ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA
březen, duben 2014

Číslo: 2/2014

ZDARMA

SVOZ KOVŮ A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Svoz kovů a nebezpečného odpadu proběhne v pátek 18. dubna. Kovy a nebezpečný
odpad, kterého se potřebujete zbavit proto umístěte k místní komunikaci, kde ho
zaměstnanci obce v průběhu dne budou svážet. Prosíme o umístění především
nepotřebného kovu bezprostředně před svozem, aby bylo zamezeno svážení kovů jinými
osobami, protože část nákladů za sběr nebezpečného odpadu je hrazena z odevzdaných
kovů.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Další řádné zasedání
zastupitelstva obce proběhne
v pondělí 28. dubna od 17:30
na obecním úřadě

SETKÁNÍ PODNIKATELŮ
V CESTOVNÍM RUCHU
se uskuteční v pátek
18. dubna od 18:00
na sále obecního úřadu

Poradenské středisko Českého klubu nedoslýchavých HELP v Ústí nad Orlicí, ve spolupráci
s městem Králíky pořádají

PORADNU PRO NEDOSLÝCHAVÉ
Poradna se koná dne 25. 4. 2014 (PÁTEK) od 8:00 hod. do 13:00 hod.
V poradně Vám bude poskytnuto odborné sociální poradenství, provedeny drobné
opravy sluchadel, vyměněny hadičky u koncovek, dodány nové koncovky, baterie
a příslušenství ke sluchadlům. Dále Vám budou předvedeny některé kompenzační
pomůcky pro nedoslýchavé, včetně zprostředkování jejich případného prodeje.
Poradna se uskuteční v budově Městského úřadu Králíky,ul. Karla Čapka 316, v zasedací
místnost ve II. NP.

HC Sloni Dolní Morava pořádají

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
V pátek 2. května od 20 hodin ve Sportovním areálu
O zábavu se postará tradiční kapela

Herrgott
K dispozici bude samozřejmě pivko, limča, klobásky a steaky
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 17. 3. 2014
Přítomni:

Ladislav Janočko
Ing. arch. Richard Novák
Ladislav Stejskal
Vladimír Vyskočil
Eva Cehová (od bodu 3)
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 Vladimíra Vyskočila. Zastupitelé následně
program i ověřovatele zápisu schválili.
(6:0:0)
2. Návrh rozpočtu na rok 2014
V tomto bodě byl schválen návrh rozpočtu obce na rok 2014, který obdrželi zastupitelé
na minulém zasedání zastupitelstva. Návrh počítá s příjmy ve výši 7 682 950 Kč a s výdaji
ve výši 9 599 000 Kč. Rozdíl, který bude hrazen z volných prostředků na účtu obce, ve výši
1 916 050 Kč je dán především investicí do rekonstrukce a výstavby místní komunikace
od Nováků po novou zástavbu. Zastupitelé k obdrženému rozpočtu nepodali žádné
připomínky.
(6:0:0)
3. Prodej části p.p.č. 5097/3 v k.ú. Velká Morava (u Haradzína)
Záměr prodeje části pozemku p.č. 5097/3 v k.ú. Velká Morava vedle statku pana
2
Haradzína o výměře 1200 m určeného k výstavbě rodinného domu a poloviční podíl
2
na části pozemku o výměře 200 m sloužící jako přístupová cesta k pozemku pro rodinný
dům byl vyvěšen od 28. 2. 2014 do 17. 3. 2014 na úřední desce obecního úřadu. V této
době podali nabídku v označené zalepené obálce dva zájemci, a to pan Martin Štěpán
a paní Marcela Přibylová. Nabídka pana Martina Štěpána činila za výše uvedené pozemky
2
2
195 000 Kč (tj. 150 Kč/m ). Nabídka paní Přibylové činila 156 000 Kč (tj. 120 Kč/m ).
2
Minimální nabídková cena stanovená záměrem prodeje byla 100 Kč/m . Z výše
uvedeného vyplývá, že vyšší nabídku podal pan Martin Štěpán z Brna, kterému se
zastupitelstvo rozhodlo také pozemek odprodat, a to formou smlouvy o smlouvě budoucí
kupní, přičemž pan Štěpán se zavazuje předložit do dvou let stavební povolení na rodinný
dům a do pěti let kolaudační souhlas. Po kolaudaci bude k trvalému pobytu nahlášena
v domě min. 1 osoba k trvalému pobytu v obci. Pokud nebude toto dodrženo, bude kupní
cena pozemků navýšena na 845 000 Kč.
(7:0:0)
4. Poradna pro nedoslýchavé Ústí nad Orlicí - žádost o příspěvek na činnost
Na obec byla doručena žádost organizace „Poradna pro nedoslýchavé Audiohelp Ústí nad
Orlicí“ ohledně poskytnutí příspěvku na činnost poradenského střediska. Protože jejich
organizace neobdržela dostatečnou dotaci na činnost, v případě neobdržení další
podpory od obcí, nemůže organizace provádět svou činnost jako doposud i v Králíkách,
ale pouze v Ústí nad Orlicí. Po diskuzi byl navržen příspěvek pro organizaci ve výši
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5 000 Kč za předpokladu, že služba bude nadále poskytována také ve městě Králíky,
protože ji využívají také občané Dolní Moravy.
(7:0:0)
5. Žádost o pronájem sportovního areálu – Linda Christenová
Na obec byla doručena žádost o pronájem sportovního areálu od paní Lindy Christenové
na den 26. července 2014, kdy zde chce uspořádat vystoupení country kapely Yes Blues.
Po projednání byl pronájem schválen za cenu 3 000 Kč + spotřebované energie.
Pořadatelka akce je povinna zajistit nepřekročení hlukových limitů a zažádat o udělení
výjimky z doby nočního klidu na obecním úřadě.
(7:0:0)
6. Žádost o prodloužení termínu kolaudace rodinného domu – Lukáš Lapčík
Pan Lukáš Lapčík podal na obec žádost ohledně posunutí termínu kolaudace jeho domu,
který staví na části pozemku p.č. 5055 v k.ú. Velká Morava (lokalita nové zástavby
ve spodní části obce), kupovaném od obce na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní
ze dne 14. 6. 2009. Tato smlouva mu ukládá provést kolaudaci do pěti let od podpisu
smlouvy, aby mohla být sepsána vlastní kupní smlouva. Jako důvod pan Lapčík udává
finanční důvody. Protože rodinný dům je již ve fázi hrubé stavby, tak jako tomu bylo již
v několika dalších případech v minulosti, bylo schváleno, že prodloužení požadovaného
termínu kolaudace do 14. 6. 2016 je možné.
(7:0:0)
7. Dodatek č. 1 ke smlouvě pojištění odpovědnosti zastupitelů
Zastupitelé schválili dodatek č. 1 ke smlouvě pojištění odpovědnosti zastupitelů, který
řeší pouze změnu pojišťovacího makléře ze společnosti Insia na společnost Profi POMA.
Další ujednání pojistné smlouvy nebudou měněny.
(7:0:0)
8. Smlouva o právu provedení stavby přístupové komunikace na p.p.č. 5592, 5594
a 5595 v k.ú. Velká Morava k plánované stavbě chaty pana Jaroslava Vraňana (nad
polesím, za panem Halouzkem)
Na obec byla doručena smlouva o právu provedení stavby přístupové komunikace
na p.p.č. 5592, 5594 a 5595 v k.ú. Velká Morava k plánované výstavbě chaty pana
Jaroslava Vraňana, která bude umístěna za chatou pana Halouzky nad polesím na Velké
Moravě. Tyto pozemky jsou ve vlastnictví obce a smlouva řeší provedení komunikace
k plánované chatě na náklady pana Vraňana. Po prostudování smlouvy k ní nebyly
vzneseny připomínky.
(7:0:0)
9. Smlouva o zřízení věcného břemene na vedení nn v areálu hotelu Sněžník
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene na vedení nn v areálu
hotelu Sněžník (p.p.č. 12, 636/1 a st.p.č. 2 v k.ú. Horní Morava). Jedná se o historickou
záležitost. Vedení nn zde bylo zřízeno již před několika lety, ale nebylo dořešeno věcné
břemeno. Za zřízení věcného břemene bude obci vyplacena jednorázová úhrada ve výši
3 325 Kč. K předložené smlouvě nebyly vzneseny připomínky.
(7:0:0)
2

