ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA
červenec, srpen, září 2013

Číslo: 4/2013

ZDARMA

RELAX & SPORT RESORT – PRO OBČANY ZA POLOVIC
Po dnu otevřených dveří přichystal
pro občany obce Dolní Morava Relax
& sport resort další výhodu, díky které
budou mít občané některé aktivity
v resortu za poloviční cenu. Jedná
se o letní i zimní aktivity, na které
se vstupuje přes turniket, tj. jízdné
na lanovou
dráhu
(maximálně
jednodenní, na vícedenní nebude sleva
poskytnuta), bobová dráha, dětský ráj
či sáňkařská dráha. Na ostatní aktivity
prozatím sleva platit nebude (vstup
do wellness, půjčovna lyží, kol či segway, jídlo, nápoje, ubytování, lanový park,
dobrodružná věž). Pro přiznání slevy jsou stanoveny následující podmínky:
1. NÁROK NA SLEVU, PODMÍNKY:
• Slevu získají všichni občané obce Dolní Morava jež se prokážou občanským průkazem
(dále OP), kde bude uvedeno trvalé bydliště Dolní Morava.
• Výhody lze získat jedině tak, že se občan nejprve zaregistruje do systému RESORT
CARD a při ověření OP pracovníkem pokladny či infocentra jej zařadí v Axessu
do oddělení Občané DOLNÍ MORAVA.
• Registrace do systému Resort Card platí i pro děti občanů Dolní Moravy, což musí být
doloženo zápisem dítěte v OP nebo jiným dokladem např. dětským OP nebo pasem.
• Slevu nelze uplatnit žádným jiným způsobem např. jen při předložení OP nebo tím,
že děti přijdou a "nahlásí" na pokladně, že tady bydlí a chtějí slevu. Opravdu je nutné
mít registraci a doklad totožnosti.
2. VÝŠE SLEVY A ČEHO SE SLEVA TÝKÁ:
Sleva je 50% a je určena na všechny DENNÍ tarify lyžování např. celodenní, tříhodinový,
dětský atd., bobovku a vstup do dětského ráje.
3. SLEVA SE NETÝKÁ:
Sleva se netýká žádných dalších služeb jako vstupu do wellness, půjčoven lyží, kol
či segway, jídla, nápojů, ubytování, lanového parku, dobrodružné věže atd. ,tzn. všech
ostatních služeb.
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Sleva se netýká vícedenních tarifů na lyžování.
Sleva se netýká již zlevněných či akčních tarifů.
Slevy se nesčítají s již zavedenými a poskytnutými slevami jak na Resort Card, tak s jinými
dalšími akcemi.
4. JAK SLEVU UPLATNIT:
Při nákupu tarifu na lyžování na pokladně či v infocentru na tuto kartu, nikoliv na jinou,
bude tento 50% tarif nahrán. Opět je nutné prověřit totožnost předložením OP.
Při nákupu jízdenky, jež nelze nahrát na Resortní kartu, tj. na bobovku či na vstup
do dětského ráje, je nutné, aby při uplatnění slevy byl předložen OP a Resortní karta.
5. OD KDY BUDE SLEVOVÝ SYSTÉM NASTAVEN A KDE PROBÍHÁ REGISTRACE:
Systém bude možný využít od 1. 9. 2013.
Registrace Resortní karty je možná na infocentru nebo na pokladnách Sněžník,a.s.
6. KONTROLA A SANKCE:
Kontrola bude prováděna jak v systému, tak fyzicky přímo na pokladnách. Jestli jsou
všechny tyto bezpečnostní opatření uplatňovány a dodržovány, bude kontrolováno za
pomoci mystery shoppera, jež je ve středisku přítomen během celého roku.
Přeprodej tarifů či jízdenek bude odhalován pomocí kamer na turniketech a statistikami
v systému Resort Card.
Zneužití, přeprodej či jiné obohacení bude sankcionováno odebráním slevy a viník bude
uveden na černou listinu, jež znemožní doživotní využívání jakýchkoliv výhod či slev
poskytovaných Sněžník,a.s.
7. ZMĚNY:
Sněžník, a.s si vyhrazuje právo kdykoliv
na jakékoliv změny ve výhodách včetně
práva na úplné zastavení výhod občanům
Dolní Moravy.
Těšíme se na Vaší návštěvu.
Relax & sport resort Dolní Morava
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 24. 6. 2013
Přítomni:

Ladislav Janočko
Ing. arch. Richard Novák
Eva Cehová (od bodu 4)
Jaroslav Míka
Aleš Novák

Omluveni:

Petr Vrzal
Ing. Michal Krupička

Hosté:

Ing. Milan Šinták
Pavel Chromec
Ing. arch. MgA. Lukáš Blažek
Ing. Leoš Vanžura

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 Jaroslava Míku. Zastupitelé následně
program i ověřovatele schválili.
(4:0:0)
2. Záměr výstavby penzionu na p.p.č. 2133 v k.ú. Dolní Morava – Lukáš Krobot
Zastupitelstvo obce neschválilo záměr výstavby penzionu na p.p.č. 2133 v k.ú. Dolní
Morava. Jedná se o přízemní stavbu s podkrovím o půdorysných rozměrech 7 x 16 m
se dvěma apartmány, orientovanou hřebenem podél komunikace. Záměr je v souladu
s územně plánovací dokumentací obce, protože se nachází ve funkční ploše občanské
vybavenosti, kde je výstavba ubytovacích zařízení povolena. V regulativech územně
plánovací dokumentace je stanoveno, že má být respektována prostorová kompozice
sídla, tj. uspořádání a tvar objektu. V daném místě je charakteristická orientace objektu
štítem do údolí a jednoduchý obdélný půdorys objektu. Předložený záměr však navrhuje
orientaci opačnou, navíc přesah střechy na jeho východní části působí disproporčně
a narušuje charakteristický tvar objektu. Z tohoto důvodu bylo řečeno, že by měla být
dodržena charakteristická orientace a tvar objektu. Dále byly podány připomínky
ke členění fasády, že dřevěné obklady ve formě pruhů nepůsobí příliš esteticky a byla
doporučena úprava fasády.
(3:0:1, proti Richard Novák– záměr nebyl schválen, protože nebyla pro nadpoloviční
většina všech zastupitelů obce)
3. Záměr výstavby rodinného domu na p.p.č. 5673 v k.ú. Velká Morava – Milan Šinták
Zastupitelstvo obce schválilo záměr výstavby rodinného domu na p.p.č. 5673 v k.ú. Velká
Morava. Jedná se o stavbu s jedním podzemním a jedním nadzemním podlažím
o půdorysných rozměrech 8,2 x 16,4 m zastřešenou sedlovou střechou s jednopodlažní
přístavbou garáže o půdorysných rozměrech 6,4 x 6,8 m, dvěmi sedlovými vikýři
a bočním štítem. Záměr výstavby rodinného domu je v souladu s územně plánovací
2
dokumentací obce. Velikost stavebního pozemku je 2016 m , regulativ minimální
2
velikosti stavebního pozemku 1200 m je tedy splněn. Charakter objektu respektuje
současnou prostorovou kompozici sídla. V diskuzi byla dána připomínka k sedlovým
vikýřům a bočnímu štítu, kdy tyto prvky by bylo vhodné upravit, především boční štít
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objektu vizuálně oddělit od hlavní hmoty a vikýře vypustit či sjednotit v jeden pultový
či trapézový.
(4:0:0)
4. Žádost o odkoupení st.p.č. 296/2 v k.ú. Velká Morava – VAKABRNOCZ, s.r.o.
Na zasedání zastupitelstva obce se dostavil pan Leoš Vanžura ml., zastupující společnost
VAKABRNOCZ, s.r.o., aby přednesl záměr odkoupení st.p.č. 296/2 v k.ú. Velká Morava
2
o výměře 1 m . Jedná se o pozemek pod částí budovy ČOV ve vlastnictví společnosti
VAKABRNOCZ, s.r.o., kdy při realizaci ČOV došlo k odchylce oproti vytyčení a část stavby
zasáhla obecní pozemek. Stavba nepřekáží provozu na pozemních komunikacích, proto
stavba mohla být v tomto umístění ponechána. Z hlediska narovnání majetkoprávních
vztahů bylo zažádáno o odkoupení části obecního pozemku, kam zasahuje stavba ČOV.
Po diskuzi byl záměr prodeje schválen a minimální cena za prodej parcely byla stanovena
na 650 Kč, protože pozemek se dle územního plánu nachází v ploše občanské
vybavenosti. Budoucí kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, zejména
sepsání kupní smlouvy, kolek za vklad do katastru nemovitostí a daň z převodu
nemovitostí.
(5:0:0)
5. Žádost o odkoupení p.p.č. 5725/2 v k.ú. Velká Morava – VAKABRNOCZ, s.r.o.
Leoš Vanžura ml., zastupující společnost VAKABRNOCZ, s.r.o., přednesl návrh
2
o odkoupení p.p.č. 5725/2 v k.ú. Velká Morava o výměře 123 m za účelem zřízení
přístupového schodiště k Penzionu Jiřinka. Toto schodiště bude panem Vanžurou řádně
udržováno a bude veřejně přístupné. Tato parcela byla při prodeji p.p.č. 5725/1
z původní parcely č. 5725 oddělena z důvodu zachování přístupu na p.p.č. 5729, která
v té době byla ve vlastnictví pana Vostrého. V současnosti tuto parcelu již vlastní pan
Leoš Vanžura st., nic tedy nebrání prodeji této parcely, která v současné době slouží
pouze jako přístup k pozemkům pana Vanžury. Záměr prodeje výše uvedené parcely byl
zastupitelstvem schválen a po diskuzi byla prodejní cena stanovena na minimální částku
2
100 Kč/m . Za tuto cenu se prodávala sousední parcela č. 5725/1. Parcela je dle
územního plánu zařazena do plochy občanské vybavenosti. Z důvodu, že na ní bude
2
umístěna veřejně prospěšná stavba je přípustné akceptovat cenu 100 Kč/m oproti
2
běžným 650 Kč/m . Budoucí kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem,
zejména sepsání kupní smlouvy, kolek za vklad do katastru nemovitostí a daň z převodu
nemovitostí.
(5:0:0)
6. Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – přípojka
nízkého napětí přes p.p.č. 641 v k.ú. Horní Morava pro plánovaný rodinný dům
na p.p.č. 64/1
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene na vedení přípojky nízkého napětí přes p.p.č. 641 v k.ú. Horní Morava
ve vlastnictví obce pro plánovaný rodinný dům na p.p.č. 64/1, který bude stavět
společnost VAKABRNOCZ, s.r.o. (u chaty Povodí Moravy). Za zřízení věcného břemene
bude uhrazeno 1000 Kč bez DPH.
(5:0:0)
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7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
Zastupitelé obce vzali na vědomí informaci o proběhlém přezkoumání hospodaření obce
za rok 2012, které provedly 24. května pracovnice Finančního odboru Krajského úřadu
Pardubického kraje. Výsledkem tohoto přezkoumání byl závěr, ve kterém bylo
stanoveno, že nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
(5:0:0)
8. Záměr rekonstrukce ubytovacího zařízení Stará škola – Sněžník, a.s.
Zastupitelstvo obce schválilo záměr společnosti Sněžník, a.s. ohledně rekonstrukce
objektu „Staré školy“ č.p. 38 na st.p.č. 72 v k.ú. Velká Morava dle předložené projektové
dokumentace. V rámci rekonstrukce bude změněna dispozice objektu, dojde
k modernizaci vnitřních instalací a bude provedena výměna oken a střešní krytiny.
Protože je budova vedena jako rodinný dům, bylo současně zažádáno o změnu užívání
z rodinného domu na ubytovací zařízení, což je v souladu s platnou územně plánovací
dokumentací, protože se budova nachází ve funkční ploše občanského vybavení, tudíž
s tímto zastupitelstvo obce také souhlasilo. Objekt bude využíván pro ubytování
zaměstnanců společnosti Sněžník, a.s.. Součástí rekonstrukce je vybudování ČOV,
kdy přečištěné splaškové vody z této ČOV budou odváděny přes odpadní potrubí vedené
pod místní komunikací na p.p.č. 5372 a podél této místní komunikace do bezejmenného
potoka. V případě prostupu kanalizace pod místní komunikací požaduje zastupitelstvo
provedení protlaku pro vedení této kanalizace. Po ukončení realizace kanalizace
požaduje zastupitelstvo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.
(5:0:0)
9. Záměr přístavby zastřešené terasy u chaty Slaměnka – Sněžník, a.s.
Na obecní úřad byla doručena žádost společnosti Sněžník, a.s. ohledně záměru zastřešení
stávají terasy u chaty Slaměnka z důvodu velké návštěvnosti této chaty v zimním období
a nedostatečné kapacity restaurace této chaty, především v době nepříznivého počasí.
Jedná se lehkou dřevěnou prosklenou konstrukci o půdorysných rozměrech 13,5 x 4 m
navazující na stávající střechu chaty pultovým zastřešením o sklonu 6°. Součástí projektu
je také úprava výdeje stravy, kdy současný obslužný systém ve špičkách zájmu
návštěvníků nedostačuje. Dále je součástí úpravy přístavba otevřené terasy vedle
stávající terasy o půdorysných rozměrech 5,5 x 20,745 m se stánkem pro výdej balených
potravin a nápojů o půdorysných rozměrech 3,06 x 2 m z důvodu větší nabídky
odpočinkových míst v případě příznivého počasí a tím i daleko větší návštěvnosti chaty.
Po diskuzi k záměru nebyly vzneseny žádné připomínky a úpravy chaty Slaměnka byly dle
předložené dokumentace schváleny. Záměr je v souladu s územně plánovací
dokumentací, neboť se nachází ve funkční ploše občanské vybavenosti.
(5:0:0)
10. Změna vzhledu plánované výstavby ubytovny na p.p.č. 2100/7, ubytovací zařízení
v areálu Větrný vrch – SAJM, s.r.o.
Na zasedání zastupitelstva obce se dostavil Pavel Chromec ze společnosti SAJM, s.r.o.
a architekt Lukáš Blažek, aby představili záměr změny územního rozhodnutí na výstavbu
ubytovny na Větrném vrchu. V původním územním rozhodnutí se jednalo o stavbu
o třech nadzemních podlažích s půdorysnými rozměry 8 x 27,5 m, přičemž zastřešení bylo
5
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sedlovou střechou ve sklonu hřebene rovnoběžně se sklonem terénu. Nově je navržena
budova o shodném počtu nadzemních podlaží, avšak o půdorysných rozměrech
8,4 x 31,3 m, přičemž zastřešení je tvořeno sedlovou střechou s rovným hřebenem,
kdy budova je rozdělena na délku na dvě samostatné části, které jsou oproti sobě
výškově uskočeny o 2,25 m. K tomuto byla vedena diskuze vzhledu a zapadnutí
do zástavby obce. Bylo řečeno, že zástavbu obce tvoří objekty zasazené do terénu
bez uskočení hřebene, tudíž by bylo vhodnější objekt srovnat do jedné roviny a zapustit
do terénu, v případě ponechání uskočení je přijatelnější šikmý hřeben. Dle názoru
některých zastupitelů však je toto řešení přijatelné. Dle investora je uskočení nutné
vzhledem k menším nákladům na výstavbu a lepšímu využití vnitřního prostoru. Na toto
bylo reagováno, že zastupitelstvo zajímá vzhled obce, nikoliv zájmy investora
o co největší podlahovou plochu. Byl vytvořen i návrh vytvoření náběhu mezi střešními
rovinami, kdy však toto bylo všemi hned označeno jako nevhodné řešení. Po diskuzi bylo
přistoupeno k hlasování a změna vzhledu plánované výstavby ubytovny byla schválena.
Zastupitelstvo obce požaduje dodržení stejného materiálu na střešní krytinu a na štít
mezi jednotlivými částmi objetu (šablona černé či černošedé barvy). Dále požaduje užití
pastelové barevnosti fasády či bílé barvy nebo užití přírodních materiálů.
(4:0:1, zdržel se Richard Novák)

