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ZDARMA

Vážení spoluobčané,
máme za sebou nejdůležitější volby týkající se přímo vás, občanů obce. Volilo se nové
zastupitelstvo, které si poté zvolilo nové vedení obce. Zpočátku se situace v naší obci jevila
celkem jednoznačně, kdy dvě kandidující strany předznamenávaly jednoznačný výsledek
pro jednu nebo druhou, kdy není třeba uzavírat koaliční dohody v případě účasti více
stran za cenu ústupků. Nikdo z nás však takový výsledek voleb nečekal. Absolutně stejný
počet hlasů pro obě kandidátky není příliš pravděpodobný. Nakonec většinu mandátů
získala mnou vedená kandidátka KDU-ČSL. Popravdě, z takového „vítězství“ jsem nebyl
příliš nadšen, ale do voleb jsem šel s tím vést obec a i když to dopadlo, jak to dopadlo,
byla má pozice celkem jasná. Vzhledem k výsledku voleb jsme se však se spolukandidáty
dohodli dát prostor protistraně, kdy jsme na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce
podpořili jejich kandidáta na místostarostu pana Janočka. Ve výsledku došlo vlastně
k prohození našich pozic, avšak s tím rozdílem, že oba budeme pro svou funkci uvolněni,
tedy že se práci pro obec můžeme věnovat naplno. Doposud byl místostarosta neuvolněný
a měl své zaměstnání, po kterém chodil vypomáhat na obec. Mnohým z Vás se může
zdát, že se ve výsledku zas tak moc nezměnilo, mnohým toto přijde jako vhodné řešení,
někomu se to zase moc nelíbí. Já však věřím, že vzhledem k nastalé situaci je toto
kompromisním řešením, které odráží vyrovnaný výsledek voleb, ve kterých jste se zaměřili
na jednotlivé kandidáty před volbou stran a jejich programů. Oba nyní budeme pracovat
pro obec na plný úvazek a budeme jí moci dát to, co každý z nás umí nejlépe. Pan Janočko
bude mít na starosti technickou správu obce, tedy vše týkající se údržby, oprav a vedení
zaměstnanců údržby a já budu obstarávat agendu, projektový management, reprezentaci
obce a získávání finančních prostředků především z dotací pro rozvojové projekty. Věřím,
že tato spolupráce, v tomto novém postavení, bude fungovat pro rozvoj obce
a ve prospěch vás, občanů.
Richard Novák, starosta
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A) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
Volební strana č. 1 - Křesťanská
a demokratická unie - Československá
strana lidová

Volební strana č. 2 - ZA HEZKOU
VESNICI

Ladislav Bednář
Richard Novák
Radek Vrábel
Vladimír Vyskočil

Rostislav Král
Ladislav Janočko
Eva Cehová

105 hlasů
100 hlasů
90 hlasů
85 hlasů

125 hlasů
120 hlasů
91 hlas

B) Jména a příjmení náhradníků:
Volební strana č. 1 - Křesťanská a
demokratická unie - Československá
strana lidová

Volební strana č. 2 - ZA HEZKOU
VESNICI

Lucie Krupičková
Aleš Novák
Jaroslav Míka
Jana Kostúrová
Ladislav Stejskal

Jan Válek
Radek Adamec
Tomáš Šemro
Vladimír Petržela

77 hlasů
72 hlasy
70 hlasů
29 hlasů
14 hlasů

81 hlas
76 hlasů
75 hlasů
74 hlasy

OZNÁMENÍ – obnova katastrálního operátu
Oznamujeme občanům, že Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště
Ústí nad Orlicí dokončuje obnovu katastrálního operátu ve všech katastrálních území
obce. Obnova se týká všech parcel, kde nebyla provedena pozemková úprava, tedy
především zastavěného území na Dolní Moravě a na Horní Moravě a lesů na Velké
Moravě.
Katastrální operát obnovený novým mapováním na digitální katastrální mapu je
k nahlédnutí na obecním úřadě do 19. listopadu v pondělky a středy od 7 do 12
a od 13 do 17 hodin, v ostatní dny pak od 13 do 15 hodin. V poslední den nahlížení
budou na obci od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin přítomni pracovníci katastrálního úřadu,
kteří k obnově mohou podávat bližší informace. V ostatní dny můžete nahlédnout,
zda v případě vašeho listu vlastnictví dochází zdigitalizováním mapy ke změně výměry
parcel.
Upozorňujeme občany, že v případě kdy obnovou katastrálního operátu dojde
ke změně výměry Vašich parcel, jste povinni podat do 31. ledna 2015 daňové přiznání
k dani z nemovitých věcí! Obnova katastrálního operátu se dává katastrálním úřadem
na vědomí pouze veřejnou vyhláškou a nebudete obesíláni o tom, jestli se v případě
Vašich pozemků něco mění!
Z tohoto důvodu doporučujeme všem, kterých se toto týká, aby se na obecní úřad
dostavili pro ověření případných změn.
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USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, konané dne 3. 11. 2014
Přítomni:

