ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA
leden, únor 2015

Číslo: 1/2015

ZDARMA

SVOZ PLASTŮ
Od začátku roku probíhá každé pondělí svoz plastů zaměstnanci obce. Ti svezou každý
pytel s plasty, který je viditelně přistaven k místní komunikaci. Pokud se stane, že Vám
pytel není odvezen, prosíme o nahlášení této skutečnosti na obecní úřad (v pondělí
a středu v 7 - 12 a 13 - 17, tel.: 465 634 122). Další možností je popsat lihovým fixem
pytel svým jménem a dovést ho k obecnímu úřadu.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Oznamujeme občanům, že na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
ve znění pozdějších předpisů nebudeme již nadále bez Vašeho souhlasu zveřejňovat
životní jubilea ve zpravodaji obce. Jelikož víme, že zveřejňování těchto jubileí se stalo již
zažitou informací v našem zpravodaji, na kterou mnozí z Vás čekají, budeme jubilanty
průběžně oslovovat o vyslovení souhlasu s uveřejněním jejich životního jubilea. Pokud
však nebude někdo s uvedením souhlasit, nebude v jubileích uveden. Mezi jubilanty
zařazujeme ty občany, kteří v daný rok slaví 60, 65, 70, 75 narozeniny a dále všechny,
kteří slaví 80 a více let. V tyto životní jubilea také v případě Vašeho souhlasu bude spolek
pro občanské záležitosti provádět blahopřání.
Poradenské středisko Českého klubu
nedoslýchavých HELP v Ústí nad Orlicí, ve
spolupráci s městem Králíky pořádají

PORADNU PRO NEDOSLÝCHAVÉ
Poradna se koná dne 25. 2. 2015
(STŘEDA) od 8:30 hod. do 13:00 hod.

Poradna se uskuteční v budově Městského
úřadu Králíky, ul. Karla Čapka 316,
v zasedací místnost ve II. NP.
V poradně Vám bude poskytnuto odborné
poradenství, provedeny drobné opravy
sluchadel. Dále Vám budou předvedeny
některé kompenzační pomůcky.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Společnost Sněžník, a.s. přijme

Další řádné zasedání zastupitelstva
obce proběhne v pondělí 23. února od
17:00 na obecním úřadě. Zasedání
zastupitelstva obce je veřejné. Program
zasedání bude zveřejněn na úřední
desce a na internetových stránkách
obce týden předem.

do trvalého pracovního poměru
pracovníka na údržbu pro nepřetržitý
provoz a provozního elektrikáře. Více
informací podá Pavel Rulíšek,
tel.: 602 756 193,
mail: rulisekp@dolnimorava.cz
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, konané dne 26. 1. 2015
Přítomni:

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

Hosté:

Martin Palán
Ludvík Morkes
Jan Válek

Omluveni:

Vladimír Vyskočil

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 Radka Vrábela a pana Rostislava
Krále. K programu i ověřovatelům zápisu nebyly podány připomínky a program
i ověřovatelé byli schváleni.
(6:0:0)
2. Záštita nad projektem nových single trailů Resortu Dolní Morava (Sněžník, a.s.)
Zastupitelstvu obce byla představena obchodním ředitelem společnosti Sněžník, a.s.
Martinem Palánem možnost získat dotaci od Pardubického kraje na realizaci nových
single trailů. Jedná se o jednosměrné stezky pro kola v lese, které by byly umístěny
od chaty Slaměnka k hotelu Vista a k chatě U Slona. Jednu stezku v loňském roce
vybudoval Sněžník, a.s. a rád by v budování dalších stezek pokračoval. Společnost
vyzjistila možnost získání dotace na vybudování dalších stezek, avšak získání dotace je
v režimu „de minimis“, tj. režim, kdy finanční podpora žadatele o dotaci během
posledních 3 let nesmí dosáhnout více než 200 000 euro (5 – 6 mil. Kč dle kurzu). Tento
režim se uplatňuje jen u některých dotací, které by mohly být spojeny s podnikatelskou
činností. Jelikož Sněžník, a.s. má tento limit vyčerpán a domnívá se, že projekt stezek
pro kola je veřejně prospěšnou záležitostí, mohla by realizaci dalších stezek zajistit obec
za předpokladu, že společnost Sněžník, a.s. dofinancuje rozdíl ceny za vybudování
a poskytnuté dotace a následně si stezky pronajme a bude je udržovat. Starosta k tomuto
uvedl, že obec plánuje v režimu de minimis z dotačních prostředků vybudovat bytový
dům, v úvahu také připadá rekonstrukce prodejny potravin. Z režimu de minimis má obec
v současné době vyčerpáno 670 000 Kč. Protože obec vlastní firmu Služby obce Dolní
Morava, s.r.o. může limit v tomto režimu vlastně uplatňovat 2x, proto by využití limitu
pro výstavbu stezek připadalo v úvahu. Náklady na výstavbu stezek v přeloženém
projektu, který zpracoval Sněžník, a.s. byly cca 2,4 mil. Kč, přičemž dotace by činila
1,2 mil. Kč. K tomuto záměru a k převzetí projektu pod obec se rozpoutala diskuze
o potřebnosti těchto stezek a o tom, že není úplně vhodné, aby obec brala pod sebe
projekt, který v postatě bude sloužit potřebám resortu. Dále byly rozebírány principy, kdy
společnost nedodržuje v rámci svého fungování řadu věcí, např. svévolné uzavření
komunikace k hotelu Vista. Také bylo řečeno, že se jedná o doplňkovou službu, kdy díky
rozšíření nabídky se stabilizují návštěvníci obce. Po diskuzi bylo přistoupeno k hlasování,
kdy realizace tohoto projektu jménem obce nebyla schválena, protože většina
zastupitelů nebyla pro.
(2:2:2, proti Ladislav Bednář, Radek Vrábel, zdržel se Ladislav Janočko, Eva Cehová)
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3. Informace o záměrech - Lesní zážitkový park, rozšíření Mamutíkova vodního parku a
zpřístupnění štoly (Sněžník, a.s.)
Zastupitelstvo obce souhlasí s realizací záměrů Lesní zážitkový park, rozšíření
Mamutíkova vodního parku a zpřístupnění štoly. Rozšíření Mamutíkova vodního parku
bude navazovat na stávající Mamutíkův vodní park, který tak bude rozšířen o pár dalších
prvků vodních hrátek. Vedle tohoto rozšíření bude v lese mezi svahy A a B vybudován
nový lesní zážitkový park. Jedná se v podstatě o dětské hřiště s různými herními prvky.
Zpřístupnění štoly spočívá v provedení zabezpečovacích prací na průzkumné štole v lese
kousek od konečné lanové dráhy U Slona, která bude v budoucnu zpřístupněna
veřejnosti. Součástí akce je vybudování kamenného portálu u ústí štoly se zamřížovanými
dveřmi, umístění mobilní buňky a přitažení elektrického vedení ke štole z důvodu
provedení osvětlení a odvětrávání.
(6:0:0)
4. Žádost o odkoupení části p.p.č. 2011 v k.ú. Horní Morava za účelem výstavby
schodiště u domu č.p. 47 (Ludvík Morkes)
2
Pan Ludvík Morkes představil zastupitelům svou žádost ohledně odkoupení cca 6 m
z p.p.č. 2011 v k.ú. Horní Morava. Jedná se o cestu okolo jeho nemovitosti (bývalá chata
Tepvos), kdy jeho dům přímo navazuje na obecní komunikaci. Z důvodu vybudování
nového přístupu do domu je kvůli výškovému uspořádání potřeba zřídit do domu
schodiště, ale jelikož dům navazuje přímo na obecní pozemek, nemůže jej realizovat
na svém pozemku. Realizace schodiště by nijak neohrozila provoz na této komunikaci,
šířka pozemku je zde cca 6,3 m, šířka schodiště by byla 1,3 m, tudíž by zde zbyl pruh
obecní komunikace o dostačující šíři min. 5 m. Protože pan Morkes je občanem obce,
2
bylo navrženo, aby prodejní cena pozemku byla 100 Kč/m . Po diskuzi byl záměr prodeje
části p.p.č. 2011 v k.ú. Horní Morava schválen za uvedenou prodejní cenu. Budoucí
kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem (daň z nabytí nemovitých věcí,
geometrický plán, kolek na vklad do katastru nemovitostí).
(6:0:0)
