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Číslo: 9/2014

ZDARMA

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
V letošním roce ještě proběhne mimořádný svoz komunálního odpadu v úterý
30. prosince. V roce 2015 budou svozy odpadu probíhat nově vždy ve středu. Od začátku
roku do konce března bude prováděn svoz každý týden ve středu, od 1. dubna pak
každou sudou středu.

ROZŠÍŘENÍ PROVOZU OBČANSKÉ PORADNY OBLASTNÍ CHARITY ÚSTÍ
NAD ORLICÍ V KRÁLÍKÁCH V ROCE 2015
Oblastní charita Ústí nad Orlicí poskytuje od ledna 2011 v Králíkách prostřednictvím
občanské poradny služby odborného sociálního poradenství. To se týká nejčastěji oblasti
sociální pomoci, bydlení, sociálních dávek, pracovních, rodinných a mezilidských vztahů,
majetkoprávních vztahů, ochrany spotřebitele, dluhové problematiky apod. Poradci
nabízí zájemcům radu, informace či možnosti řešení konkrétní situace, pomoc
s vyplňováním formulářů a psaním písemností, vyhledají příslušnou právní normu nebo
kontaktní údaje o jiných institucích atd.
Počínaje 6. lednem 2015 bude provoz občanské poradny rozšířen na každé úterý v roce,
vyjma úterý 17. 11. 2015 /státní svátek/ a úterý s daty 22. 12. 2015 a 29. 12. 2015.
Občanská poradna je pro veřejnost nadále otevřena v prostorách Gymnázia a ZŠ Králíky,
Moravská 647 (nad školní jídelnou), e-mail: poradna@orlicko.cz, www.uo.caritas.cz.
Týdenní frekvence provozu občanské poradny v Králíkách je nastavena na období roku
2015. Na konci třetího čtvrtletí roku 2015 bude využívání služeb občanské poradny
v Králíkách v týdenní frekvenci vyhodnoceno, od toho se pak budou odvíjet další jednání
o provozu občanské poradny v následujícím kalendářním roce.
Obecní úřad bude mít poslední úřední hodiny v tomto roce v pondělí 29. prosince
od 7 do 12 a od 13 do 17-ti hodin. Ve středu 31. prosince bude obecní úřad uzavřen.
V prosinci své jubileum oslaví
Marie Vyskočilová
Štefan Paulovič
Irena Harčaríková
GRATULUJEME !!!
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SVOZ PLASTŮ – ODMĚNA ZA JEJICH TŘÍDĚNÍ
Od začátku roku budou ti občané, kteří třídí plastové obaly a nápojové kartony do pytlů,
odměňováni za každý kilogram odevzdaného vytříděného plastu a nápojového kartonu
2 korunami. Odměna se bude za celý rok 2015 načítat a bude v roce 2016 odečtena
od poplatku za svoz komunálního odpadu. Plasty a nápojové kartony lze dávat
do jednoho pytle!
Podmínky programu odměny:
• Plasty budou odevzdávány výhradně v průhledných pytlích, které si lze vyzvednout
na obecním úřadě.
• Pytle budou odevzdávány zásadně plné a zavázané.
• Každé pondělí budou pytle zaměstnanci obecního úřadu sbírat. Je nutné pytel
přistavit poblíž místní komunikace.
• V případě více různých obyvatelů v domě, kde bude tříděn odpad, je nutné pytel
popsat lihovým fixem svým jménem.
• PET láhve a nápojové kartony budou sešlápnuté.
• V případě porušení pravidel, nemusí být pytel odvezen nebo nebude připsána
odměna.

Co vše lze do pytle třídit?
Plasty
Ano:
Sešlápnuté PET lahve včetně víčka
a etikety, kelímky, sáčky a tašky, fólie,
výrobky z plastů, plastové obaly, láhve
a kanystry, pěnový polystyrén
Ne:
Novodurové trubky, obaly od olejů
a nebezpečných látek (hnojiva, chemikálie,
barvy), linolea a další výrobky z PVC,
molitan, umělé textilie, pryže, plastové
díly s kovovými částmi
Nápojové kartony
Ano:
krabice od džusů, vína, mléka a mléčných
výrobků, které je potřeba řádně
sešlápnout
Ne:
jiné vícevrstvé obaly = měkké sáčky,
například od kávy a různých potravin
v prášku; nepatří sem ani nápojové
kartony
obsahující
zbytky
nápojů
a potravin.
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Do plastů patří takto označené obaly:

Není nutné plastové kelímky důkladně
vymývat, drobné znečištění při dalším
zpracování nevadí.
Do nápojových kartonů patří takto
označené obaly:

Nápojové kartony především od mléka je
vhodné před vytříděním lehce vymýt
studenou vodou.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, konané dne 8. 12. 2014
Přítomni:

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

Omluveni:

Vladimír Vyskočil

Hosté:

Ing. Jan Radoberský
Ing. Leoš Vanžura
Hana Temiaková
Lukáš Choleva

1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
Starosta přivítal zastupitele a hosty na zasedání zastupitelstva a přednesl program
ke schválení. Dále navrhl ověřovatele zápisu – pana Ladislava Janočku a pana Ladislava
Bednáře. K programu i ověřovatelům zápisu nebyly podány připomínky a program
i ověřovatelé byli schváleni.
(6:0:0)
2. Žádost o udělení výjimky z regulativu územního plánu - velikost parcely p.č. 5775
2
v k.ú. Velká Morava o výměře 812 m určené pro výstavbu rodinného domu – pozemek
mezi komunikacemi na konečné (Sportovní klub Kometa)
Zastupitelstvu obce byl představen záměr výstavby menšího rodinného domu, který chce
stavět Sportovní klub policie Kometa Brno na p.p.č. 5775 v k.ú. Velká Morava. Rodinný
2
dům má sloužit jako zázemí pro sportovní klub. Jelikož parcela má výměru pouze 812 m
a v regulativech územního plánu je umožněna výstavba rodinného domu na min. výměře
2
stavební parcely 1200 m , bylo požádáno, zda by za určitých podmínek nemohla být dána
výjimka z tohoto regulativu. Pozemek se nachází mezi dvěmi komunikacemi na konečné
2
a dále je uzavřen stávající zástavbou, proto jej nelze rozšířit na požadovaných 1200 m .
Na zasedání se dostavil také pan Vanžura, jehož otci pozemek patří a který jej hodlá
prodat sportovnímu klubu, jehož zástupci také na zasedání dorazili. Zástupci sportovního
klubu představili jeho činnost v obci a uvedli, že místní mládež může trénovat
se sportovním klubem na místních svazích sjezdové lyžování. Dále popsali formu
rodinného domu, kdy se má jednat o podsklepený objekt s dvěmi garážemi, obývacím
pokojem v přízemí a třemi pokoji v podkroví. Svým uspořádáním má objekt co nejvíce
zapadat do okolní zástavby. K uvedenému záměru bylo dotázáno, zda bude zachována
možnost průjezdu přes pozemek k nemovitosti pana Dočkala. K tomuto bylo uvedeno,
že pan Dočkal nemá na průjezd uzavřeno věcné břemeno a že má přímý přístup z obou
komunikací, nicméně bude snahou uvedený průjezd zachovat i vzhledem k obsluze
nového rodinného domu a po dohodě bude panu Dočkalovi průjezd umožněn. Po diskuzi
bylo schváleno, že na předmětné parcele může objekt rodinného domu stát,
za předpokladu, že zastavěná plocha objektu rodinného domu nepřesáhne 15% z výměry
parcely. Za podobných podmínek byla již v blízkosti tato výjimka zastupitelstvem také
udělena.
(6:0:0)
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3. Žádost o odkoupení st.p.č. 304 v k.ú. Velká Morava – pozemek pod chatou Kamila
na svahu A (Sportovní klub Kometa)
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost Sportovního klubu policie Kometa Brno
2
o odkoupení st.p.č. 304 v k.ú. Velká Morava o výměře 113 m . Tento pozemek se nachází
pod chatou Kamila – sportovním centrem mládeže, jež je ve vlastnictví sportovního
klubu. Aby mohl sportovní klub žádat o dotace na jeho sportovní provoz, je nutné,
aby měl klub v den podání žádosti o dotaci smlouvu s obcí na pronájem pozemku
na dobu minimálně 10-ti let nebo aby byl v jejich vlastnictví. Protože nájemní smlouva
je uzavřena na dobu právě 10-ti let, musela by se každý rok smlouva prodlužovat. Dále
by se jednalo o narovnání majetkoprávních vztahů, kdy dnes je budova součástí pozemku
a sportovní klub má na pozemek předkupní právo. V minulosti bylo o odkoupení
2
již žádáno, byl schválen také záměr prodeje, avšak za cenu 2 000 Kč/m ,
což je pro sportovní klub finančně neúnosné, protože se jedná o neziskovou organizaci,
která se zaměřuje na sport mládeže. Z tohoto důvodu bylo požádáno také o zvážení výše
kupní ceny. Komentář k tomuto přednesli také přítomní zástupci sportovního klubu.
V diskuzi bylo řečeno, že když se jedná o neziskovou organizaci, bylo by vhodné cenu
ponížit, avšak ne méně, než je běžná prodejní cena pozemků od obce. Obec zpravidla
2
prodává pozemky v ploše občanské vybavenosti za 650 Kč/m a pozemek pod částí
2
hotelu Vista byl prodán za 1 000 Kč/m . Z tohoto důvodu bylo řečeno, že prodejní cena
by se měla pohybovat v tomto rozmezí. Po diskuzi bylo shledáno, že prodejní cena
2
by měla být 1 000 Kč/m , protože za tuto cenu byl v minulosti prodán také nejbližší
pozemek obce. Zástupci sportovního klubu na místě sdělili, že navržená cena
je akceptovatelná, proto byl záměr prodeje st.p.č. 304 schválen za celkovou cenu
113 000 Kč. Budoucí kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem (kolek na vklad
do katastru nemovitostí, daň z nabytí nemovitých věcí).
2

