ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA
květen 2014

Číslo: 3/2014

ZDARMA

ZÁJEZD DO WESTERNOVÉHO MĚSTEČKA
ČČK Dolní Morava pořádá ke dni dětí zájezd do westernového
městečka do Boskovic. Zájezd se koná v sobotu 31. května.
Odjezd autobusu bude v 8:00 z konečné, poté bude stavět
na každé autobusové zastávce. Autobus bude pro všechny
účastníky zdarma, děti mají také vstup do westernového
městečka zdarma. Závazné přihlášky podávejte u paní Anny
Kholové, a to buď na telefonním čísle 774 204 317 po 18.
hodině nebo osobně. Přihlášky se přijímají do 28. května. Zveme
všechny děti i s rodiči.

Věnuji štěňata do dobrých rukou
Otec Bernský salašnický pes, matka kříženec
Zlatého retrívra. Štěňata budou k osobnímu
odběru po polovině června 2014 (narozena
22. 4. 2014), všechna budou odčervena
a očkována.
Tel.: 737 108 674, Dolní Morava
Fotky štěňátek je možné poslat e-mailem, po
dohodě se můžete přijet podívat.

ZDARMA!
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Další řádné zasedání
zastupitelstva obce proběhne
v pondělí 26. května od 17:30
na obecním úřadě

Zasedání se bude konat na obecním úřadě
a je veřejné. Program zasedání bude týden
dopředu zveřejněn na úřední desce obce
Dolní Morava a na internetových
stránkách obce.

V květnu své jubileum oslaví
Julie Dolečková
Zdeňka Stránská
Hana Kašparová
GRATULUJEME !!!
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 28. 4. 2014
Přítomni:

Ladislav Janočko
Ing. arch. Richard Novák
Ladislav Stejskal
Vladimír Vyskočil
Eva Cehová
Jaroslav Míka
Aleš Novák

Hosté:

Ing. Jiří Rulíšek
Ing. Milan Kisela
Ing. Lucie Dolečková
Josef Doleček
Josef Doleček ml.

