ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA
říjen 2014

Číslo: 7/2014

ZDARMA

KOMUNÁLNÍ VOLBY
V pátek 10. a v sobotu a 11. října se budou konat komunální volby do zastupitelstva obce.
V minulém zpravodaji bylo chybně uvedeno, že Vám mají být volební lístky doručeny
do 25. září. Za chybu se omlouváme, lístky Vám budou doručeny do 7. října, nebo si je
můžete vyzvednout ve volební místnosti.
Hlasování bude probíhat v pátek 10. října od 14:00 do 22:00 a v sobotu 11. října od 8:00
do 14:00. Společně s hlasovacími lístky Vám budou doručeny informace o způsobu
hlasování. Na hlasování si nezapomeňte vzít občanský průkaz nebo pas.
Jak správně upravit hlasovací lístek
Na jednom hlasovacím lístku jsou uvedeny všechny volební strany a všichni kandidáti
do zastupitelstva obce. V naší obci se do zastupitelstva volí 7 členů a přesně tolik hlasů
můžete maximálně udělit. Hlasovací lístek v zásadě lze upravit dvojím způsobem a jejich
kombinací:
1. Zakřížkování jedné volební strany
Tímto způsobem vlastně dáváte hlas prvním 7 kandidátům v dané volební straně. Pokud
je ve volební straně více kandidátů jak 7, další kandidáti hlas neobdrží. Touto formou
nejvíce podpoříte danou volební stranu. Pokud zakřížkujete obě volební strany, Váš hlas
bude neplatný.
2. Zakřížkování jednotlivých kandidátů
V tomto případě můžete provést křížek u Vámi vybraných kandidátů v rámci jedné strany
nebo v obou volebních stranách. Zakřížkovat můžete minimálně 1 kandidáta, maximálně
však 7, protože tolik se volí členů zastupitelstva. Pokud však nevyužijete možnost
zakřížkovat všech 7 možných kandidátů, snižujete tím vlastně váhu svého hlasu. Pokud
zakřížkujete více jak 7 kandidátů (v součtu z obou stran), Váš hlas bude neplatný.
3. Kombinace obou způsobů
V tomto případě zakřížkujete jednu volební stranu a ve druhé straně budete křížkovat
jednotlivé kandidáty, přičemž označit můžete 1 až 6 kandidátů. V zakřížkované volební
straně pak obdrží hlas tolik prvních kandidátů, kolik je rozdíl počtu členů zastupitelstva
a počtu jednotlivě zakřížkovaných kandidátů (například pokud zaškrtnete jednu volební
stranu a ve druhé zaškrtnete 3 jednotlivé kandidáty, v zaškrtnuté straně tak dáváte hlas
prvním 4 kandidátům). Pokud označíte volební stranu a budete křížkovat jednotlivé
kandidáty v té samé volební straně, bude se Váš hlas počítat, jako byste zaškrtli pouze
volební stranu a k přednostním hlasům se přihlížet nebude.
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Jak se sčítají volební hlasy
Ve volbách do zastupitelstev obcí se užívá tzv. poměrný volební systém. Tento systém
spočívá v tom, že v případě jednotlivých volebních stran se sečtou hlasy, které dostali
všichni kandidáti na kandidátce. Kandidáti získali hlas buď jejich zakřížkováním, nebo
zakřížkováním volební strany, kdy hlas obdrží prvních 7 kandidátů nebo tolik, kolik je
rozdíl od počtu zakřížkovaných kandidátů ve druhé straně. V případě naší obce je zde 240
voličů a každý může udělit 7 hlasů, celkem tak lze ve volbách do našeho zastupitelstva
udělit 1 680 hlasů, pokud by všichni voliči přišli k volbám. Následně do propočtu mandátů
(tj. počtu zvolených zastupitelů pro jednotlivé strany) vstupují pouze ty strany, které
získají více jak 5% všech hlasů. Dále se u každé strany dělí součet jejích hlasů čísly 1 až 7
a vznikne tak řada sestupných čísel u obou stran. Následně se postupuje tak, že čísla
porovnávají a sestupně získává mandát ta ze stran, která má u daného dělitele vyšší
hodnotu.
Příklad výpočtu
V tomto případě si uvedeme příklad, kdy jedna strana získá v součtu 450 hlasů a druhá
850 hlasů a kolik následně která strana získá mandátů
Dělitel
Strana A
Strana B