4. Žádost o směnu části p.p.č. 5018 o výměře 651 m za část p.p.č. 5046 v k.ú. Velká
Morava (Temiaková)
Na zasedání zastupitelstva obce se dostavila paní Hana Temiaková, aby představila svou
žádost o směnu části obecní parcely č. 5018 za část své parcely č. 5046 v k.ú. Velká
Morava o shodné výměře. Předmětem směny je zrušení vymezeného pruhu pozemku
pozemkovou úpravou, který měl sloužit pro vybudování pokračování komunikace
z lokality nové zástavby ve spodní části obce směrem k penzionu U dvou smrků. Protože
paní Temiaková nesouhlasila s tímto záměrem již v minulosti, byla namísto této propojky,
která by protínala její pozemky, obnovena původní polní cesta okolo lip. Protože
pozemek této původní cesty je velmi úzký a obnova komunikace zasáhla z části také
na její pozemky, bylo navrženo, aby obecní pruh rozdělující její pozemky byl zrušen
a směněn za pruh podél obnovené komunikace v šíři 2 metry a zbylé metry by byly
vyměřeny od lip směrem k nové zástavbě, kde by vznikl propojující pruh, který by mohl
být používán jako pěší či automobilové propojení od zástavby k lipám nebo by byl
odprodán sousedním vlastníkům pozemků. K tomuto návrhu bylo řečeno, že by bylo
vhodnější propojující pruh nevytvářet a raději rozšířit pruh podle komunikace na 4 m.
Po diskuzi bylo shledáno, že je toto vhodné řešení, se kterým souhlasí také paní
Temiaková, proto byl schválen záměr směny výše uvedených pozemků tímto způsobem.
Navrhovatel směny uhradí veškeré náklady spojené s převodem (geometrický plán, návrh
4
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na vklad do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí).
(6:0:0)
5. Komunikace na Malou Moravu
V tomto bodě byla zastupiteli diskutována možnost obnovy komunikace na Malou
Moravu, která by mohla být opět využívána místními občany jako zkrácení spojení mezi
Velkou a Malou Moravou a dále by byla využívána návštěvníky muzea K-S5 U potoka
a jako cyklistické propojení obou vesnic. Bylo řečeno, že ze strany Velké Moravy byla
provedena již pozemková úprava, pozemek pro obnovu komunikace je dostatečně široký
a v případě provedení pozemkové úpravy na Malé Moravě, je ochoten Pozemkový úřad
v Ústí nad Orlicí nechat zadat projekt na obnovení komunikace z naší strany a v případě
dostatku finančních prostředků by mohla být ze strany Pozemkového úřadu komunikace
obnovena. Problémem však je, že doposud nebyla pozemková úprava na Malé Moravě
zahájena. Starosta k tomuto sdělil, že na toto téma již se starostou obce Malá Morava
hovořil a bylo mu sděleno, že Pozemkový úřad v Šumperku se k pozemkové úpravě
nechystá, protože v současné době mu to časové možnosti nedovolují. Proto se bude
snažit Malá Morava o postupnou obnovu svépomocí. Problémem však je, že původní
pozemek komunikace je značně úzký a v místě napojení na katastr Velké Moravy,
vzhledem k vývoji toku potoku tvořícího katastrální hranici, nenavazuje na pozemek
komunikace na Velké Moravě. Pokud by však 80% vlastníků zemědělské půdy na Malé
Moravě podalo žádost o pozemkovou úpravu, pozemkový úřad ji musí provést. O této
skutečnosti již starosta Malé Moravy ví, avšak bylo diskutováno, že by bylo vhodné zaslat
oficiální dopis Obce Dolní Morava, kde naše zastupitelstvo vyzve Zastupitelstvo obce
Malá Morava k oslovení většiny vlastníků zemědělské půdy na Malé Moravě, aby podali
žádost na provedení pozemkových úprav, aby tato situace mohla být dořešena.
Zastupitelstvo pověřilo tedy starostu sepsáním tohoto dopisu.
(6:0:0)
6. Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření obce
Zastupitelstvo obce bylo informováno o provedeném dílčím přezkoumání hospodaření
obce, které proběhlo 27. 10. 2014 na obecním úřadě a provedli jej pracovníci krajského
úřadu. V rámci přezkoumání byl zjištěn jeden nedostatek, kdy zveřejněný návrh rozpočtu
a schválený rozpočet zastupitelstvem obce se neshodoval s rozpočtem vedeným
ve výkazu účetnictví. V nesouladu je pár položek v příjmech, kdy jejich rozložení
je ve výkazu vedeno jinak, než ve schváleném rozpočtu. Ve výsledku se jedná o to,
že ve výkazu jsou vedeny nižší příjmy, než jaké byly schváleny a plánovány. Z uvedeného
nedostatku nehrozí obci žádný postih, jedná se o formální chybu. Na základě zjištěného