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 Aleše Nováka. Zastupitelé následně program
i ověřovatele zápisu schválili.
(7:0:0)
2. Námitky ke změně č. 6 územního plánu obce Dolní Morava
Zastupitelstvu obce byly předloženy námitky ke Změně č. 6 územního plánu obce Dolní
Morava, které byly podány ze strany pana Josefa Dolečka a pana Ing. Oldřicha Fialy
a které se týkají převážně plochy pro suchý poldr ve spodní části obce. Tato plocha byla
dle zákona převzata ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (územní plán kraje).
Byly vysvětleny důvody, proč musíme plochu pro poldr přejímat. Na základě usnesení
zasedání zastupitelstva ze dne 20. ledna 2014, kde bylo řečeno, že obec bude činit kroky
pro vypuštění poldru z územně plánovací dokumentace kraje, bude vedení obce
v aktualizaci zásad územního rozvoje kraje usilovat o vypuštění poldru z této
dokumentace. Aktualizace zásad územního rozvoje kraje právě probíhá a připomínky k ní
budou pravděpodobně přijímány v průběhu tohoto roku. V případě vypuštění poldru
z těchto zásad se toto bude moci promítnout také v územně plánovací dokumentaci
obce. Obec má také stanovisko správce povodí Moravy, že o tento poldr nestojí.
K tomuto bylo řečeno, že v případě změny zásad, je nutné zjistit, jak to bude s územním
plánem obce. Zda se bude muset dát nový územní plán do souladu se zásadami, pokud
bude vydán před vydáním aktualizace zásad a bude zde ještě zanesena plocha pro poldr.
Otázkou je, aby se nestalo, že i když nebude poldr zanesen v dokumentaci kraje, mohl by
se dle územního plánu obce realizovat. Vzhledem k výše uvedenému bylo
zastupitelstvem schváleno rozhodnutí o námitkách, ve kterém se nevyhovuje námitkám
týkajícím se vypuštění poldru, protože se záměr přejímá z nadřazené dokumentace. Dále
je zde vypořádáno s dalšími námitkami pana Dolečka týkající se zastavitelné plochy pro
bydlení na jeho pozemcích, což však není předmětem změny, ale nového územního
plánu a námitky týkající se územního systému ekologické stability v okolí jeho
nemovitostí.
(7:0:0)
3. Schválení Změny č. 6 územního plánu obce Dolní Morava
Zastupitelstvo obce schválilo Změnu č. 6 územního plánu obce Dolní Morava, která řeší
zrušení plochy pro golf nad kostelem, zrušení modré sjezdovky U Slona prodloužením
stávajícího kotvového vleku, zrušení sjezdového areálu C vedle Horní Moravy a nově
vymezuje plochu pro sport nad Moravankou, která má v budoucnu sloužit jako zázemí
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pro plánované golfové hřiště, vymezuje plochu pro modrou sjezdovku U Slona vedle
lanové dráhy, vymezuje plochu pro výstavby stezky v korunách stromů, vymezuje plochu
pro výstavbu lávky přes Mlýnické údolí a přebírá plochu pro poldr ze Zásad územního
rozvoje Pardubického kraje. Námitky k tomuto byly vypořádány v předchozím bodě.
Ke změně bylo řečeno, že se musí schválit jako celek a nelze ani jeden z předložených
záměrů vypustit. Některým zastupitelům se totiž příliš nezamlouvala lávka přes Mlýnické
údolí.
(6:1:0, proti Richard Novák)
4. Úprava projektu „Stezka v korunách stromů“
Zastupitelstvu obce byla představena nová koncepce stezky v korunách stromů
plánované u chaty Slaměnka. Původní byla zastupitelstvem obce schválena na zasedání
zastupitelstva konaného dne 20. ledna 2014. Protože původní projekt byl napadnut
z důvodu autorských práv, byl nucen investor Sněžník, a.s. změnit celý koncept. Ten
se namísto původního nyní nazývá „Procházka v oblacích“. Zastupitelstvu byl představen
model nového pojetí, ten však byl poněkud abstraktní. Namísto původní kuželovité věže
s pravidelným šroubovitým chodníkem stoupajícím na vrchol věže bude obdobně vysoká
věž na shodném místě tvořena třemi skupinami tří nosných pilířů mezi kterými se bude
vinout stoupající chodník nepravidelně až na vrchol věže. Původní stezka mezi stromy
nad Mlýnickým údolím se stanovišti bude nahrazena jednodušším kratším chodníkem
podél příjezdu od lanové dráhy ke svahu A, tématická stanoviště se pak budou nacházet