11. Záměr výstavby rodinného domu na p.p.č. 5797 v k.ú. Velká Morava – Jan Vácha
Na obecní úřad byla doručena dokumentace k záměru výstavby rodinného domu
na p.p.č. 5797 v k.ú. Velká Morava stavebníka Jana Váchy. Jedná se o přízemní
dřevostavbu s podkrovím o půdorysných rozměrech 13,5 x 14 m se sedlovou střechou.
Orientace stavby je hřebenem rovnoběžně s vrstevnicemi, což je vzhledem k umístění
za konečnou shodná orientace s okolní zástavbou. Téměř čtvercový půdorys však není
příliš ideální vzhledem k okolní zástavbě s obdélným půdorysem objektů. Vlastní vnitřní
dispozice je sice tvořena obdélným půdorysem, avšak značné přesahy na bocích objektu
vytváří ve výsledku půdorys čtvercový. K tomuto bylo řečeno, že takto dlouhé přesahy,
které jsou provedeny až do štítu budovy nepůsobí pro místní zástavbu přirozeně, bylo
by tedy vhodné upravit rozložení budovy, např. změna sklonu střechy a zkrátit přesahy
objektu, aby byla hmota stavby více přizpůsobena místní zástavbě. Dále byla také
některými zastupiteli vytýkána velká plocha okenních otvorů, které nepůsobí příliš dobře.
Po diskuzi bylo přistoupeno k hlasování a záměr výstavby rodinného domu
dle předložené dokumentace nebyl schválen.
(3:1:1, proti Richard Novák, zdržela se Eva Cehová – záměr nebyl schválen, protože nebyla
pro nadpoloviční většina všech zastupitelů obce)
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12. Vyhláška č. 1/2013 o místních poplatcích
Vzhledem ke zjištění Ministerstva vnitra, že vyhláška č. 1/2012 O Místních poplatcích
obsahuje nezákonnosti, a to v případě, kdy v odstavcích týkajících se platby ubytovacích
a rekreačních poplatků je stanoveno, že k 15. lednu následujícího roku předloží
ubytovatel správci poplatku evidenční knihu ke kontrole, což nepřísluší stanovovat
místními vyhláškami, protože se nejedná o samostatnou působnost a toto vyplývá
z jiných platných zákonů a vyhlášek České republiky, byla předložena ke schválení
upravená Vyhláška č. 1/2013 o místních poplatcích, která tyto ustanovení vypouští.
Dále je v nové vyhlášce ještě upraveno nezákonné vymezení stanovení paušální částky
za užívání veřejného prostranství pro umístění reklamních zařízení, kdy původně
byl poplatek stanoven za tiskovou plochu reklamního zařízení, dle příslušných zákonů
a vyhlášek však toto musí být stanoveno pouze na plochu půdorysnou. Výše poplatků
a ostatní znění vyhlášky se oproti původní nemění. Zastupitelstvo obce po předložení
změn ve vyhlášce nové znění vyhlášky schválilo.
(5:0:0)
13. Odstoupení zastupitele Petra Vrzala
Starosta informoval zastupitele o odstoupení zastupitele Petra Vrzala. Další náhradník
pro kandidátní listinu KDU-ČSL je pan Vladimír Khol, který bude osloven pro případný
zájem stát se členem zastupitelstva. Zastupitelstvo obce vzalo informaci o odstoupení
Petra Vrzala ze zastupitelstva obce na vědomí.
(5:0:0)
14. Příspěvek pro podporu reprezentanta ČR ve snowboardcrosse
Pavel Chromec za areál Větrný vrch představil záměr podpory areálu pro místního
sportovce Emila Nováka, který reprezentuje Českou republiku v disciplíně
snowboardcross. Následující zimní sezónu se konají zimní olympijské hry a Emil Novák
má jako jeden z mála snowboardistů nyní splněna kritéria pro účast na těchto hrách.
Avšak jeho účast může být ohrožena díky konání několika závodů světového poháru před
samotnými hrami a tím může být změněno pořadí ve světovém poháru, a tak nemusí
v případě neudržení stávajících výsledků Emil Novák kritéria již splňovat. Protože bude
snaha každého sportovce se na olympijské hry dostat, předpokládá se značná
konkurence. Aby byl optimálně připraven na olympijskou sezónu, musí podstoupit
souvislou letní a podzimní přípravu na sněhu a zakoupit nové vybavení. Letní příprava
probíhá na Novém Zélandu, podzimní pak na alpských ledovcích. Náklady na tuto
přípravu jsou však značné a zdaleka ji nepokrývají sponzorské příspěvky a příspěvek
ze strany Svazu lyžařů České republiky. Areál Větrný vrch se rozhodl podpořit finančně
místního reprezentanta a protože se jedná o místního občana, bylo by vhodné,
aby se i sama obec zapojila do jeho podpory. Po představení tohoto návrhu bylo
diskutováno o výši příspěvku a byla navržena částka 10 000 Kč, jako příspěvek na letní
přípravu pro olympijskou sezónu. Tato částka byla následně také schválena.
(4:0:1, zdržel se Richard Novák)
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15. Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene –
přípojka nízkého napětí přes p.p.č. 649/2, 688, 649/3, 649/1, 239, 272/1 v k.ú. Horní
Morava – Minaříková, Krobot
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene na vedení přípojky nízkého napětí přes p.p.č. 649/2, 688, 649/3, 649/1, 239,
272/1 v k.ú. Horní Morava ve vlastnictví obce pro plánovanou výstavbu rodinných domů
na p.p.č. 272/1 (Minaříková, Krobot). Za zřízení věcného břemene bude uhrazena
jednorázová částka ve výši 6000 Kč.
(5:0:0)