nedostatku byly obecním úřadem přijata opatření, aby k podobné chybě již nedocházelo.
Zastupitelstvo obce vzalo zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce na vědomí.
(6:0:0)
7. Motivační program pro třídění odpadů
V tomto bodě byla probírána možnost odměny těm občanům obce, kteří budou řádně
třídit odpad. Jednalo by se o třídění plastů do pytlů, které se následně budou svážet
v dané svozové dny. Třídění by probíhalo do průhledných pytlů, aby bylo na první pohled
patrné, zda jsou plasty řádně vytříděné. Výhodou tohoto motivačního programu je, že by
5
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se snížil podíl plastů v komunálním odpadu a obec by dostávala větší odměny
za vytříděný odpad. Odměna by byla pouze v případě odevzdání plného zavázaného
pytle, protože cena prázdného pytle je cca 6 Kč. Diskutována byla odměna a počet
svozových dnů plastů. Návrh odměny byl za minimální vytříděné množství 20 kg 50 – 60
Kč, 5 Kč za pytel nebo 2 Kč za kg. Nakonec byla zvolena varianta 2 Kč za kg odevzdaných
plastů, protože je tento způsob nejspravedlivější. Dále byl diskutován počet svozových
dnů. Navržen byl svoz jednou za 14 dní nebo každý týden. Po diskuzi bylo schváleno, že
svoz plastů bude probíhat každý týden v pondělí zaměstnanci obecního úřadu. Také
v tomto bodě starosta navrhl, aby každá domácnost obdržela kalendář se svozovými dny.
Bylo předloženo několik návrhů kalendáře, vzhledem k nákladům byla vybrána varianta
měsíčního jednobarevného kalendáře o velikost poloviny strany A4 na výšku.
(6:0:0)
8. Stavební úpravy sportovního areálu – vytápění objektu, celkové úpravy objektu
Zasedání zastupitelstva obce se konalo v prostorech sportovního areálu především
pro představu možné úpravy vnitřních prostor správní budovy. Byly předloženy možné
varianty dispoziční úpravy prostoru občerstvení včetně řešení vytápění prostoru krbovou
vložkou. Byla diskutována potřebnost dispoziční úpravy a bylo shledáno, že prozatím
k dispozičním úpravám nebude přistoupeno, i když by některé prvky zlepšily provozní
režim občerstvení. Spíše bylo řešeno vytápění objektu. Ten je v současné době vytápěn
přímotopy a protože je v současné době provozován sportovní areál také v zimním
období, je vytápění objektu poměrně nákladné. Nejjednodušší řešení je vytápění
prostoru občerstvení krbovou vložkou, komplexním řešením by pak bylo vestavění
kotelny s uhelnou do prostoru zastřešeného posezení a rozvedení teplovodních rozvodů
po celé budově s radiátory. Po diskuzi a prohlídce prostor bylo shledáno, že komplexní
řešení by bylo vhodnější, proto zastupitelstvo obce pověřilo vedení obce zpracováním
řešení a kalkulace této akce.
(6:0:0)
9. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – prodejna potravin (Pekárny Falta, s.r.o.)
Zastupitelstvu obce bylo představeno, že stávající nájemní smlouva na prodejnu potravin,
kterou má v nájmu společnost Pekárny Falta, s.r.o., je platná do 31. 12. 2014. Starosta
tedy jednal s nájemcem o možnosti prodloužení pronájmu, o což Pekárny projevily
zájem. Navrhnul také zvýšení ceny nájmu ze současné 1 000 Kč/měsíc na dvojnásobek,
na což však Pekárny nechtějí přistoupit. Bylo řečeno, že obec může být ráda,
že tu prodejnu má, protože v řadě podobně velkých obcí se prodejny často ruší. Dále bylo
diskutováno, že pokud bude pronájem prodloužen, bylo by vhodné, aby byly ceny
potravin shodné s prodejnami Pekáren Falta v Králíkách a probíhaly zde také stejné akční
nabídky. O tomto bude s Pekárnami vedeno další jednání. Bylo navrženo, že se nebude
prodlužovat stávající nájemní smlouva, ale bude schvalován nový záměr, tentokráte
pachtu, aby vše bylo dáno do souladu s novým občanským zákoníkem. O pacht budovy
se může ucházet kdokoliv. Pacht by byl na dobu 5-ti let s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Cena za pacht budovy č.p. 56 by byla minimálně 1 000 Kč bez DPH za měsíc + 100 Kč bez
DPH za měsíc za vybavení prodejny. Za výše uvedených podmínek byl záměr pachtu
schválen.
(6:0:0)
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10. Neinvestiční dotace pro jednotku SDH od Pardubického kraje ve výši 3600 Kč
Zastupitelstvu obce byla předložena ke schválení smlouva na poskytnutí neinvestiční