nově na samotné věži. V diskuzi bylo řečeno, že předložený model nevyvolává úplnou
představu, jak vizuálně bude ve výsledku věž vypadat, k tomuto bylo dodáno, že se jedná
pouze o studii a řada věcí bude muset být vzhledem k technicky možnému provedení
upravena. Zastupitelstvo obce následně koncept schválilo, avšak požaduje po upřesnění
projektové dokumentace především z hlediska technického provedení opět předložit
tento záměr k projednání do zastupitelstva obce.
(7:0:0)
5. Záměr výstavby sjezdové trati M (modrá U Slona)
Zastupitelstvo obce schválilo záměr výstavby sjezdové trati M. Jedná se o modrou
sjezdovku od konečné lanové dráhy U Slona, která serpentinami překonává vyšší sklon
svahu, tak aby i méně zdatní lyžaři mohli využívat tuto sedačkovou lanovku. Tento záměr
je součástí na tomto zastupitelstvu schválené změny č. 6 územního plánu obce. Součástí
záměru je také vytvoření nové větve zasněžování podél této nové sjezdovky.
K předloženému záměru nebyly po prostudování podkladů vzneseny žádné připomínky.
(7:0:0)
6. Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na vedení
zasněžování, přípojky VN a sjezdové tratě M (p.p.č. 5588, 5485, 1076/2, 1079/2 v k.ú.
Velká Morava)
V souvislosti s výše uvedeným bodem byla schválena smlouva o uzavření smlouvy
budoucí o zřízení věcného břemene na vedení zasněžování, přípojky VN a sjezdové tratě
M přes obecní pozemky p.p.č. 5588, 5485, 1076/2, 1079/2 v k.ú. Velká Morava. Jedná
se o polní a lesní cesty ve vlastnictví obce. Za zřízení věcného břemene byla navržena
částka 1000 Kč. Toto bylo upřesněno na 1000 Kč bez DPH za každý dotčený pozemek.
(7:0:0)
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7. Záměr výstavby sjezdové tratě D (sjezdovka na Slamník)
Zastupitelstvo obce schválilo záměr výstavby sjezdové trati D. Jedná se o novou
sjezdovku s vlastním vlekem a obslužnými technickými objekty včetně provedení
zasněžování podél nové sjezdové tratě na vrchol hory Slamník. Tato sjezdová trať
je již delší dobu součástí územního plánu obce, její realizace však byla podmíněna
změnou hranice národní přírodní rezervace Králický Sněžník, což bylo provedeno teprve
k 1. 1. 2014. Nová sjezdová trať nenavýší počet lyžařů ve středisku, protože je přístupná
pouze stávající sedačkovou lanovkou Sněžník. Celý projekt byl posouzen v rámci
zjišťovacího řízení. Po prostudování dokumentace nebyly k tomuto vzneseny připomínky.
(7:0:0)
8. Stavební úpravy RD č.p. 45 na Dolní Moravě a souhlas s přesahem požárně
nebezpečného prostoru (Petr a Jana Klimešovi)
Zastupitelstvo obce schválilo stavební úpravy na rodinném domě č.p. 45 na Dolní
Moravě. Jedná se o rodinný dům Jany a Petra Klimešových a stavební úpravy spočívají
v přístavbě zastřešeného garážového stání. Součástí žádosti je také možnost přesahu
požárně nebezpečného prostoru do pozemku komunikace na p.p.č. 2163, která
je ve vlastnictví obce. Po prostudování podkladů nebyly k tomuto podány žádné
připomínky.
(7:0:0)
9. Stavba garáže a kolen pro zemědělské závěsné stroje a souhlas s přesahem požárně
nebezpečného prostoru (Martin Král)
Zastupitelstvo obce schválilo stavbu garáže na p.p.č. 5382 v k.ú. Velká Morava stavebníka
Martina Krále. Jedná se o přízemní stavbu se sedlovou střechou o půdorysných
rozměrech 12,35 x 12,45 m. Součástí žádosti byla také žádost o souhlas se stavbou dvou
kolen pro zemědělské závěsné stroje na p.p.č. 5378 v k.ú. Velká Morava a s přesahem
jejich požárně nebezpečného prostoru do obecní účelové komunikace na p.p.č. 5379
v k.ú. Velká Morava. Stavby kolen jsou o půdorysných rozměrech 20 x 10,2 m a jedná
se o obloukové haly. Po prostudování podkladů nebyly k tomuto podány žádné
připomínky. Uvedené stavby jsou v souladu s územně plánovací dokumentací obce.
(7:0:0)
10. Vodovodní přípojka k plánované rekreační chatě na p.p.č. 5575 v k.ú. Velká Morava
(u penzionu Na Rozcestí)
Zastupitelstvu obce byl předložen projekt vodovodní přípojky k plánované chatě pana
Vraňana na p.p.č. 5575 v k.ú. Velká Morava. Přípojka se napojuje na vodovodní řád poblíž