Ladislav Janočko
Ing. arch. Richard Novák
Rostislav Král
Ladislav Bednář
Eva Cehová
Radek Vrábel
Vladimír Vyskočil

Občané:

Josef Baroň
Tomáš Procházka
Jaroslav Míka
Augustin Grežo
Milan Soldát
Emil Novák
Josef Klimeš
Eva Klimešová

1. Složení slibu nových zastupitelů
Předsedající Ladislav Janočko vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před
složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit
slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu. Složení slibu proběhlo
tak, že předsedající přečetl stanovený slib „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou
čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů
a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném
archu. Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
2. Určení ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Evu Cehovou a pana Vladimíra Vyskočila.
Proti návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky a tito ověřovatelé byli schváleni.
(7:0:0)
3. Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu
programu doplnil bod týkající se schválení počtu zaměstnanců údržby obce na zimní
období do 31. 3. 2015. Další připomínky nebyly podány a program byl schválen.
(7:0:0)
4. Volba starosty a místostarosty
a) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění
Předsedající navrhl, aby dlouhodobě uvolněný byl pouze starosta obce. K tomuto nebyly
vzneseny připomínky a zastupitelstvo toto schválilo.
(7:0:0)
b) Určení způsobu volby starosty a místostarosty
Zastupitelstvo obce schválilo, aby volba starosty a místostarosty probíhala veřejným
hlasováním.
(7:0:0)
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c) Volba starosty
V tomto bodě vyzval předsedající k podávání návrhů na funkci starosty. Za KDU-ČSL byl
navržen Richard Novák. Další návrhy nebyly vzneseny a tento kandidát byl zvolen.
(4:3:0, proti Ladislav Janočko, Eva Cehová, Rostislav Král)
d) Volba místostarosty
V tomto bodě vyzval předsedající k podávání návrhů na funkci místostarosty. K tomuto
nový starosta Richard Novák řekl, že za stranu KDU-ČSL, která nakonec získala většinu
mandátů, nebudou podávány návrhy na funkci místostarosty, protože výsledek voleb
v obci Dolní Morava byl vyrovnaný, tudíž tato strana dá prostor návrhu protistraně a její
návrh také podpoří. Za sdružení nezávislých kandidátů „Za hezkou vesnici“ byl navržen na
funkci místostarosty pan Ladislav Janočko a tento kandidát byl zvolen.
(7:0:0)
5. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní
výbor, neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem
původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý,
přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy. Členy výboru mohou být
členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen
zastupitelstva. Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta,
místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní
práce na obecním úřadu. Richard Novák na základě dotazu osvětlil činnost kontrolního
a finančního výboru spočívající v kontrole hospodaření obce a plnění úkonů schválených
zastupitelstvem a daných zákonem o obcích. Zjištěné nedostatky, neplnění usnesení,
porušení zákona či doporučení mohou předsedové či členové výborů předložit
zastupitelstvu obce k projednání. Následně zastupitelstvo zřídilo finanční výbor
a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy.
(7:0:0)
b) Volba předsedy finančního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního
výboru. Po diskuzi byl navržen pan Ladislav Bednář a následně byl také jako předseda
finančního výboru zvolen.
(6:0:1, zdržel se Ladislav Bednář)
c) Volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
kontrolního výboru. Po diskuzi byl navržen pan Rostislav Král a následně byl také jako
předseda kontrolního výboru zvolen.
(7:0:0)