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 12. 8. 2013
Přítomni:

Ing. arch. Richard Novák
Ing. Michal Krupička (body 7 – 17)
Ladislav Stejskal
Eva Cehová
Jaroslav Míka
Aleš Novák

Omluveni:

Ladislav Janočko

Hosté:

Ing. Jiří Rulíšek

1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
Místostarosta 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.
(4:0:0)
2. Složení slibu nového zastupitele
Místostarosta přivítal na zasedání zastupitelstva nového zastupitele, pana Ladislava
Stejskala, náhradníka kandidátky KDU-ČSL, který následně složil slib a může tímto
vykonávat funkci zastupitele obce.
3. Volba předsedy finančního výboru
Z důvodu odstoupení zastupitele Petra Vrzala bylo navrženo, aby byl změněn také
předseda finančního výboru, kdy tuto pozici zastával také Petr Vrzal. Na tuto pozici byl
navržen nový zastupitel, pan Ladislav Stejskal. K návrhu nebyly podány připomínky
a nový předseda finančního výboru byl schválen.
(4:0:1, zdržel se Ladislav Stejskal)
4. Schválení prodeje st.p.č. 296/2 v k.ú. Velká Morava – VAKABRNOCZ, s.r.o.
2
Záměr prodeje st.p.č. 296/2 v k.ú. Velká Morava o výměře 1 m byl vyvěšen od 24. 7.
2013 do 12. 8. 2013 a po tuto dobu se žádný další zájemce nepřihlásil. Proto mohlo být
hlasováno o prodeji žadateli, tj. společnosti VAKABRNOCZ, s.r.o. za podmínek
stanovených v záměru, tj. prodejní cena ve výši 650 Kč, kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem, zejména sepsání kupní smlouvy, kolek za vklad do katastru
8
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nemovitostí a daň z převodu nemovitostí. Za těchto podmínek zastupitelstvo obce prodej
společnosti VAKABRNOCZ, s.r.o. schválilo.
(5:0:0)
5. Schválení prodeje p.p.č. 5725/2 v k.ú. Velká Morava – VAKABRNOCZ, s.r.o.
2
Záměr prodeje p.p.č. . 5725/2 v k.ú. Velká Morava o výměře 123 m byl vyvěšen od 24. 7.
2013 do 12. 8. 2013 a po tuto dobu se žádný další zájemce nepřihlásil. Proto mohlo být
hlasováno o prodeji žadateli, tj. společnosti VAKABRNOCZ, s.r.o. za podmínek
stanovených v záměru, tj. prodejní cena ve výši 12 300 Kč, kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem, zejména sepsání kupní smlouvy, kolek za vklad do katastru
nemovitostí a daň z převodu nemovitostí. Za těchto podmínek zastupitelstvo obce prodej
společnosti VAKABRNOCZ, s.r.o. schválilo.
(5:0:0)
6. Záměr výstavby penzionu na p.p.č. 2133 v k.ú. Dolní Morava – Lukáš Krobot
Na obecní úřad byla doručena upravená dokumentace k záměru výstavby penzionu
na p.p.č. 2133 v k.ú. Dolní Morava dle připomínek stanovených na minulém zasedání.
Orientace stavby penzionu o půdorysných rozměrech 7 x 16 m byla upravena tak,
aby byla kolmo hřebenem na vrstevnice, jak je okolní zástavba a byly zkráceny přesahy
střechy, tak aby nezasahovaly až do štítu objektu. Bylo upraveno také dřevené obložení
štítu objektu. K vzhledu objektu byla rozpoutána diskuze, kdy bylo řečeno, že rozložení
fasády není v souladu s okolní zástavbou, především, že okenní otvory nejsou
obdélníkové s orientací na výšku a bylo by vhodné navýšit sklon střechy. Bylo proto
řečeno, že vzhledem k okolní zástavbě je třeba upravit rozložení oken na fasádě a upravit
dřevěné obložení štítu např. prodloužením na úroveň stropu přízemí. Záměr je v souladu
s územně plánovací dokumentací obce, protože se nachází ve funkční ploše občanské
vybavenosti, kde je výstavba ubytovacích zařízení povolena. Zastupitelstvo obce záměr
výstavby penzionu na p.p.č. 2133 v k.ú. Dolní Morava schválilo, oproti předložené
dokumentaci však požaduje úpravu rozložení okenních otvorů, tak aby otvory byly
obdélníkové s orientací na výšku a požaduje úpravu dřevěného obložení.
(5:0:0)