autobusové zastávky „Lesní správa“, kde je také v obecní přístupové komunikaci
(p.p.č. 5592 v k.ú. Velká Morava) navržena vodoměrná šachta, dále je vedena přípojka
po kraji přístupové komunikace. Přípojka bude provedena z PE 100 SDR 40x3,7 DN 32.
Přípojka bude uložena min. 1,2 m v zemi. K předmětné stavbě z důvodu provedení
na obecním pozemku byla předložena také smlouva o právu provést stavbu. V diskuzi
bylo řečeno, že není vhodné v komunikaci realizovat vodoměrnou šachtu, protože
by to v budoucnu mohlo způsobovat problémy a bylo by vhodnější vodoměrnou sestavu
umístit v objektu. Odečet vodoměru bude probíhat dálkově. Zastupitelstvo obce
následně provedení přípojky k plánované rekreační chatě na p.p.č. 5575 v k.ú. Velká
Morava přes p.p.č. 5592 ve vlastnictví obce schválilo a souhlasí s uzavřením smlouvy
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o právu provedení stavby. Požaduje však vypustit vodoměrnou šachtu plánovanou
na pozemku obce a umístit tak vodoměrnou sestavu do plánovaného rekreačního
objektu.
(7:0:0)
11. Rekonstrukce lesní cesty Nová, Velká Morava
Zastupitelstvo obce schválilo souhlas se stavbou Lesů ČR „Rekonstrukce LC Nová – V.
Morava“. Jedná se o rekonstrukci lesní cesty na p.p.č. 5744/2 a 5660 v k.ú. Velká Morava
od hotelu Vista po Mlýnické údolí, kdy stávající povrch ze štěrkodrtě bude nahrazen
asfaltem. Obec se vyjadřuje pouze jako vlastník sousedních pozemků, které by stavba
mohla ovlivnit.
(6:1:0, proti Vladimír Vyskočil)
12. Stavební úpravy objektu č.p. 68 na Velké Moravě (pod chatou Sobík)
Zastupitelstvu obce byla předložena doručená dokumentace týkající se stavebních úprav
objektu č.p. 68 na Velké Moravě. Stavební úpravy spočívají ve změně okenních otvorů,
výměně střešní krytiny, zateplení a nové fasádě a přístavby zastřešení terasy.
Po prostudování dokumentace byly některými zastupiteli vzneseny připomínky
k opláštění fasády šablonovou krytinou a bylo řečeno, že toto řešení není vzhledem
k okolní zástavbě vhodné. Bylo proto navrženo, aby opláštění bylo dřevěné,
nebo lze použít také klasickou fasádu. Zastupitelstvo obce stavební úpravy objektu
č.p. 68 na Velké Moravě dle předložené dokumentace následně schválilo, avšak požaduje
úpravu fasády tak, aby namísto šablonové krytiny byl užit buď dřevěný obklad
nebo fasáda bílé či pastelové barvy. V případě střešní krtiny pak požaduje černošedou,
černou či tmavě hnědou barvu.
(7:0:0)
13. Záměr výstavby rekreační chaty na p.p.č. 2135 v k.ú. Dolní Morava (u penzionu
Moravanka)
Na obecní úřad byla doručena studie záměru výstavby rekreační chaty na p.p.č. 2135
v k.ú. Dolní Morava. Jedná se o pozemek pod penzionem Moravanka. Navržená stavba
chaty je přízemní s podkrovím a je částečně podsklepena. Půdorysné rozměry stavby jsou
8 x 12 m a zastřešena je sedlovou střechou se dvěmi průběžnými pultovými vikýři. Stavba
je z části dřevěná a z části omítnuta. Navržený objekt svým uspořádáním i umístěním
zapadá do zástavby obce. Zastupitelstvo obce záměr výstavby rekreační chaty
dle předložené dokumentace schválilo. Střešní krytina objektu musí být černé, černošedé
či tmavě hnědé barvy. Fasáda objektu musí být opatřena buď přírodními materiály
nebo omítkou bílé či pastelové barvy. Investor na své náklady zajistí vybudování i údržbu
přístupové komunikace na p.p.č. 2137 v k.ú. Dolní Morava. Stavba je v souladu s územně
plánovací dokumentací obce.
(7:0:0)
14. Žádost o prodloužení termínu kolaudace stavby RD, Petra a Hana Stejskalovy
Petra a Hana Stejskalovy podaly na obec žádost ohledně posunutí termínu kolaudace
jejich rodinného domu, který staví na p. p.č. 5235 v k.ú. Velká Morava, kupovaném
od obce na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní ze dne 23. 7. 2008. Tato smlouva
jim ukládá provést kolaudaci do pěti let od podpisu smlouvy, jinak se cena pozemku
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z původních 50 Kč/m zvyšuje na 350 Kč/m . Protože rodinný dům je již ve fázi hrubé
stavby, tak jako tomu bylo již v několika dalších případech v minulosti, bylo prodloužení