d) Volba členů finančního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru.
Richard Novák dále upřesnil, že členy finančního výboru se mohou stát také občané obce,
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proto vyzval přítomné občany také k podávání návrhů. Po diskuzi byli za členy finančního
výboru navrženi pan Vladimír Vyskočil a pan Radek Vrábel a následně byli oba zvoleni.
(5:0:2, zdržel se Vladimír Vyskočil, Radek Vrábel)
e) Volba členů kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru.
Po diskuzi byl navržen pan Ladislav Janočko a paní Eva Cehová. Protože dle zákona
o obcích nemůže být členem kontrolního výboru místostarosta, pan Janočko nemůže být
zvolen členem kontrolního výboru. Zastupitelstvo obce zvolilo členku kontrolního výboru
paní Evu Cehovou. Další člen pro nepředložení dalšího kandidáta bude volen na dalším
zasedání zastupitelstva obce.
(5:0:2, zdržel se Ladislav Janočko, Eva Cehová)
6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
a) Odměny zastupitelů
V tomto bodě byly diskutovány odměny neuvolněných zastupitelů obce, jejichž
maximální výše je stanovena v nařízení vlády č. 37/2003 v platném znění. Richard Novák
navrhl, aby byla jednotná odměna 500 Kč za měsíc na zastupitele. Ladislav Janočko
k tomuto namítl, že by předsedové výborů měli mít odměny vyšší, tj. takové, jako
doposud, tedy 1200 Kč za měsíc. K tomuto bylo řečeno, že pokud budou svou funkci
vykonávat řádně, tato odměna jim přísluší. Po diskuzi bylo shledáno, že ostatní
zastupitelé by měli mít odměnu poloviční, tj. 600 Kč za měsíc. Zastupitelstvo obce
následně schválilo odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva, a to pro předsedy
výborů ve výši 1200 Kč za měsíc a pro členy výborů ve výši 600 Kč za měsíc.
(7:0:0)
b) Odměna místostarosty
V tomto bodě byla diskutována odměna místostarosty. Nový starosta představil
přítomným dva modely možného dalšího fungování obce. V prvním starosta bude
vykonávat reprezentaci obce, bude zajišťovat projektový management a zjišťování
a řešení dotačních možností a plnit agendu obce. Neuvolněný místostarosta by ho pak
zastával v těchto úkonech v době jeho nepřítomnosti a dále se věnoval některým dalším
úkonům. Nově by byl u obce zaměstnán na plný úvazek technik, který by zajišťoval
technickou správu obce, vedení sezónních zaměstnanců na veřejně prospěšné práce
a zajišťoval tak údržbu obce a výstavbu drobnějších staveb svépomocí. Tento technik
by měl mít přehled v údržbových pracích i v obsluze strojů a měl by vlastnit řidičský
průkaz skupiny B a T. Ve druhém modelu by byly úkoly starosty obce shodné, avšak
místostarosta by byl uvolněný a zajišťoval by jak úkony neuvolněného místostarosty,
tak také úkony technika obce. Následně bylo novému místostarostovi nabídnuto,
zda by chtěl svou funkci vykonávat jako uvolněný či neuvolněný. Místostarosta Ladislav
Janočko se k tomuto dotázal, jací jsou plánováni zaměstnanci na zimní období. K tomuto
bylo řečeno, že jsou plánováni 4 zaměstnanci, a to Josef Baroň, Jaroslav Zatloukal, Emil
Novák a Jitka Formánková. Poté místostarosta uvedl, že by svou pozici vykonával jako
uvolněný, za což mu náleží jako místostarostovi odměna dle nařízení vlády č. 37/2003
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v platném znění. Zastupitelstvo obce následně schválilo, že místostarosta bude svou
funkci vykonávat jako uvolněný.
(6:0:1, zdržel se Ladislav Janočko)
7. Volba zástupce obce ve Sdružení obcí Orlicko
V tomto bodě byl volen zástupce obce ve Sdružení obcí Orlicko. Navržen a schválen byl
nový starosta – Richard Novák.
(7:0:0)
8. Volba zástupce obce v o.p.s. Králický Sněžník
V tomto bodě byl volen zástupce obce v o.p.s. Králický Sněžník. Navržen a schválen byl
nový starosta – Richard Novák. Starosta na základě dotazu osvětlil činnost o.p.s. Králický
Sněžník, spočívající v propagaci destinace Králického Sněžníku, která byla založena