7. Žádost o odkoupení části p.p.č. 5226 v k.ú. Velká Morava – Richard Novák
Na obecní úřad byla doručena žádost pana Richarda Nováka ohledně odkoupení části
2
p.p.č. 5226/1 o výměře 344 m , tak aby byla rozšířena zahrada u jeho plánované stavby
rodinného domu. Dle územního plánu je tato plocha vymezena jako nelesní zeleň, tudíž
není určena k zastavění. Dle minulých znaleckých odhadů byla stanovena pro tyto
9
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2

pozemky cena 35 Kč/m . Během diskuze byla probírána cena i minulé prodeje, kdy
například p.p.č. 5654/1 v k.ú. Velká Morava u Čermáků měla být pro účel zahrady
2
prodána za 80 Kč/m . Tato parcela je však dle územního plánu určena k zástavbě
pro občanskou vybavenost (obchod, penzion apod.), tudíž cena zohledňovala
tuto skutečnost. Po diskuzi bylo přistoupeno k hlasování a záměr prodeje byl schválen
2
za minimální prodejní cenu 35 Kč/m . Budoucí kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem (vypracování geometrického plánu, sepsání kupní smlouvy, kolek za vklad do
katastru nemovitostí, daň z převodu nemovitostí,…).
(5:0:1, zdržel se Richard Novák)
8. Záměr výstavby rodinného domu na p.p.č. 5797 v k.ú. Velká Morava – Jan Vácha
Tento bod byl opětovně projednán z důvodu, že na minulém zasedání zastupitelstva
nebyl tento záměr pro nedostatečný počet hlasujících zastupitelů schválen. Pro lepší
podklad pro rozhodování byl vyzván stavebník rodinného domu pro doplnění dalších
variant na základě připomínek z minulého zasedání zastupitelstva. V první variantě
je rodinný dům na p.p.č. 5797 v k.ú. Velká Morava přízemní dřevostavbou s podkrovím
o půdorysných rozměrech 13,5x14m se sedlovou střechou. Orientace stavby
je hřebenem rovnoběžně s vrstevnicemi, což je vzhledem k umístění za konečnou shodná
orientace s okolní zástavbou. Téměř čtvercový půdorys však není příliš ideální vzhledem
k okolní zástavbě s obdélným půdorysem objektů, což bylo na minulém zasedání
zastupitelstva vytýkáno. Proto byly předloženy další dvě varianty, kdy druhá pracuje
se zkrácením bočních přesahů, tak aby vynikl obdélný tvar objektu. Druhá varianta oproti
první variantě mění sklon střechy z 30° na 45° a přizpůsobuje se tak tvarově více místním
stavbám. Následně byla vedena diskuze o vzhledu objektu. Druhá varianta vzhledem
ke svým proporcím byla shledána jako nevyhovující pro místní zástavbu. Byla vedena
diskuze nad první původní variantou, která oproti minulému zasedání byla upravena
zkrácením čelního přesahu z 1 m na 0,5 m a nad třetí variantou. Většina zastupitelů
shledala, že vzhledem k místní zástavbě je nejvhodnější třetí varianta, nicméně část
zastupitelů konstatovala, že z praktických důvodů respektují rozhodnutí o provedení
první varianty, kdy i tato varianta nijak zvlášť nenarušuje prostorovou kompozici
zástavby. Po dílčím hlasování bylo shledáno, že přípustné jsou první a třetí varianta.
Záměr je v souladu s územním plánem obce. Zastupitelstvo obce tedy schválilo záměr
výstavby rodinného domu na p.p.č. 5797 v k.ú. Velká Morava dle předložené
dokumentace ve variantě první a třetí. Střešní krytina bude černá, černošedá či tmavě
hnědá. Dům nebude umístěn na vysoké podnoži a bude zasazen do terénu. Po kolaudaci
požaduje zastupitelstvo obce nahlášení min. 1 osoby k trvalému pobytu.
(6:0:0)
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9. Žádost o směnu části p.p.č. 5241 za část p.p.č. 5237 v k.ú. Velká Morava – Blanka
Látalová
Na obecní úřad byla doručena žádost paní Blanky Látalové o směnu části p.p.č. 5241
2
za část p.p.č. 5237, celkem o výměře cca 35 m . V případě p.p.č. 5241 se jedná o mez
nad novou polní komunikací, která je ve vlastnictví obce, ale paní Látalová ji na vlastní
náklady udržuje. V případě p.p.č. 5237 se jedná o napojení na komunikaci na p.p.č. 5254
ve vlastnictví obce, kdy však napojení je ve vlastnictví paní Látalové. Navrhovanou
směnou by se majetkoprávní vztahy napravily na skutečné uživatele pozemků. K žádosti
nebyly podány připomínky a záměr směny výše uvedených parcel byl schválen.
Navrhovatel směny uhradí veškeré náklady spojené s převodem, především sepsání
směnné smlouvy, vypracování geometrického plánu, kolek za vklad do katastru
nemovitostí, znalecké odhady cen pozemků a daň z převodu nemovitostí.
(6:0:0)
10. Záměr realizace stezky v korunách stromů – Sněžník, a.s.
Na zasedání zastupitelstva obce se dostavil předseda představenstva společnosti Sněžník,
a.s. pan Jiří Rulíšek, aby představil záměr společnosti vybudovat stezku v korunách
stromů v prostoru u chaty Slaměnka. Jedná se o stezku, která by začínala v prostoru
výstupu z lanové dráhy Sněžník, kde by se nacházel vstupní objekt, následně by byla
vedena dřevěná lávka na dřevěných sloupech, která by stoupala až do korun stromů
do prostoru Mlýnického údolí. V rámci trasy lávky by se nacházely jak atrakce především
pro menší návštěvníky, tak také naučné prvky o okolní přírodě a krajině. Zhruba
v polovině délky by pak byl vyveden z korun stromů vyhlídkový můstek. Trasa lávky
by se vinula mezi stromy, do porostů by byl zásah minimální. Stezka by vedla
až ke stávající vyhlídkové skalce nad svahem A, kde by byla umístěná vyhlídková věž
o výšce 40 m. Tato věž by byla kruhového půdorysu o průměru základny 36 m, k vrcholu
by se zužovala na průměr 17 m. Na vyhlídkovou věž by byl přístup po šikmé spirálovité
rampě. Z vyhlídkové věže by bylo možné využít sjezd vnitřním prostorem prostřednictvím
tobogánu. V prostoru věže mohou volně růst stromy a nosné prvky by byly tvořeny
z lepeného dřeva. K tomuto záměru byla vyvolána diskuze, kde byly zodpovězeny veškeré
doplňující dotazy. Byl diskutován tvar a výška věže. Tvar byl dán především tím,
aby nedošlo k porušení autorských práv podobných věží umístěných ve světě, i přesto
bylo řečeno, že by k místní krajině namísto kruhového tvaru byl vhodnější vzhledem
k půdorysným rozměrům tvar elipsovitý, který by korespondoval s vrstevnicemi místa,
kde by se věž nacházela. Výška věže je pak dána tím, aby z ní byly optimální vyhlídkové
poměry. Byly předloženy panoramatické pohledy, jak bude věž v pohoří Králického
Sněžníku i v pohledu z obce působit. Bylo konstatováno, že samotná stezka není nijak
na závadu a je vzhledem podpoře turistického ruchu přijatelná. V případě věže se jedná
sice o dominantu, ale svým vzhledem a umístěním nebude nijak zvláště narušovat
pohledy na pohoří. Vzhledem k umístění nad stávajícími sjezdovkami jsou možná pruhy
sjezdových tratí více pohledově nevhodné. Samotná realizace věže je podmíněna
dokončením změny č. 6 územního plánu obce, která je v tuto chvíli v procesu
schvalování. Protože by investor rád realizoval tuto stezku s vyhlídkovou věží v příštím
roce, je potřeba rozběhnout projektovou přípravu již nyní. K samotné stavbě se bude
vyjadřovat řada odborníků na životní prostředí i krajinný ráz, tak aby neovlivnila
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negativně stavba i její užívání životní prostředí. V tuto chvíli žádá investor obec
o součinnost a podporu při realizaci tohoto záměru. Pokud by se zastupitelstvo stavělo
proti tomuto záměru, neinvestovala by zbytečně společnost do projektové přípravy.
Zastupitelstvo obce souhlasí s realizací záměru Stezky v korunách stromů dle předložené
dokumentace a zavazuje se o poskytování součinnosti s realizací tohoto záměru.
(6:0:0)
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11. Žádost o odkoupení p.p.č. 5613, 5614 a 5606 v k.ú. Velká Morava (pozemky za
chatou Terezka) – Sněžník, a.s.
Na obecní úřad byla doručena žádost o odkoupení p.p.č. 5613, 5614 a 5606 v k.ú. Velká
Morava. Jedná se o pozemky za chatou Terezka u řeky Moravy o celkové výměře
2
1923 m . Na těchto pozemcích má společnost Sněžník, a.s již umístěnou ČOV a vedení
inženýrských sítí a na toto je uzavřeno věcné břemeno. Dle územního plánu nejsou
pozemky určeny k zastavění a nachází se v záplavovém území. Na pozemcích plánuje
společnost provést prostorové scelení s okolím a vytvoření prostoru pro návštěvníky
2
chaty, jako např. pískoviště, ohniště apod. Byla navržena cena za odkoupení na 35 Kč/m .
V souvislosti s tímto předseda představenstva společnosti Sněžník, a.s. pan Jiří Rulíšek
13