10. Žádost o odkoupení části p.p.č. 5251 a 5241 o výměře cca 40 m – Blanka Látalová
Na obec byla podána žádost paní Blanky Látalové, která žádá o odkoupení části
2
p.p.č. 5251 a 5241 o výměře cca 40 m . Jedná se o mez u místní komunikace, kterou paní
Látalová již roky na své náklady udržuje. Původně paní Látalová žádala o směnu za jiný
pozemek, ale protože ji dle vytyčení nepřipadá směna příliš vyhovující, nově žádá
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o odkoupení částí těchto parcel, které budou odděleny geometrickým plánem. Po diskuzi
2
byl záměr prodeje schválen a byla stanovena cena na 35 Kč/m , protože pozemek má
charakter zahrady a nachází se v zastavěném území obce.
(7:0:0)
11. Schválení proběhlých inventur
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s proběhlými inventurami a inventárními protokoly.
Inventury k 31. 12. 2013 proběhly v pořádku a nebyly zjištěny žádné nedostatky
v inventurách majetku.
(7:0:0)
12. Diskuze
V rámci diskuze byli zastupitelé informováni o záměru realizace vodního hřiště
„Mamutíkův vodní park“, ke kterému udělila obec souhlas. Jedná se o herní prvky v lese
vedle nástupu na lanovou dráhu Sněžník, které budou tvořeny pěšinami a korýtky
s různými vodními mlýnky apod.
Dále byla diskutována výstavba a rekonstrukce cesty od Nováků po novou zástavbu,
kde bylo sděleno, že se s pracemi započne na začátku dubna a budou probíhat do konce
května. Byla diskutována možnost uložení kabelu pro veřejné osvětlení před pokládkou
asfaltu a také pokračování polní cesty okolo lip, která v současné době ve zpevněné
podobě končí pod svahem a na propojení k místní komunikaci u Penzionu U Dvou Smrků
chybí cca 100 metrů. Tato polní cesta bude v chybějícím úseku letos také zpevněna.
Starosta také představil zastupitelům potřebu rekonstrukce či odstranění mostu staré
cesty u obchodu, který je v havarijním stavu. Bylo řečeno, že by měl být mostek
zachován, ale pouze pro pěší, proto bude stávající mostovka rozebrána a provedena
nově, přičemž šířka mostu bude zúžena.
V rámci bezpečnosti obce byla diskutována možnost pořízení kamerového
zabezpečovacího systému, který navrhl pan Vanžura. Cena tohoto zabezpečení by se
pohybovala okolo 140 000 Kč, což je pro obec celkem nákladné a pravděpodobně by
nestačila pouze jedna kamera, která by sledovala odjíždějící auta z obce, aby případní
pachatelé odcizených věcí mohli být snáz dopadeni. Tato myšlenka ovšem zůstane
vzhledem ke zvyšujícímu se počtu krádeží otevřená a v případě vypsání vhodného
dotačního titulu na tyto záležitosti by se mohla obec o zabezpečovací systém ucházet.
V dubnu své jubileum oslaví
Jarmila Kubičková

V březnu své jubileum oslavili:
Jan Lopatovský

Ludmila Kholová

Anežka Grežová

Jiřina Vostrá
Marie Rulíšková

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.
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