dotace pro jednotku SDH od Pardubického kraje ve výši 3600 Kč, která může být použita
na proplacení výdajů, jež obec vydala za školení strojníků. K uvedené smlouvě nebyly
podány připomínky a smlouva byla schválena.
(6:0:0)
11. Schválení inventarizačních komisí
Starosta předložil návrh složení inventarizačních komisí pro inventury do 31. 12. 2014.
K předloženému návrhu nebyly podány připomínky a inventarizační komise v navrženém
složení byly schváleny.
(6:0:0)
12. Rozpočtové provizorium obce na rok 2015
Starosta obce navrhl zastupitelstvu obce schválit rozpočtové provizorium na rok 2015,
protože řádný rozpočet nebyl ještě sestaven a bude vytvořen na základě uzávěrky
z konce roku 2014. V rozpočtovém provizoriu může obec hospodařit měsíčně s 1/12
prostředků rozpočtu z roku 2014, dokud nebude schválen rozpočet pro rok 2015.
K tomuto nebyly vzneseny připomínky a rozpočtové provizorium pro rok 2015 bylo
schváleno.
(6:0:0)
13. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 2155 v k.ú. Dolní
Morava – vedení VN, Runták
V tomto bodě byla řešena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes
p.p.č. 2155 v k.ú. Dolní Morava. Jedná se o břemeno týkající se uložení zemního vedení
vysokého napětí v obecní cestě od chaty pana Podolského k Větrnému vrchu. Ochranné
pásmo takto uloženého vedení bude 2 m. V cestě je již uloženo vedení telefonu, které má
shodné ochranné pásmo, proto bylo shledáno, že v tomto není problém. Za zřízení
věcného břemene bude obci provedena jednorázová úplata ve výši 1000 Kč bez DPH.
K tomuto bylo místostarostou namítnuto, že by bylo vhodné, aby došlo k přeložení
přiváděcího vzdušného vedení v prostoru hasičské zbrojnice, aby mohla být tato lokalita
lépe využita možnou zástavbou. K tomuto bylo řečeno, že před podpisem smlouvy
má být jednáno o možnosti přeložky vedení či o jeho uložení do země.
(6:0:0)
14. Smlouva o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 641 v k.ú. Horní Morava – přípojna
NN, VAKABRNOCZ
V tomto bodě zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
přes p.p.č. 641 v k.ú. Horní Morava. Jedná se o břemeno týkající se již provedené přípojky
nízkého napětí k pozemku společnosti VAKABRNOCZ u chaty Povodí Moravy. Za zřízení
věcného břemene bude obci uhrazeno jednorázově 1 000 Kč bez DPH.
(6:0:0)
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15. Smlouva o budoucí darovací smlouvě – převod rolby z majetku sdružení obcí
Orlicko
V tomto bodě zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě
týkající se převodu rolby pro úpravu běžeckých tratí z majetku sdružení obcí Orlicko
do majetku obce. Rolba byla pořízena v rámci projektu „Běžkování v turistické destinaci
Králický Sněžník“, který má v kompetenci uvedené sdružení. V rámci tohoto projektu byly
pořízeny rolby do oblasti Červené Vody, Dolní Moravy a Stronie Sląskiego. Obec se
v rámci sdružení na tomto projektu podílela mimořádným příspěvkem, který pokryl
dofinancováním dotace z programu česko-polské spolupráce právě pořízení rolby
do oblasti Dolní Moravy. Touto smlouvou je tedy ujednáno, že po skončení doby
udržitelnosti projektu bude rolba převedena zdarma z majetku sdružení do majetku
obce.
(6:0:0)
16. Smlouva o poskytnutí příspěvku sdružení obcí Orlicko – GPS modul na rolbu
V tomto bodě zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku
sdružení obcí Orlicko. Jedná se o mimořádný příspěvek týkající se pořízení GPS modulu
na rolbu pro úpravu běžeckých tratí. Tento GPS modul byl pořízen na objednávku obce
a protože je rolba ve vlastnictví sdružení obcí, proběhlo pořízení jejich prostřednictvím
a obec pouze touto smlouvou dofinancuje svůj závazek. Celkové náklady za pořízení
a provoz GPS modulu za loňskou zimu jsou 11 465 Kč.
(6:0:0)
17. Volba člena kontrolního výboru
V tomto bodě byl volen člen kontrolního výboru, protože na ustavujícím zasedání
zastupitelstva obce nebyl zvolen. Kandidátní stranou „Za hezkou vesnici“ byl navržen
další jejich kandidát v pořadí Jan Válek, avšak doposud s ním nebylo o této funkci
jednáno, proto bylo řečeno, že bude svou stranou osloven a jeho volba bude provedena
případně na dalším zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvo obce toto vzalo na vědomí.
(6:0:0)
2