za předpokladu, že se do budoucna zapojí do tohoto procesu větší množství podnikatelů
a bude sloužit ku prospěchu všem. Protože se tak nestalo a společnost je financována
z většiny pouze obcemi na Králicku, v současné době tato společnost utlumuje svoji
činnost a soustředí jí především na udržitelnost proběhlých projektů dotovaných z EU.
(7:0:0)
9. Různé
a) Možnost výspravy místních komunikací
V tomto bodě byla projednána možnost výspravy obecních komunikací od Nováků
po obchod a od konečné autobusu po křižovatku k mramorovému lomu. Povrch těchto
komunikací je ještě celkem solidní, ale nachází se v nich větší množství prasklin a několik
výtluků, propadlin apod. Richard Novák zjišťoval informace ohledně možnosti výsprav,
kdy jako nelepší se jeví oprava větších prasklin pružnou zálivkou a oprava výtluků
metodou Silcot, kdy dochází k nahřátí výtluku a okolí, dodá se nová směs asfaltu
a kameniva a směs se zhutní. Výhodou této technologie je, že nevznikají spáry,
do kterých by mohlo zatéci a mohlo by tak docházet k dalším poruchám. Byl přizván
na kontrolu těchto komunikací také zástupce firmy, která obě tyto technologie provádí
a bylo řečeno, že výsprava těchto komunikací by se pohybovala v rozmezí 150 – 300 tis.
Kč a bylo doporučeno, aby se tyto výspravy provedly ještě před zimní sezónou,
aby v zimním období nedošlo k většímu poškození. Byly ověřeny další technologie a další
dodavatelé a bylo zjištěno, že cenově se vyřezání okolí výtluku a zaasfaltování novou
směsí a metoda Silcot příliš neliší, stejně tak je na tom také výsprava tryskovou metodou.
Rozdíl v cenách je však u jednotlivých dodavatelů, kdy však dle informování nejsou
všichni dodavatelé schopni zajistit výspravu z důvodu nasmlouvaných zakázek do začátku
zimy. Z tohoto důvodu bylo řečeno, že by bylo vodné věc neuspěchat, protože rozdíl
v cenách je i dvojnásobný. V příštím roce by se tedy provedla případná výsprava
propadlých propustků a byly vyznačeny požadované výspravy, na které poté budou
předloženy nabídky, z nichž následně bude vybráno. Zastupitelstvo obce vzalo informace
ohledně výsprav komunikací na vědomí.
(7:0:0)
MŠE V KOSTELE SV. ALOISE se bude konat 16. listopadu od 8 hodin.
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b) Kouření ve sportovním areálu
V tomto bodě bylo projednáno kouření ve sportovním areálu. Protože v současné době
není dodržován zákaz kouření v uzavřených prostorách a v otevřených prostorách není
kouření zakázáno, bylo řečeno, že by bylo vhodné tento stav upravit vzhledem
ke skutečnosti, že se jedná o sportovní areál určený především pro mládež a děti. Bylo
jednoznačně řečeno, že kouřit v uzavřených prostorách by se nemělo vůbec a toto musí
být dodržováno. Dále bylo diskutováno, jak naložit s kouřením ve volném prostoru
sportovního areálu. Protože je venkovní prostor určen také především dětem
a mladistvým, jsou zde sportoviště a velké dětské hřiště, bylo řečeno, že kouření i zde
není vhodné, protože to nevhodně působí na dětské návštěvníky. Bylo diskutováno, jak
to bude v případě větších akcí, kdy by kontrola či dodržování zákazu bylo problematické.
Následně bylo schváleno, že zákaz bude platit vždy, i když jeho uplatnitelnost především
v době větších veřejných akcích bude problematická. Je zde však vždy možnost se
na tento zákaz obrátit.
(4:3:0, proti Ladislav Janočko, Rostislav Král, Eva Cehová)
c) Odprodej akcií ČSAD BUS Ústí nad Orlicí
Na obecní úřad byla doručena nabídka od pana Petra Bubeníka na odkup akcií ČSAD BUS
Ústí nad Orlicí, a.s.. Obec Dolní Morava vlastní 6 ks kmenových akcií od roku 2000, kdy
byly zakoupeny za 6000 Kč. Nabídka činí 230 Kč za akcii, tj. 1380 Kč za všechny akcie.
Vzhledem k podhodnocení oproti nákupu bylo schváleno, že není důvod tyto akcie
prodávat.
(7:0:0)
d) Příspěvek na pořízení nového BabyBoxu v Ústí nad Orlicí