červenec, srpen, září 2013

na zastupitelstvo doručil smlouvy o bezplatném napojení kanalizace z rodinných domů
nad chatou Terezka do ČOV v jejich vlastnictví. Vzhledem k uvedeným skutečnostem
a faktu, že se jedná o nezastavitelné plochy zastupitelstvo obce akceptovalo navrženou
cenu a záměr prodeje výše uvedených pozemků schválilo. Budoucí kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem, a to zejména sepsání kupní smlouvy, kolek za vklad
do katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitostí.
(6:0:0)
12. Záměr výstavby „Selského dvora“ na p.p.č. 5609 a 5620 v k.ú. Velká Morava –
Sněžník, a.s.
Jiří Rulíšek, předseda představenstva společnosti Sněžník, a.s. představil záměr
společnosti vystavět na p.p.č. 5609 a 5620 v k.ú. Velká Morava „Selský dvůr“. Jedná
se o stavbu venkovského charakteru, kde budou ustájena domácí zvířata, která budou
využívat výběhy po okolních pozemcích. Tento statek umožní prohlídku zvířectva
a projížďky na koních veřejnosti. Stavba má charakter polouzavřeného dvora, tedy stavby
ve tvaru U zastřešené sedlovou střechou s polovalbami ve štítech. Stavba bude napojena
na stávající inženýrské sítě společnosti a na novou komunikaci od parkoviště U Slona
k hotelu Vista. Předmětem žádosti je také souhlas s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu, protože část sjezdu a inženýrských sítí se nachází na pozemcích obce a žádost
o souhlas s vyjmutím místa pro stavbu sjezdu na parcelách obce ze ZPF. V diskuzi byly
upřesněny všechny parametry objektu, bylo připomenuto, že v místě zadního traktu
by bylo vhodné nižší zastřešení z důvodu působení velké délky stavby (38,25 m)
a tím celého objemu. Stavba je v souladu s územním plánem obce, nachází se v ploše
občanské vybavenosti pro tělovýchovu a sport. Z hlediska uspořádání a umístění
odpovídá prostorové kompozici sídla. Zastupitelstvo obce tedy záměr výstavby „Selského
dvora“ dle předložené dokumentace schválilo včetně umístění sjezdu a inženýrských sítí
na p.p.č. 5619, 5628/1, 5628/4, 5628/7, 5628/8, 5657/2 a 5657/6. Po ukončení realizace
musí být na vedení inženýrských sítí uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene.
Zastupitelstvo obce souhlasí s vyjmutím místa pro stavu sjezdu na pozemcích obce
ze ZPF.
(6:0:0)