5. Žádost o odkoupení části p.p.č. 5556/1 v k.ú. Velká Morava za účelem výstavby
garáže, pozemek u parkoviště U Vendy (Ludvík Morkes)
Dále pan Ludvík Morkes představil svou žádost o odkoupení části p.p.č. 5556/1
v k.ú. Velká Morava za účelem výstavby garáže. Jedná se o svažitý pozemek navazující
na parkoviště U Vendy. Důvodem této žádosti je, že jeho dům na Horní Moravě
je v zimním období hůře dostupný, proto by garáž sloužila k parkování osobního
automobilu a sněžného skútru či čtyřkolky, kterou by se poté dostával ke své
nemovitosti. Bylo diskutováno, že tento pozemek pro výstavbu garáže není vhodný,
protože navazuje přímo na parkoviště a bylo by provozně problematické zajistit k této
garáži přístup. Po diskuzi bylo shledáno, že by bylo vhodnější, aby pan Morkes jednal
o odkoupení jiného pozemku od Lesů ČR, který se jeví pro tento záměr jako vhodnější.
Zastupitelstvo tedy vzalo jeho žádost pouze na vědomí, protože pan Morkes bude jednat
o odkoupení jiného pozemku s jiným vlastníkem.
(6:0:0)
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6. Volba člena kontrolního výboru
Volební strana „Za hezkou vesnici“ navrhla na volbu člena kontrolního výboru pana Jana
Válka, který se na dnešní volbu dostavil. Poté, co mu byla osvětlena činnost kontrolního
výboru byl jako jeho člen zvolen.
(6:0:0)
7. Realizace mokřadních tůní na p.p.č. 2142 v k.ú. Dolní Morava (Pozemkový úřad)
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s realizací mokřadních tůní na p.p.č. 2142
v k.ú. Dolní Morava. Jedná se o obecní pozemek za penzionem Moravanka, kde jsou
naprojektovány a připraveny k realizaci tři mokřadní tůně. Financování celé této akce řeší
Pozemkový úřad, který po dokončení předá dílo k užívání obci. Zastupitelstvo obce
schválilo, že o tento záměr stojí a souhlasí s jeho realizací a převzetí do užívání.
(6:0:0)
8. Schválení pověřeného zastupitele pro pořízení změny č. 7 územního plánu obce
Dolní Morava
Zastupitelstvo obce schválilo pověřeného zastupitele pro pořízení změny č. 7 územního
plánu obce Dolní Morava starostu obce pana Richarda Nováka. Pověřený zastupitel řeší
veškeré administrativní úkony spojené s pořízením této změny. Po volbách
do zastupitelstev obcí musí být novým zastupitelstvem schválen tento pověřený
zastupitel.
(6:0:0)
9. Schválení pověřeného zastupitele pro pořízení nového územního plánu
Zastupitelstvo obce schválilo pověřeného zastupitele pro pořízení nového územního
plánu starostu obce pana Richarda Nováka. Pověřený zastupitel řeší veškeré
administrativní úkony spojené s pořízením nového územního plánu. Po volbách
do zastupitelstev obcí musí být novým zastupitelstvem schválen tento pověřený
zastupitel.
(6:0:0)
10. Rozpočtová změna č. 3/2014 – dotace pro SDH
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtovou změnu č. 3/2014 týkající se poskytnutí a využití
dotace na školení velitelů SDH ve výši 3 600 Kč od Pardubického kraje.
(6:0:0)
11. Rozpočtová změna č. 4/2014 – úprava rozpočtových položek dle skutečnosti
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtovou změnu č. 4/2014 týkající se narovnání
rozpočtových položek dle skutečnosti. V podstatě se výše rozpočtu nemění,
ale přesouvají se naplánované prostředky mezi položkami dle skutečného využití. (6:0:0)
12. Žádost o finanční příspěvek – ZUŠ Králíky
Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek pro Základní uměleckou školu Králíky ve výši
6 000 Kč na pokrytí nákladů jejího provozu. ZUŠ v současné době navštěvuje 12 dětí
z obce, které zde tráví svůj volný čas a vzdělávají se ve čtyřech uměleckých oborech
(hudebním, tanečním, výtvarným a literárně dramatickém). Pro žáky ZUŠ je stanoveno
školné a tento příspěvek napomůže, aby se již školné z důvodů zvyšujících se nákladů
na provoz ZUŠ nenavyšovalo.
(6:0:0)
13. Zajištění fungování MAS Orlicko – příspěvek na činnost pro rok 2015
Zastupitelstvo obce bylo vyzváno Místní akční skupinou Orlicko, z.s. o mimořádný
příspěvek ve výši 10 Kč/občana obce na pokrytí nákladů provozu na rok 2015. Místní
akční skupina (MAS) je právnická osoba, založená na principech místního partnerství
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za účelem podpory a rozvoje venkovského regionu. Jde o společenství občanů,
neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí
a institucí veřejné moci), které spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství
a při získávání finanční podpory z Evropské unie a z národních programů pro svůj region.
MAS se podílí na realizaci programu obnovy a všestranného rozvoje venkova s cílem
zlepšit kvalitu života na venkově prostřednictvím setrvalého a integrovaného místního
rozvoje. Prostřednictvím MAS Orlicko byla rekonstruována vozovka na komunikaci