18. Prodej st.p.č. 146 o výměře 443 m v k.ú. Velká Morava
2
V tomto bodě byl řešen prodej st.p.č. 146 o výměře 443 m v k.ú. Velká Morava.
O odprodej této parcely za konečnou u obecní komunikace k Bednářům požádal pan
Lukáš Choleva, záměr prodeje byl vyvěšen od 21. 11. do 8. 12. na úřední desce a žádný
další zájemce se o koupi nepřihlásil, proto by mohlo být přistoupeno k prodeji této
parcely. Některými zastupiteli však bylo namítnuto, že tato parcela v zimním období
v případě větší sněhové pokrývky slouží jako prostor, kam odhrnovat sníh z přilehlé
obecní komunikace. Prostor podél této komunikace není velký a nachází se podél
ní převážně soukromé pozemky a v případě větších přívalů sněhu je toto jediné místo,
kam sníh lze uskladnit. Lukáš Choleva, který byl na zasedání přítomen k tomuto dodal,
že nebude zabraňovat hrnutí sněhu na kraj tohoto pozemku, avšak nechce, aby byl
plánovaný rodinný dům na pozemku sněhem zavalen a že nevidí problém s odklízením
sněhu v této lokalitě. K celé problematice se rozpoutala diskuze, ze které vzešlo, že
se druhý den zastupitelstvo se zájemcem o odkoupení, panem Cholevou, sejde na místě
a celou problematiku zde prodiskutuje.
(6:0:0)
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19. Zprávy z činnosti obce a diskuse
V rámci tohoto bodu starosta seznámil zastupitele s vyjednanými trasami pro úpravu
běžeckých stop. O vedení tras byla vedena jednání s Lesy České republiky a správou
CHKO Jeseníky. Výsledkem je úprava tras oproti minulému roku tak, aby byl provoz
běžeckých tras optimalizován. Dále zastupitele starosta informoval ohledně proběhlých
jednání s vlastníky pozemků z důvodu řešení dopravního napojení lokality Větrného
vrchu. Zmínil se také o proběhlém setkání s podnikateli a společné propagaci všech
subjektů v obci, kdy záštitu nad touto propagací přebírá obec, která je nestranná a může
tak zajistit komplexní materiál z celé obce. Prvním výstupem budou zimní turistické
noviny, kdy část nákladů na tisk bude pokryta z inzerce. V diskuzi byl řešen vánoční strom
u obecního úřadu a jeho osvětlení. Strom byl ozdoben starými světelnými řetězy různých
barev, což není příliš estetické, proto doposud nebyl strom osvětlen. K tomuto bylo
sděleno, že staré osvětlení není ideální pro lepší výzdobu, proto bude v tomto roce
zakoupeno nové a výzdoba bude vylepšena. Dále proběhla diskuze ohledně zastávek,
jejich účelnosti a nakládání se starými zastávkami. Celá situace bude dořešena na jaře
příštího roku, kdy na případné úpravy a bourání bude vhodnější počasí.