požadovaného termínu kolaudace odsouhlaseno i bez zvýšení ceny za prodej pozemku.
Nový termín pro předložení kolaudačního rozhodnutí či souhlasu s užíváním stavby byl
stanoven do 31. 12. 2017.
(7:0:0)
15. Zvýšení bezpečnosti u hlavní komunikace v obci – výstavba chodníku, cyklostezky,
veřejné osvětlení
Zastupitelstvo obce na základě podnětu od podnikatelů v cestovním ruchu projednalo
možnost zvýšení bezpečnosti u hlavní komunikace v obci. Vzhledem ke zvyšující
se návštěvnosti obce je pohyb osob na hlavní komunikaci především v nočních hodinách
při nesouvislém osvětlení obce poněkud nebezpečný, protože ne všichni chodci mají
reflexní oblečení. Ideálním řešením by bylo vybudování chodníku či cyklostezky oddálené
od hlavní komunikace, aby byl pohyb chodců bezpečný také při zúženém profilu
komunikace při sněhové pokrývce. Toto řešení je však značně finančně náročné a bez
použití dotačních titulů pro obec nereálné. Dalším značným problémem by bylo vedení
chodníku či cyklostezky – není příliš účelné každou chvíli křížit hlavní komunikaci, protože
prakticky nelze vést chodník pouze po jedné straně komunikace z důvodu terénního
a pozemkového uspořádání. Jako nejjednodušší varianta se jeví hlavně provedení
souvislého veřejného osvětlení, tak aby byly osoby na komunikaci viditelné. Samostatný
chodník bude do budoucna uvažován, je to však odvislé na odkupech pozemků
a vlastním financování náročné stavby. Zastupitelstvo obce problematiku bezpečnosti
u hlavní komunikace vzalo na vědomí, doporučuje vedení obce provést opatření
ke zvýšení bezpečnosti, a to především posílením veřejného osvětlení.
(7:0:0)
16. Žádost o prodej st. p .č. 304 v k.ú. Velká Morava (pozemek pod chatou Kamila vedle
lanové dráhy Sněžník)
Na obec byla doručena žádost Sportovního klubu policie Kometa Brno o odkup
2
st. p. č. 304 v k.ú. Velká Morava o výměře 113 m . Jedná se o pozemek pod chatou
Kamila vedle lanové dráhy Sněžník. Obec sjednala se sportovním klubem v roce 2011
nájemní smlouvu na 10 let za cenu 2 825 Kč ročně, kdy tato částka je navyšována
o meziroční míru inflace. Nájemní smlouva byla uzavřena právě za účelem výstavby chaty
Kamila – sportovního centra mládeže. Protože klub žádá o dotace na provoz
na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kde je požadována nájemní smlouva
na pozemek pod objektem min. na 10 let a tato smlouva by tak musela být buď značně
prodloužena nebo každý rok o rok prodlužována, jednodušší pro klub je odkup pozemku.
K tomuto bylo řečeno, že prodej je možný, ale vzhledem k atraktivnosti lokality byla
2
diskutována výše ceny, která byla následně stanovena na 2000 Kč/m , protože pozemek
se nachází přímo na sjezdové trati. Budoucí kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem, zejména sepsání kupní smlouvy, poplatek za vklad do katastru nemovitostí
a daň z převodu nemovitostí. Za těchto podmínek byl záměr prodeje nakonec schválen.
(5:0:2, zdržel se Ladislav Janočko, Ladislav Stejskal)
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17. Žádost o odkoupení či pronájem p.p.č. 2126 v k.ú. Dolní Morava za účelem zřízení
cvičného golfového hřiště
Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana Miroslava Slončíka o odkup či pronájem
p.p.č. 2126 v k.ú. Dolní Morava za účelem zřízení cvičného golfového hřiště. Jedná
2
se o pozemek o výměře 13 196 m pod penzionem Moravanka. Pan Slončík zde hodlá
vybudovat tréninkové golfové hřiště. Plánované golfové hřiště nad penzionem
Moravanka je svažité a bude určeno pro golfisty s nějakou zkušeností, kterou právě
mohou získat na tomto tréninkovém hřišti, které díky rovinatosti terénu bude pro úplné
začátečníky. K tomuto bylo řečeno, že o nájmu či odprodeji by se dalo uvažovat, avšak
pozemek má dlouhodobě pronajatý paní Eva Cehová pro zemědělské účely, proto se
musí stávající nájemce nejdříve domluvit se zájemcem, poté můžou být učiněna další
rozhodnutí. Zastupitelstvo obce vzalo situaci na vědomí.
(6:0:1, zdržela se Eva Cehová)
2