Na obecní úřad byla doručena žádost o příspěvek na nový BabyBox v Ústí nad Orlicí.
V diskuzi bylo shledáno, že tento BabyBox je pro občany obce velmi vzdálený a je velká
pravděpodobnost, že nikdy místními občany nebude využit a proto není důvod na něj
přispívat.
(6:0:1, proti Eva Cehová)
e) Schválení počtu zaměstnanců údržby obce na zimní období do 31. 3. 2015
V tomto bodě bylo schváleno, aby na zimní období, tj. od listopadu do konce března, byli
na údržbu obce zaměstnáni 4 lidé, kteří budou zajišťovat především zimní údržbu, tvorbu
ledové plochy a obsluhu sportovního areálu. Tito zaměstnanci budou zaměstnáni na
základě dohody s úřadem práce, který na tyto zaměstnance, protože byli vedeni v jejich
evidenci, přispívá část mzdových nákladů. Mezi tyto 4 zaměstnance budou patřit pan
Josef Baroň, pan Jaroslav Zatloukal, pan Emil Novák a paní Jitka Formánková.
(7:0:0)
f) Diskuse
V rámci diskuze byla probírána výsprava objízdné trasy přes polní cesty na Horní Lipku,
tedy zda dojde k dosypání krajnic a prostoru mezi panely. Richard Novák k tomuto řekl,
že na základě informací od firmy zajišťující rekonstrukci cesty z Červeného Potoka
na Králíky, bude tato výsprava provedena, jakmile budou ukončovat rekonstrukci
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komunikace, protože teď s jejím dokončením mají spoustu práce. Dále bylo řečeno,
že bude žádáno, aby z prostředků vyčleněných na opravy objízdných tras byla provedena
také oprava úseku od hlavní silnice po nový asfalt v délce cca 30 m novým asfaltovým
povrchem. Dále bylo řečeno, že vzhledem k nedokončenosti rekonstrukce komunikace
z Červeného Potoka na Králíky byla uzavírka této komunikace prodloužena
do 15. listopadu.
Bylo dotázáno, jaké jsou odměny uvolněného starosty a místostarosty. Dle nařízení vlády
č. 37/2003 o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev v platném znění
(především ve znění nařízení č. 459/2013) je v případě naší obce přiznána odměna
starostovi obce ve výši 32 641 Kč hrubého a v případě místostarosty ve výši 25 090 Kč
hrubého.
Dále byla diskutována lokalita Větrného vrchu a zdejších komunikací, kdy je nutné dořešit
majetkoprávní vztahy na místní komunikaci, kdy část komunikace od obchodu k Vrzalům
leží na pozemku pana Sochora, který by rád směnil pozemek pod touto cestou za jiný.
Protože by tato směna mohla omezit budoucí využití okolních pozemků u směňované
parcely, bylo shledáno, že daleko lepší by bylo odkoupení tohoto pozemku. Také bylo
diskutováno zpřístupnění lokality pod Větrným vrchem, kde se nachází obecní pozemky
a je zde možná případná výstavba bytového domu. Bylo shledáno, že je dobré řešit
projektově zpřístupnění této lokality, ale naplánovat také výstavbu bytového domu
na obecním pozemku pod panem Haradzínem, kde vede místní komunikace a tudíž
využití této parcely není vázáno na její zpřístupnění.
Dále bylo diskutováno, zda by se nedaly vysázet keře nad
novou betonovou palisádou u nové komunikace do nové
zástavby ve spodní části obce. K tomuto bylo řečeno,
že za palisádou se prakticky nachází cca 20 cm obecního
pozemku a keře by tak zasahovaly do sousedního
pozemku.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Další řádné zasedání
zastupitelstva obce proběhne
v pondělí 8. prosince od 17:00
ve sportovním areálu

SETKÁNÍ PODNIKATELŮ
V CESTOVNÍM RUCHU
Proběhne v pátek 28.
listopadu od 17 hodin
na sále obecního úřadu.

V listopadu své
jubileum oslaví
Františka Šemrová
Augustin Hradil
Vladimír Vyskočil

Zasedání je veřejné a program
zasedání bude zveřejněn týden před
jeho konáním.

Maria Paulovičová
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,
stostarosta@obecdolnimorava.cz. Do zpravodaje může kdokoliv přispět, Vaše přípěvky
doručte na obecní úřad či na uvedený e-mail.
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