MIMOŘÁDNÉ Zasedání zastupitelstva obce, konané dne 9. 12. 2014
Přítomni:

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

Hosté:

Lukáš Choleva

1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
Zastupitelé schválili jediný bod programu a ověřovatele zápisu – Rostislava Krále a Radka
Vrábela.
(7:0:0)
2

2. Prodej st.p.č. 146 o výměře 443 m v k.ú. Velká Morava
2
Na místě byla diskutována situace ohledně prodeje st.p.č. 146 o výměře 443 m
v k.ú. Velká Morava panu Lukáši Cholevovi, kdy jako problematické se jeví odhrnování
sněhu z obecní komunikace. Tento pozemek totiž slouží jako odkladiště shrnutého sněhu.
Na místě byl prohlédnut terén a vytyčení stavebního pozemku. Bylo shledáno, že prodej
pozemku je možný pouze za předpokladu, že bude uzavřeno s panem Cholevou také
věcné břemeno o hrnutí sněhu na kupovaný pozemek, a to na jeho část podél místní
komunikace. Vzhledem k této skutečnosti musí být plánovaný rodinný dům na této
parcele vystavěn co nejdále od komunikace. Bylo také řečeno, že nepravidelný tvar
pozemku neumožňuje jeho efektivní využití, proto by bylo vhodné jednat se sousedním
vlastníkem – Lesy České republiky o možné směně obecních pozemků tak, aby měl
pozemek ideálnější čtvercový tvar. Následně by mohlo dojít ke směně pruhu u obecní
9
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komunikace za toto dorovnání. Dále byl pan Choleva upozorněn na vedení vodovodu
na hranici pozemku. S návrhem věcného břemene pan Choleva souhlasil a za podmínky,
že do 2 let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude předloženo stavební
povolení na rodinný dům, který bude do 5 let zkolaudován a bude v něm nahlášena
min. 1 osoba k trvalému pobytu byl odsouhlasen prodej pozemku za 44 300 Kč. Kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem (kolek na vklad do katastru nemovitostí, daň
z nabytí nemovitých věcí).
(7:0:0)

MŠE V KOSTELE SV. ALOISE
se budou konat:
24. prosince od 13 hodin
25. prosince od 8 hodin
31. prosince od 8 hodin
1. ledna od 8 hodin

Vedení obce a zastupitelstvo
Vám přeje krásné prožití
vánočních svátků a zdraví
i úspěchy v novém roce.

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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