od Nováků po pana Vrábela. Činnost MAS je financována procentuelně z přerozdělených
finančních prostředků, ale jelikož doposud nebylo na národní úrovni schváleno
přerozdělování finančních prostředků z EU, potýká se MAS s nedostatkem financí
na provoz. V novém období bude MAS Orlicko přerozděleno až 250 000 000 Kč, proto
bylo schváleno, že tento příspěvek na udržení provozu je vhodný. Jinak by hrozil problém
další existence tohoto spolku a v případě zániku by neměl v regionu tyto peníze
kdo přerozdělovat.
(6:0:0)
14. Stavební úpravy č.p. 17 na Velké Moravě (chata nad penzionem Horal)
Zastupitelstvo obce schválilo záměr provedení stavebních úprav na č.p. 17 na Velké
Moravě. Jedná se o delší dobu neopravovanou nemovitost nad penzionem Horal, tudíž
tyto stavební úpravy povedou ke zlepšení stavu. Stavení úpravy spočívají v opravě fasády,
částečném dřevěném obkladu stavby a přístavby garáže.
(6:0:0)
15. Záměr přístavby zázemí Sportovního klubu Větrný vrch
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s přístavbou zázemí Sportovního klubu Větrný vrch
ke stávající budově areálu Větrný vrch. Budova je dvoupodlažní zastřešená sedlovou
střechou a navazuje kolmo na stávající budovu, jejíž rekonstrukce je výhledově také
uvažována. V přístavbě se bude nacházet hygienické zázemí pro návštěvníky areálu,
sklady, klubovna a další doprovodné zázemí pro konání sportovních akcí. Půdorysné
rozměry stavby jsou 11,5 x 11,5 m. Po prostudování dokumentace byl záměr této stavby
schválen.
(5:0:1, zdržel se Richard Novák)
16. Vedení vysokého napětí v lokalitě Větrný vrch (KVN Runták)
Zastupitelstvo obce opětovně projednalo záměr výstavby podzemního kabelového
vedení vysokého napětí od stávající trafostanice pod domem pana Staňka po lyžařský
vlek v areálu Větrný vrch. Z důvodu nesouhlasu ostatních vlastníků pozemků došlo
k úpravě trasy tak, že již není vedena v obecní komunikaci na p.p.č. 622/11 v k.ú. Dolní
Morava (cesta k chatě pana Podolského), ale tuto komunikaci pouze protíná, následně
je vedena přes pozemek pana Staňka a pak podél místní komunikace na p.p.č. 2155
(cesta k Moravance), kterou poté trasa přetíná. K nově navrženému vedení bylo řečeno,
že se jedná o vhodnější variantu, než předchozí. Dále starosta uvedl, že na základě
předchozího projednání v zastupitelstvu jednal s projektantem stavby, aby došlo
k přeložení přiváděcího vzdušného vedení v prostoru hasičské zbrojnice, tak aby mohla
být tato lokalita lépe využita možnou zástavbou. Bylo mu sděleno, že v této akci nelze
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tyto dvě věci slučovat a pokud obec bude chtít přeložit toto vedení, musí si o to zažádat
a přeložku zaplatit. K tomuto bylo řečeno, že obec tedy s nově navrženou trasou bude
souhlasit opět za podmínky, že trasa vedení bude přeložena, pokud toto nebude nadále
možné, bude požadovat úplatu za zřízení věcného břemene pro vedení vysokého napětí
v obecních pozemcích 100 000 Kč za jeden pozemek. Pokud bude podmínce vyhověno,
úplata za zřízení věcného břemene bude vyžadována ve výši 1 000 Kč.
(6:0:0)
17. Informace z činnosti obce (Turistické noviny Zimní sezóna, úprava běžeckých tras,…)
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s procesem vydání turistických novin Zimní
sezóna, které byly distribuovány do informačních center a ubytovacích zařízení, která
o toto vydání projevila zájem.
Dále byli zastupitelé informování o probíhající úpravě běžeckých tras, kdy rolba vyjíždí
k úpravě stop dle počasí několikrát týdně. Stroj je vybaven GPSkou, která zaznamenává
průběh úpravy, kterou si tak mohou návštěvníci ověřit na portálu bilestopy.cz. Dále jsou
běžkaři informováni pravidelně prostřednictvím facebookového profilu a stránek
bezkyDM.cz o proběhlých úpravách.
18. Diskuse
V diskuzi byla probírána akce Adventure night, která se koná každý týden na sjezdovce
Kamila nad hotelem Vista. Jedná se o předváděcí akci resortu se světelnými prvky
a ohňostrojem. Bylo řečeno, že velikost ohňostroje by se měla zmenšit zhledem k tomu,
že akce probíhá každý týden a místní občané i zvěř tímto mohou být rušeni. Také byla
diskutována problematika vysokého počtu návštěvníků v obci.
Dále byl diskutován průběh plánovaného chodníku (cyklostezky) obcí, kdy se jako
problematické jeví několikeré
přecházení hlavní komunikace.
Existují sice řešení, která počty
přechodů
eliminují
na
minimum, ale vše záleží na
probíhajících
jednáních
s vlastníky pozemků a jejich
přístupu k případnému vedení
chodníku přes jejich pozemky.
Dále bylo řečeno, že vedení
chodníku musí být od hlavní
komunikace
odděleno
z důvodu zimní údržby.
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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