13. Realizace polní cesty pod bobovou dráhou
Jiří Rulíšek, předseda představenstva společnosti Sněžník, a.s. představil opětovně
možnost vybudování nového povrchu polní cesty v prostoru pod bobovou dráhou. Jedná
se o dokončení polní cesty od ukončení asfaltové cesty v loukách, kde navazuje
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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. Pan Rulíšek poukázal
na fakt, že dostali příslib od Pardubického kraje na 50% dotaci na vybudování této
komunikace. Protože na květnovém zasedání zastupitelstva bylo dofinancování ze strany
obce zamítnuto, nabídnul pan Rulíšek, že dofinancování i zpravování projektové
dokumentace zajistí na náklady společnosti Sněžník. Komunikace bude ve vlastnictví
obce Dolní Morava. Proti tomuto nebyly vzneseny připomínky a zastupitelstvo obce
záměr obnovy polní cesty na p.p.č. 5485 v k.ú. Velká Morava schválilo za předpokladu,
že projektové práce a financování výstavby formou příspěvku Obci Dolní Morava zajistí
společnost Sněžník, a.s.. Obec bude garantem celého projektu a následně také
vlastníkem komunikace.
(6:0:0)
14. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na p.p.č. 5476 v k.ú. Velká
Morava a smlouva o právu provést stavbu – přípojka nn pro RD Klimeš, Krobot
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene na vedení přípojky (smyčky ze stávající přípojky) nízkého napětí přes p.p.č. 5476
v k.ú. Velká Morava ve vlastnictví obce pro plánovanou výstavbu rodinných domů
na p.p.č. 5520 a 5521 (Klimeš, Krobot). Za zřízení věcného břemene bude uhrazena
jednorázová náhrada ve výši 1000 Kč.
(6:0:0)
15. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvků – mimořádné příspěvky, Sdružení
obcí Orlicko
Místostarosta představil zastupitelům dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvků
pro Sdružení obcí Orlicko, jehož je Obec Dolní Morava členem. Jedná se o mimořádné
příspěvky v období 2013-2024, a to za dluhovou službu na již realizovaný projekt
„Orlicko-Kladsko – Vše a ještě více!“, kdy příspěvky budou poskytovány v letech 2013 2015 ve výši 426 Kč a dále se jedná o mimořádné příspěvky za náklady na zajištění
a vlastní organizaci oslav výročí existence Orlicka, kdy tyto mimořádné příspěvky budou
poskytnuty v letech 2017 a 2022 ve výši 847 Kč. Po diskuzi a zodpovězení dotazů byl
dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvků schválen.
(6:0:0)
16. Realizace rekonstrukce komunikace ve spodní části obce
Zastupitelé byli informování ohledně stavu žádosti o získání dotace na rekonstrukci
povrchu místní komunikace 3c, tj. v úseku od Nováků po novostavbu pana Vrábela.
V současné době byla žádost přijata a je posuzována na SZIF a lze již započít s realizací
projektu z vlastních zdrojů, přičemž v případě uznání dotace bude žádaná částka
proplacena. Bylo diskutováno, zda vzhledem k nejistotě získání dotace na 100 %
realizovat rekonstrukci komunikace z vlastních zdrojů, nebo počkat na definitivní přiznání
dotace. Bylo shledáno, že komunikace se nenachází v dobrém stavu a i v případě, kdyby
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dotace nedopadla, bylo by třeba rekonstrukci provést, proto je možné s rekonstrukcí
započít již nyní. Dále bylo odsouhlaseno, že zároveň s touto akcí bude vybrán dodavatel
pro realizaci pokračování komunikace do lokality nové zástavby, kde bude komunikace
ukončena, tak aby bylo vše provedeno souběžně. Dále bylo řečeno, že by bylo dobré,
aby se tyto akce provedly ještě v letošním roce vzhledem ke stavu komunikace a k faktu
neexistence komunikace k nové zástavbě, kde je po zimě problematický průjezd.
Zastupitelstvo obce také pověřuje vedení obce sestavením výběrových řízení na zakázky
malého rozsahu.
(6:0:0)
17. Rekonstrukce komunikace okolo Bednářů
Zastupitelstvo obce bylo informováno o schůzce s podnikateli, jejichž ubytovací zařízení
zpřístupňuje komunikace na p.p.č. 5793 v k.ú. Velká Morava (okolo Bednářů – úsek od
konečné po zatáčku, křižovatku s komunikací do mramorového lomu) ohledně možnosti
dofinancování rekonstrukce této komunikace, která byla za předpokladu 50%
dofinancování ze strany právě podnikatelů, které zpřístupňuje, schválena na zasedání
zastupitelstva 20. 5. 2013. Tato záležitost byla projednávána na podnět společnosti
Sněžník, a.s.. protože by bylo dobré provést rekonstrukci povrchu zároveň s rekonstrukcí
navazující komunikace ve vlastnictví Lesů ČR. Ze schůzky podnikatelů vyplynulo,
že se podnikatelé sice chtějí podílet finančně na rekonstrukci, avšak ne v takové míře,
aby byla zajištěna 50% spoluúčast. Dále pan Jiří Rulíšek, předseda představenstva
společnosti Sněžník, a.s. oznámil, že společnost hodlá financovat pouze jednu z akcí –
rekonstrukce povrchu této místní komunikace či vybudování polní cesty v lokalitě
U Slona. Protože na tomto zasedání bylo schváleno vybudování polní cesty v lokalitě
U Slona, financovat rekonstrukci této komunikace již nehodlá. Podnikatelé se tedy
po odstoupení společnosti Sněžník, a.s. dokáží spolupodílet cca 10 % předpokládaných
nákladů na rekonstrukci. Z tohoto důvodu bylo ustoupeno od záměru celkové
rekonstrukce povrchu, protože povrch této komunikace není v tak špatném stavu, jako
jiné komunikace v obci. V rámci rekonstrukce ze strany Lesů ČR budou po dohodě pouze
vyspravena místa vykazující vady v povrchu.
(6:0:0)
18. Nový územní plán – informace o průběhu zpracování
Pověřený zastupitel ohledně pořízení nového územního plánu, místostarosta Richard
Novák, informoval zastupitele o průběhu zpracování nového územního plánu. V současné
době je zpracován pracovní návrh nového územního plánu ve variantách, který byl dán
k dispozici i zastupitelům. Tento pracovní návrh je postupně upravován s ohledem
na požadavky posuzovatelů vlivů na životní prostředí a Naturu 2000. V pracovním