1
450

2
225

3
150

4
113

5
90

6
75

7
64

2. mandát

5. mandát

-

-

-

-

-

850

425

283

213

170

142

121

1. mandát

3. mandát

4. mandát

6. mandát

7. mandát

-

-

Z uvedené tabulky vyplývá, že strana A získala 2 mandáty a strana B 5 mandátů.
Jednotlivými zastupiteli se stane tolik kandidátů volební strany, kolik mandátů volební
strana získala. Mandáty se rozdělují mezi kandidáty postupně v pořadí, v jakém jsou
kandidáti uvedeni na kandidátní listině. V případě, že však některý kandidát získal více jak
10 % přednostních hlasů (byl zakřížkován) než je průměr hlasů na kandidáta pro danou
volební stranu, předskakuje tento kandidát sepsané pořadí.
Výsledky voleb budou uvedeny hned po sečtení na úřední desce nebo na webu
www.volby.cz. Ustavující zasedání zastupitelstva obce, tj,. zasedání, kde bude volen
starosta a místostarosta z nových zastupitelů proběhne v pátek 30. října od 17 hodin
na obecním úřadě.
V říjnu své jubileum oslaví
Aloisie Žaloudková
Jana Válková
Zdenka Filipová
Eva Klimešová
GRATULUJEME !!!
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 22. 9. 2014
Přítomni:

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

Hosté:

Martin Komárek
Lukáš Choleva

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.
(7:0:0)
2. Schválení pachtu budovy bývalého informační centra č.p. 35 na Velké Moravě
Záměr pachtu budovy bývalého informační centra č.p. 35 na Velké Moravě byl vyvěšen
od 1. 9. 2014 do 22. 9. 2014 na úřední desce obecního úřadu. V této době projevili
o pacht zájem 3 zájemci: Hana Vyskočilová, Pavel Žofka a Sněžník, a.s.. Na zasedání obce
se dostavil i pan Komárek, generální ředitel společnosti Sněžník, a.s., který popsal
důvody, proč zachovat pacht budovy i parkoviště jednomu subjektu, kdy by tento objekt
měl sloužit jako obslužný objekt parkoviště. Pokud společnost nebude mít tento objekt
k dispozici, bude nucena vybudovat zařízení pro vybírání parkovného či na parkovišti
umístit nějaký mobilní objekt. Také uvedl, že společnost má pronajat pozemek kolem
budovy včetně přístupu. Dále bylo řečeno, že by měla budova sloužit jako další služba
návštěvníkům obce, což ostatně bylo také podmínkou pachtu. Protože bylo zájemců více
a všichni byli s podmínkami pachtu i přístupu srozuměni, bylo řečeno, že bude
nejvhodnější, aby všichni zájemci podali nabídku k ceně ročního pachtu za budovu
v zalepené obálce s označením "Pacht budovy na konečné - nabídka, NEOTVÍRAT"
do příštího týdne, tj. do 29. září do 17 hodin, kdy bude svoláno mimořádné zasedání
zastupitelstva obce a kde budou obálky otevírány a nabídky vyhodnoceny, přičemž
nejvyšší nabídka bude vítězná a bude nabídnuto zájemci uzavření smlouvy.
(6:0:1, zdržel se Vladimír Vyskočil)
3. Žádost o zařazení plochy občanské vybavenosti pro výstavbu wellness do změny č. 7
územního plánu obce.
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost společnosti Sněžník, a.s. ohledně zařazení
plochy pro výstavbu wellness vedle hotelu Vista do změny č. 7 územního plánu obce.
Tato plocha je řešena v rámci nového územního plánu, který však díky dohadovacím
řízením s různými orgány a veřejnému projednání celkové koncepce obce nebude ještě
pravděpodobně delší dobu vydán. Z tohoto důvodu by společnost, která změnu č. 7
vyvolala a která si jí hradí, ještě zařadila tuto plochu také do změny č. 7, protože dle slov
přítomného generálního ředitele společnosti Sněžník, a.s. pana Martina Komárka je
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výstavba tohoto wellness nyní hlavní prioritou společnosti, protože současné wellness
v hotelu Vista nedostačuje kapacitně pro hosty hotelu i všechny další návštěvníky
neubytované na hotelu. V diskuzi bylo shledáno, že se jedná o vhodné doplnění služeb
v obci a toto přidání do změny bylo schváleno.
(6:1:0, proti Vladimír Vyskočil)
Bylo řečeno, že tímto záměrem však nesmí dojít k velkému záboru lesa, proto byl
diskutován rozsah plochy pro výstavbu tohoto wellness. Nakonec bylo schváleno, že ve
změně č. 7 bude vymezena pouze plocha pro wellness pod cestou u hotelu.
(7:0:0)
Dále bylo připomenuto, že z důvodu zdlouhavého trvání pořízení nového územního plánu
by bylo vhodné do změny č. 7 zařadit také změnu regulativů pro zástavbu, kde by se
objevily míry využití území – pro plochu bydlení a individuální rekreaci by intenzita využití
území činila max. 20 %, z toho nadzemní stavby nejvýše ½; pro občanskou vybavenost by
intenzita využití území činila max. 30 %, z toho nadzemní stavby nejvýše ½. Důvodem
tohoto je přespřílišné zastavování především malých pozemků, kdy pak dochází
k přehušťování místní typicky rozvolněné zástavby. Následně bylo zařazení těchto
regulativů do změny schváleno.
(7:0:0)
4. Žádost o odkoupení stavební parcely č. 146 v k.ú. Velká Morava pro výstavbu
malého rodinného domu – Lukáš Choleva
Zastupitelé obce byli seznámeni se žádostí pana Lukáše Cholevy, který chce odkoupit
2
od obce stavební parcelu č. 146 v k.ú. Velká Morava o výměře 443 m . Stavební parcela
se nachází nad konečnou vedle chaty pana Dočkala. Tato stavební parcela je sice dle
územně plánovací dokumentace obce zařazena v ploše bydlení, avšak dle regulativů
2
územního plánu musí mít stavební parcela pro rodinný dům min. výměru 1200 m .
Na toto bylo řečeno, že by se jednalo o velmi malý domek, podobný jaké jsou pod
penzionem Jiřinka, kde jsou podobně velké parcely. Na toto bylo namítáno, že právě
zástavba těchto domků je velmi hustá a pokud by zastupitelstvo udělilo výjimku
z regulativů, mohl by tímto argumentovat každý další stavebník, který by tak chtěl využít
co nejvíce své pozemky. K tomuto bylo řečeno, že obec vlastní pouze tuto parcelu a nelze
ji rozšířit o okolní pozemky, proto by mohla být výstavba rodinného domu za
předpokladu malé zastavěné plochy umožněna. Po diskuzi bylo shváleno, že by zde malý
domek mohl stát, avšak musí být dodrženo, že nesmí zastavěnou plochou přesáhnout
15% plochy pozemku.
(7:0:0)
Co se týká záměru prodeje pozemku, bylo schváleno že bude prodán za standardních
podmínek, tj. prodej pouze místnímu občanovi s trvalým pobytem v obci min. 2 roky,
2
prodejní cena min. 100 Kč/m , pozemek bude prodán na základě smlouvy o smlouvě
budoucí kupní, kdy budoucí vlastník musí předložit do 2 let stavební povolení či ohlášení
na stavbu rodinného domu a do 5 let předložit kolaudaci a nahlásit do domu min. 1
osobu k trvalému pobytu v obci. Dále budoucí vlastník uhradí veškeré náklady spojené
s převodem (kolek na vklad do katastru nemovitostí, daň z nabytí nemovitých věcí,...).
Pokud nebudou podmínky dodrženy bude od kupní smlouvy upuštěno nebo bude kupní
2
cena zvýšena na 650 Kč/m .
(6:0:1, zdržel se Aleš Novák)
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5. Schválení směny části cesty na p.p.č. 2081 a p.p.č. 228/1 za část p.p.č. 2091 v k.ú.
Dolní Morava – Větrný vrch, s.r.o.
Záměr směny části cesty u baru na Větrném vrchu na p.p.č. 2081 a p.p.č. 228/1, celkem
2
pozemky o výměře 444 m za část p.p.č. 2091 v k.ú. Dolní Morava o shodné výměře byl
vyvěšen od 1. 9. 2014 do 22. 9. 2014 na úřední desce obecního úřadu a nikdo k tomuto
nepodal žádné další návrhy a připomínky, proto byla směna schválena. Navrhovatel
směny společnost Větrný vrch, s.r.o. uhradí veškeré náklady spojené s převodem
(sepsání směnné smlouvy, kolek na vklad do katastru nemovitostí, daň z nabytí
nemovitých věcí, znalecké odhady ap.).
(7:0:0)
6. Smlouva o zřízení věcného břemene pro vedení nn přes p.p.č. 5476 v k.ú. Velká
Morava – RD Roman Klimeš, Vratislav Krobot
Zastupitelstvo obce v tomto bodě schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
pro vedení přípojky nízkého napětí přes p.p.č. 5476 v k.ú. Velká Morava pro dva rodinné
domy pana Romana Klimeše a Vratislava Krobota. Jedná se o pozemek komunikace nad
hotelem Morava, kde je již uloženo zemní vedení nízkého napětí a z tohoto vedení je
pouze ke stavebnímu pozemku rodinných domů přivedena nová přípojka. Za zřízení
věcného břemene bude obci uhrazena jednorázová úplata ve výši 1 000 Kč bez DPH.
(7:0:0)
7. Smlouva o způsobu spolufinancování příspěvku na podporu fungování sociální služby
– sociální poradenství ve městě Králíky v roce 2015
Zastupitelstvu obce byla předložena smlouva o způsobu spolufinancování příspěvku
na podporu fungování sociální služby – sociální poradenství ve městě Králíky v roce 2015.
Sociální poradenství bude zajišťovat Oblastní charita Ústí nad Orlicí a mají se na ní
spolupodílet všechny obce v regionu. Příspěvek na tuto činnost je rozpočítán dle počtu
obyvatel jednotlivých obcí, kdy na Obec Dolní Morava připadá příspěvek ve výši 1 044 Kč.
Po diskuzi nad tématem bylo shledáno, že vzhledem ke kolektivní účasti na této aktivitě
a nepříliš velkému příspěvku může být tato smlouva uzavřena.
(7:0:0)
8. Žádost o poskytnutí finančního daru – Střední odborné učiliště opravárenské Králíky
Na obec byla doručena žádost Středního odborného učiliště opravárenského Králíky
ohledně poskytnutí finančního daru na zajištění obnovy školního nábytku a rekonstrukci
domova mládeže. Škole zřizovatel (Pardubický kraj) poskytnul na tyto akce finanční
prostředky ve výši 1 100 000 Kč, avšak tyto prostředky nepokryjí veškeré náklady na výše
uvedené akce. V dopise byl přiložen přehled, kde bylo uvedeno, že na pokrytí zbylých
nákladů schází 1 087 335 Kč. Na tuto chybějící částku přispělo již Město Králíky darem ve
výši 100 000 Kč, Obec Červená Voda darem ve výši 100 000 Kč a firma VZV GROUP, s.r.o.
darem ve výši 25 000 Kč. Protože školu navštěvují také studenti z Dolní Moravy, bylo
shledáno, že by byl příspěvek obce také vhodný a vzhledem k velikosti naší obce byla
schválena částka daru ve výši 12 000 Kč.
(7:0:0)
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MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 29. 9. 2014
Přítomni:

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

Omluveni:

Eva Cehová
Aleš Novák

1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
Starosta přivítal zastupitele na zasedání. Předložil program jednání a jako ověřovatele
zápisu navrhl pana Ladislava Stejskala a pana Jaroslava Míku. Zastupitelé následně
program i ověřovatele zápisu schválili.
(5:0:0)
2. Schválení pachtu budovy bývalého informační centra č.p. 35 na Velké Moravě
Na základě předchozího zasedání zastupitelstva obce, na které byly doručeny 3 žádosti
o pacht budovy bývalého informační centra č.p. 35 na Velké Moravě, byli všichni zájemci
vyzváni k předložení nabídek za roční pacht budovy, přičemž jeho min. částka byla
stanovena na 1 200 Kč za rok. Do tohoto mimořádného zasedání zastupitelstva obce byly
doručeny pouze 2 nabídky v zapečetěných obálkách, které byly rozdělány na tomto
zasedání. První nabídka pana Pavla Žofky činila 21 600 Kč/rok a druhá nabídka paní Hany
Vyskočilové činila 15 678 Kč/rok. Třetí zájemce, společnosti Sněžník, a.s., nabídku za roční
pacht budovy nepředložil. Po srovnání nabídek bylo schváleno, že pachtýřem budovy
bude pan Pavel Žofka. Pachtýř bude na své náklady opravovat a udržovat budovu, pacht
bude na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, pachtýř se zavazuje v budově
podávat v pravidelné otevírací době informace o turistických cílech a ubytování pro
návštěvníky obce a provozovat další služby pro návštěvníky; pronájem či pacht třetí
osobě bude pouze se souhlasem obce.
(4:0:1, zdržel se Vladimír Vyskočil)

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Ustavující zasedání
zastupitelstva obce proběhne
v pátek 30. října od 17:00
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.

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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