18. Schválení prodeje části p.p.č. 5251 a 5241 v k.ú. Velká Morava o výměře cca 40 m
(Blanka Látalová)
2
Záměr prodeje části p.p.č. 5251 a 5241 v k.ú. Velká Morava o výměře cca 40 m
byl vyvěšen od 31. 3. do 28. 4. 2014 na úřední desce obecního úřadu a žádný další
zájemce o koupi se nepřihlásil, proto byl prodej schválen žadateli, tj. paní Blance
2
Látalové. Cena za prodej pozemku je stanovena na 35 Kč/m , přesná výměra pozemku
bude určena na základě geometrického plánu. Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem.
(7:0:0)
19. Schválení rozpočtu na rok 2014
V tomto bodě byl schválen rozpočet obce na rok 2014, jehož návrh byl vyvěšen
od 3. 4. 2014 do 28. 4. 2014 na úřední desce. Rozpočet počítá s příjmy ve výši
7 682 950 Kč a s výdaji ve výši 9 599 000 Kč. Rozdíl ve výši 1 916 050 Kč, který bude
hrazen z volných prostředků na účtu obce, je dán především investicí do rekonstrukce
a výstavby místní komunikace od Nováků po novou zástavbu. Zastupitelé k rozpočtu
nepodali žádné připomínky.
(7:0:0)
20. Smlouva o poskytnutí grantu na „Optimalizaci cykloturistického a turistického
značení v okolí Dolní Moravy“
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o poskytnutí grantu z Pardubického kraje
na „Optimalizaci cykloturistického a turistického značení v okolí Dolní Moravy“. Jedná
se o projekt, na jehož financování se podílí také společnost Sněžník, a.s. a Město Králíky,
jehož celkové náklady jsou 205 700 Kč. Grant bude poskytnut ve výši 50 000 Kč.
(7:0:0)
21. Smlouva o zřízení věcného břemene na vedení nn přes p.p.č. 5579 v k.ú. Velká
Morava (chata Sobík)
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene na vedení nn přes
p.p.č. 5579 v k.ú. Velká Morava. Jedná se o přípojku pro rodinný dům na p.p.č. 5576
v k.ú. Velká Morava. Za zřízení věcného břemene bude uhrazena jednorázová částka
1 000 Kč.
(6:1:0, proti Aleš Novák)
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22. Smlouva o zřízení věcného břemene na vedení nn přes p.p.č. 5596 v k.ú. Velká
Morava (Minaříková)
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene na vedení nn přes
p.p.č. 5596 v k.ú. Velká Morava. Jedná se o přípojku pro p.p.č. 5597 v k.ú. Velká Morava
paní Minaříkové. Za zřízení věcného břemene bude uhrazena jednorázová částka
1 000 Kč.
(7:0:0)
23. Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s firmou EKOKOM, a.s.
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů
z obalů s firmou EKO-KOM, a.s.. Jedná se o obnovu stávající smlouvy, která se dává
do souladu s novým občanským zákoníkem, ostatní ujednání zůstanou nezměněna.
(7:0:0)
24. Veřejný pořádek u zastávky U kapličky
Zastupitelstvo obce opětovně na podnět rodiny Dolečků projednalo situaci ohledně
veřejného pořádku u zastávky U kapličky, kdy zde návštěvníci obce zastavují
a za zastávkou vykonávají svou potřebu. Protože se doposud nenašlo žádné vhodné
opatření, bylo schváleno, aby zde byla umístěna značka zákaz zastavení mimo autobus
a zde umístěné kontejnery na tříděný odpad se přemístily k penzionu U Dvou smrků,
protože v případě větrných poryvů jsou zde umístěné kontejnery opakovaně odváty
do příkopů.
(7:0:0)
25. Schválení smlouvy o poskytnutí grantu na pořízení ÚP
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o poskytnutí grantu z Pardubického kraje
na pořízení územního plánu ve výši 34 000 Kč. Grant bude použit na další etapu
územního plánu – úpravu dokumentace po společném jednání s dotčenými orgány,
která bude stát 48 400 Kč . Grant tedy pokrývá 70 % nákladů této etapy.
(7:0:0)
26. Záměr výstavby garáže při č.p. 80 na Velké Moravě
V tomto bodě byl schválen záměr výstavby garáže při č.p. 80 na Velké Moravě. Jedná
se o akci obce, která vybuduje pro nájemníky obecních bytů v tomto domě pod konečnou
garáž se dvěmi garážovými místy. Jedná se o přízemní stavbu se sedlovou střechou
o půdorysných rozměrech 5,5 x 9 m umístěnou podélně s hlavní komunikací. K tomuto
bylo pouze řečeno, že nájemci bytů budou v případě zájmu o využívání garáže hradit
za její užívání nájem.
(7:0:0)
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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