti provozu občerstvení ve sportovním areálu.
Protože správní budova, ve které je provozováno občerstvení nebyla předmětem dotace
od regionální rady, bylo shledáno, že provoz občerstvení je přípustný a je možný
i pronájem správní budovy podnikajícímu subjektu. Toto ústní vyjádření bude obec
požadovat i písemnou formou. Vzhledem k faktu, že doba již pokročila, v loňském roce
přijatému správci nyní končí pracovní smlouva a čas na výběrové řízení na nového
správce či pro pronájem areálu není, bude provoz sportovního areálu zajišťovat obec
sama pomocí pracovníků přijatých z úřadu práce na veřejně prospěšné práce. Takto bude
zajištěn provoz občerstvení a sportovišť za minimální náklady. Zastupitelstvo obce vzalo
výše uvedené informace na vědomí.
(6:0:0)
8. Žádost o rozšíření plochy občanské vybavenosti u hotelu Vista
Zastupitelstvo obce zamítlo žádost společnosti Sněžník, a.s. ohledně možnosti rozšíření
plochy občanského vybavení u hotelu Vista, především pro rozšíření provozu welness
a ubytovací kapacity hotelu. Dále v žádosti byla připojena žádost o upravení plochy
občanského vybavení v prostoru chaty Slaměnka, kde současně vymezená plocha
nekoresponduje s pozemkovým uspořádáním a současnou polohou chaty. Toto rozšíření
a úpravu společnost žádá zařadit do současně zpracovávaného nového územního plánu.
K tomuto bylo řečeno, že podněty do nového územního plánu mohly být podávány
do 30. září 2011, po tomto datu nejsou další podněty přijímány, aby nebyly podávány
podněty kontinuálně a nevznikl tak stav, kdy by nebylo možné prakticky nový územní
plán dokončit. Dále rozšíření v předloženém návrhu není akceptovatelné z důvodu
vykácení větší plochy lesního porostu, který v současné době izoluje prostor hotelu Vista
od zbytku obce. K tomuto bylo řečeno, že v prostoru hotelu Vista i v prostoru chaty
Slaměnky dojde k úpravě hranic funkčních ploch dle aktuálního stavu a dle současných
hranic pozemkových parcel.
(6:0:0)
9. Smlouva o poskytnutí grantu na pořízení ÚP
Zastupitelstvo obce schválilo podpis smlouvy o poskytnutí grantu od Pardubického kraje
na zpracování nového územního plánu. Žádost o grant byla podána na začátku letošního
roku a byl nám schválen grant ve výši 50 000 Kč na pořízení návrhu územního plánu.
Celkové náklady na pořízení návrhu územního plánu jsou dle výběrového řízení
182 400 Kč, tento grant sníží náklady na uvedenou etapu územního plánu o více než ¼.
Návrh územního plánu musí být vyhotoven a odevzdán k 30. listopadu 2013, k čemuž se
zpracovatel územního plánu zavázal.
(6:0:0)
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10. Smlouva o bezúplatném převodu dýchacích přístrojů pro hasiče
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o bezúplatném převodu dýchacích přístrojů pro
hasiče od Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. V rámci této smlouvy
budou obci bezplatně poskytnuty dýchací přístroje pro výjezdní hasičskou jednotku.
(6:0:0)
11. Smlouva o zřízení věcného břemene – lokalita 7xRD, VakabrnoCZ
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene na vedení přípojky
nízkého napětí pro lokalitu výstavby sedmi rodinných domů společnosti VAKABRNOCZ,
s.r.o.. Věcné břemeno se týká umístění vedení v p.p.č. 5476, 5519, 5543, 5545, 5557/1,
5562, vše v k.ú. Velká Morava, za zřízení věcného břemene bude obci uhrazeno
jednorázově 5000 Kč.
(6:0:0)

Tolik jsi miloval život
a s námi chtěl jsi být,
ale osud byl tak krutý
a nenechal tě žít.
28. června tomu již bude 10 let,
kdy nás navždy opustil pan Milan Válek
S láskou v srdci vzpomínají
Manželka Jana
Dcera Marcela s rodinou
Syn Milan s rodinou

VZPOMÍNKA
Dne 12. května 2013 uplynulo
20 let ode dne, kdy nás opustil
Valentin Maurer
S láskou a úctou vzpomínají děti
s rodinami.
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V dubnu své jubileum
oslavili:
Michal Janočko
Jarmila Kubičková
Ludmila Kholová
Jiřina Vostrá
Marie Rulíšková

V červnu své jubileum
oslavili či oslaví:
Emilie Nováková
Anežka Janočková
Zdenka Válková
Hana Temiaková

V květnu své jubileum
oslavili:
Julie Dolečková
Zdeňka Stránská
Hana Kašparová

Radana Říhová
GRATULUJEME !!!

Zasedání se bude konat 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.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Další řádné zasedání zastupitelstva obce
proběhne v pondělí
24. června od 17:30

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
Obec Dolní Morava nabízí občanům možnost
koupě palivového dříví za cenu
570 Kč za metr kubický
Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě.

POUTNÍ BOHOSLUŽBA
V neděli 23. června proběhne od 10:00 v kostele sv. Aloise
poutní bohoslužba.
Drobné občerstvení bude zajištěno.
Srdečně zve páter Petr Dolák, páter František Janeček a farníci.

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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