návrhu byly zapracovány přípustné požadavky na změny v zastavitelnosti území.
Zastupitelé měli prostor se k pracovnímu návrhu vyjádřit, byly diskutovány jednotlivé
rozvojové plochy i budoucí regulativy zástavby. V zásadě panovala shoda v tom,
že již nesmí vznikat velké množství ploch pro vznik nových ubytovacích kapacit,
protože již nynější ubytovací kapacity na kapacitu Dolní Moravy jako centra turistického
ruchu postačují a vznik mnoha dalších lůžek by byl kontraproduktivní vzhledem
ke stávajícím ubytovacím zařízením. Bylo by tedy vhodné v případě, kdy již bude nová
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plocha pro komerční občanské vybavení vymezena, aby sloužila především jako služba
návštěvníkům (např. welness, obchod, kavárna…) a doplňkově jako ubytování. Dále bylo
konstatováno, že musí být podporovány plochy pro trvalé bydlení. Ty musí být umístěny
co nejdále od lyžařských areálů, aby nedocházelo ke zneužívání k jiné funkci
než k bydlení, tudíž byly vytipovány plochy pro rozvoj bydlení na začátku obce.
Dále budou pracovní návrhy dopracovány a předány ke společnému jednání s dotčenými
orgány státní správy. Toto musí být provedeno do konce listopadu s ohledem
na poskytnutý grant na pořízení návrhu územního plánu od Pardubického kraje.
Po projednání s dotčenými orgány bude návrh upraven dle požadavků a následně bude
svoláno veřejné projednání. Zastupitelstvo obce vzalo informace ohledně průběhu
zpracování nového územního plánu na vědomí a uložilo pověřenému zastupiteli
zapracování připomínek zastupitelů do návrhu územního plánu.
(5:0:0)
19. Schválení Smlouvy o dílo – Klub českých turistů
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o dílo uzavíranou mezi Klubem českých turistů,
obcí a společností Sněžník, a.s. ohledně udržování a obnovy 84,5 km nových cyklotras,
které nyní vznikají v rámci spolupráce obce se společnosti Sněžník, a.s.. Za údržbu
a obnovu by bylo účtováno 24 000 Kč jednou za tři roky, přičemž podíl obce by byl
poloviční, protože druhou polovinu by hradila společnost Sněžník, a.s.. Klub českých
turistů požaduje údržbu a obnovu účtovat, protože dosavadní prostředky, kterými
disponuje mu postačují na stávající trasy v okolí Dolní Moravy. Vznik nových 84,5 km
značených cyklotras již nejsou schopni ze svého rozpočtu pokrýt. Nicméně tyto trasy jsou
vzhledem k masivnímu rozvoji cestovního ruchu potřebné, aby byl pohyb turistů
a cyklistů korigován na značené trasy a aby se nekoordinovaně nepohybovali po všech
lesních cestách.
(5:0:0)
20. Záměr výstavby schodiště a chodníku na p.p.č. 5725/2, 5728 a 5748 v k.ú. Velká
Morava – VAKABRNOCZ
Zastupitelstvo obce schválilo záměr společnosti VAKABRNOCZ, s.r.o. týkající se realizace
schodiště a chodníku na p.p.č. 5725/2, 5728 a 5748 v k.ú. Velká Morava. Parcela
p.č. 5725/2 byla prodána této společnosti na základě jednoho z předchozích bodů tohoto
zasedání, kdy společnost žádala o odkup právě za účelem výstavby schodiště, které
umožní pro pěší lépe přístup k Penzionu Jiřinka od prostoru u budovy Horské služby.
Jedná se o výstavbu chodníku s betonovou dlažbou šíře 2,0 m o délce 21,0 m
a o výstavbu schodiště z ocelových schodnic uložených na základových patkách, vlastní
stupnice i podesty jsou navrženy z pororoštů. Po představení záměru bylo řečeno, že
schodiště musí být veřejně přístupné, další připomínky nebyly vzneseny.
(5:0:0)
21. Záměr směny části p.p.č. 5210 a 5205 za část p.p.č. 5250, vše v k.ú. Velká Morava
Zastupitelstvu obce byla představena potřeba směny části p.p.č. 5210 a 5205 za část
p.p.č. 5250, vše v k.ú. Velká Morava. Jedná se o zbytek původně plánované polní cesty,
která měla vést od starého obecního úřadu po nový poldr nad kostelem. Protože se však
do pozemkové úpravy Velké Moravy nezapojil jeden vlastník, přes jehož pozemky měla
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polní cesta vést, byla polní cesta nakonec realizována ve stávající trase od statku Nováků
po nový poldr. Vymezená komunikace tedy postrádala smysl, nikam nevedla a byla slepá,
tudíž na žádost Nováků, kterým přetínala zemědělské pozemky, byla část této
komunikace směněna za jiné pozemky u místní komunikace. Z původní komunikace
tak zbyl pouze pruh rozdělující pozemky pana Vanžury, který kdyby chtěl prodat pouze
jeden ze dvou rozdělených pozemků, jeden z pozemků by tím ztratil přístup. Proto bylo
navrženo, že by mohlo dojít ke směně pruhu mezi jeho pozemky za pruh vedoucí
ke stávající polní cestě, tak aby zpřístupňoval oba tyto pozemky. K tomuto nebyly podány
připomínky a záměr směny výše uvedených parcel byl schválen.
(5:0:0)

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Další řádné zasedání zastupitelstva obce
proběhne v pondělí
30. září od 17:30
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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.
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V červenci své jubileum oslavili:
Štefan Valíček

V září své jubileum
oslavili či oslaví:

Emílie Kholová
V srpnu své jubileum oslavili:
Ladislav Bednář

Zdeněk Žaloudek
Libuše Vojtěchová

Rostislav Král
Ladislav Kubička

GRATULUJEME !!!

- vojenský tábor se zbraněmi a výstrojí vojáků prvorepublikové československé armády
- ukázka plně vybaveného bunkru
- výstava o ozbrojených sborech
PÁTEK 27. 9. 2013
19:00 Průchod dobově uniformovaných vojáku Malou a Dolní Moravou, vyhlášení
mobilizace
SOBOTA 28. 9. 2013
9:30
slavnostní vztyčení vlajky a státní hymna
10:00 obsazení srubu dobovou osádkou
17:30 zakončení akce a státní hymna
NEDĚLE 29. 9. 2013
10:00 Běžné prohlídky muzea K-S5
Lidé s bydlištěm v Dolní a Malé Moravě mají vstup zdarma.

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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