ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA
březen 2015

Číslo: 2/2015

ZDARMA

BĚŽKOVÁNÍ V ORLICKU V ZIMĚ 2014-2015
S přicházejícím jarem je čas hodnotit končící zimu z pohledu Sdružení obcí Orlicko jako
subjektu snažícího se provozovat kvalitní lyžařské běžecké stopy na Orlicku. V této zimě
poprvé nejen v tradičním regionu Bukové hory a Suchého vrchu, ale nově na Dolní
Moravě a s novou rolbou i v oblasti Jeřábu mezi Červenou Vodou a Králíky.
Na Dolní Moravě se podařilo ve spolupráci s obcí Dolní Morava vytvořit a hlavně
výborně udržovat desítky kilometrů stop, a to jak pod Klepáčem a Malým Sněžníkem,
tak i na druhém hřebeni v okolí Slamníku s napojením na stopy nad Starým Městem
pod Sněžníkem. A pokud se polským partnerům podaří v příštích letech zprůjezdnit trasu
na Schronisko, získá náš region další desítky kilometrů strojově upravovaných stop.
V oblasti Jeřábu, kde novou rolbu provozuje obec Červená Voda, jsou tratě upravovány
již řadu let. Letos nepřálo počasí, kdy málo sněhu a nástupy do tras v nižších polohách
limitovaly počty dnů, kdy se dalo upravovat lyžařské trasy.
Trasy v okolí Bukovky a Suchého vrchu již tradičně přilákaly stovky a tisíce běžkařů
na desítky kilometrů upravovaných stop. Rolba poprvé vyjela sice až 19. ledna, ale od té
doby minimálně dvakrát týdně upravovala stopy mezi Mladkovem, Suchým vrchem,
Červenovodským sedlem, Bukovou horou a Štíty. Díky nižší sněhové pokrývce v polohách
pod 700 m. n.m. se nepodařilo upravovat stopy do okolních obcích po celou zimu,
ve vyšších polohách však stopa zůstává kvalitní i do těchto jarních dnů. S provozem
lyžařských stop souvisí jak výběr parkovného na Červenovodském sedle, tak i zájem
sponzorů. Všem platícím parkujícím i sponzorům patří poděkování za přízeň a za pomoc
obcím snížit náklady na úpravu stop. Děkujeme i všem obcím a městům Orlicka, které
ze svých rozpočtů provoz lyžařských tratí významně podporují.
S letošní zimou se rozloučíme s příznivci kvalitních lyžařských stop v sobotu 21. 3.
na Suchém vrchu grilovanou kýtou a vzpomínáním, jak to bylo v letošní bílé stopě krásné.
Petr Fiala, předseda Sdružení obcí Orlicko

PLATBY POPLATKŮ
Jelikož se blíží termíny pro platby místních poplatků a vodného, upozorňujeme občany,
aby se stavili na obecním úřadě a provedli jejich úhradu. Dále žádáme případné dlužníky,
aby se zastavili také na obecním úřadě, abychom je nemuseli vyzývat k platbě dlužných
částek. Pro návštěvu obecního úřadu využijte úřední hodiny, které jsou vždy v pondělí
a ve středu od 7 do 12 a od 13 do 17 hodin. Pokud nemáte cestu na obecní úřad, je
možné poplatky uhradit na účet obce. V případě, že pro platbu přes účet neznáte výši
vodného či svého dluhu, je možné zaslat dotaz na e-mail ucetni@obecdolnimorava.cz
či zavolat v úřední hodiny na tel.: 465 634 122.
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Bezhotovostně můžete provést úhradu na účet obce číslo:

25927611 / 0100
pod příslušným variabilním symbolem, který se sestává z následujících údajů:

aaaaBBcccc
aaaa – rozlišení druhu platby:
vodné
svoz odpadů
poplatek za psa
rekreační poplatky
ubytovací poplatky

2310
1337
1341
1342
1345

BB – část obce:

cccc – číslo popisné:

Dolní Morava
Horní Morava
Velká Morava

01
02
03

např. pro čp. 1

0001

Příklad:
Variabilní symbol pro svoz odpadu na nemovitost Dolní Morava 35 bude 1337010035
Níže uvádíme výše jednotlivých poplatků a splatnosti:
3

vodné

20 Kč/m

splatnost do 31. března

svoz odpadu

450 Kč za osobu* *
splatnost do 31. března (polovina poplatku*)
900 Kč za nemovitost*** splatnost do 31. března (polovina poplatku*)
*druhá polovina poplatku je splatná do 30. 9., lze jej ale hradit naráz
**slevu 50 % mají studenti bydlící na internátu či koleji
***pokud v ní nejsou nahlášeny osoby k trvalému pobytu

poplatek za psa 150 Kč první pes****
splatnost do 15. března
300 Kč druhý a další pes****
splatnost do 15. března
**** od poplatku za psa jsou osvobozeni osamoceně žijící osoby nad 70
let; osoby s průkazem ZTP/P, osoby využívající psa ke služebním účelům
rekreační poplatek***** 15 Kč/osoba a noc
nebo
600 Kč/lůžko a rok
ubytovací poplatek***** 5 Kč/osoba a noc
nebo
300 Kč/lůžko a rok
*****splatnost rekreačního i ubytovacího poplatku je do 15. dne v měsíci po ukončeném
čtvrtletí, s částkou je nutné zaslat i přehled ubytovacích a rekreačních poplatků
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, konané dne 23. 2. 2015
Přítomni:

Ing. arch. Richard Novák
Ladislav Janočko
Rostislav Král

Eva Cehová
Radek Vrábel

Vladimír Vyskočil
Ladislav Bednář

1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
Starosta přivítal zastupitele na zasedání zastupitelstva a přednesl program ke schválení.
Dále navrhl ověřovatele zápisu – paní Evu Cehovou a pana Vladimíra Vyskočila.
K programu i ověřovatelům zápisu nebyly podány připomínky a program i ověřovatelé
byli schváleni.
(7:0:0)
2. Smlouva o zřízení věcného břemene – vedení nízkého napětí přes p.p.č. 239, 248/4,
272/1, 649/1, 649/2, 649/3, 688/1 a 693 v k.ú. Horní Morava k RD Minaříková
Zastupitelstvo v tomto bodě schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
na vedení nízkého napětí přes pozemky příjezdové komunikace v k.ú. Horní Morava
k novostavbě roubeného rodinného domu paní Minaříkové. Věcné břemeno bude
zřízeno za úplatu 1 000 Kč za jeden dotčený pozemek, tj. celkem za 8 000 Kč bez DPH.
(7:0:0)
3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – vedení vysokého napětí
přes p.p.č. 622/11 a 2155 v k.ú. Dolní Morava a přes p.p.č. 5443 v k.ú. Velká Morava
(lokalita Větrný vrch, Runták)
Zastupitelstvu obce bylo představeno nové řešení vedení vysokého napětí do lokality
Větrný vrch, v rámci něhož bude přeloženo vedení vysokého napětí v prostoru požární
zbrojnice, jak bylo na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 26. 1. 2015
požadováno. Ze strany ČEZ bylo zjištěno, že sloup u požární zbrojnice nevyhovuje nově
vymezeným námrazovým oblastem, proto musí být vyměněn a v rámci výměny bude
také přesunut dle požadavků obce. Vedení bude opatřeno kabelovým vodičem,
od kterého je ochranné pásmo pouze 2 m na rozdíl od stávajících 7 m. V případě, že by
k tomuto nedošlo, byla požadována úhrada za zřízení věcného břemene ve výši 100 000
Kč za jeden dotčený pozemek, aby mohla obec přeložku na své náklady provést.
Důvodem přeložky je možnost vhodnějšího využití lokality pro případnou zástavbu,
aby nebyla omezena vedením vysokého napětí. Protože nakonec došlo k vhodnému
řešení celé situace, bude požadována úhrada za zřízení věcného břemene ve výši pouze
1 000 Kč za dotčený pozemek mimo pozemek, kde je požadována přeložka ze strany obce
v prostoru požární zbrojnice – zde nebude požadována žádná úhrada. Na základě
předložených skutečností zastupitelstvo obce smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na vedení vysokého napětí schválilo.
(7:0:0)
4. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ (spolek
Lungta)
Zastupitelstvu obce byla přednesena žádost spolku Lungta o projednání připojení
se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Jedná se o symbolickou akci na podporu
Tibetu. Zastupitelstvo obce neshledalo žádné významnější důvody, proč se do této
kampaně zapojit, proto účast na ní byla zamítnuta.
(7:0:0)
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5. Smlouva o centralizovaném zadávání nákupu elektřiny se sdružením obcí Orlicko
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání nákupu
elektřiny na komoditní burze prostřednictvím Sdružení obcí Orlicko. Obec tímto
způsobem nakupovala elektřinu již v minulosti a podařilo se tímto krokem uspořit.
Protože stará smlouva již pozbyla platnosti, byla předložena nová s platností na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
(7:0:0)
6. Žádost o finanční příspěvek do nadačního
fondu S námi je tu lépe!
V tomto bodě zastupitelstvo obce schválilo
finanční příspěvek do nadačního fondu S námi
je tu lépe! Orlickoústecké nemocnice ve výši
3 000 Kč na pořízení endoskopické věže pro
ORL, jelikož tuto nemocnici navštěvují také
občané obce.
(7:0:0)

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Další řádné zasedání zastupitelstva
obce proběhne
v pondělí 23. března od 17:00
na obecním úřadě. Zasedání
zastupitelstva obce je veřejné.

7. Realizace polní cesty na p.p.č. 5485 v k.ú. Velká Morava (příčnice s průjezdem
pod bobovou dráhou)
Zastupitelstvu obce byla předložena možnost získání dotace na realizaci polní cesty –
pokračování příčnice průjezdem pod bobovou dráhou až po les za sjezdovkou U Slona.
Dotace by byla od Pardubického kraje ve výši cca 1,5 mil. Kč. Náklady na realizaci polní
cesty s asfaltovým povrchem jsou cca 3 mil. Kč. Jelikož na realizaci této cesty má zájem
společnost Sněžník, a.s., bylo dohodnuto, že v případě její realizace tato společnost
formou daru uhradí podíl obce na tomto projektu. Vzhledem k tomu, že obec nebude
tato realizace stát žádné finanční prostředky, bylo rozhodnuto, že za předpokladu
dofinancování akce společností Sněžník, a.s. podá obec žádost o dotaci k Pardubickému
kraji na realizaci této polní cesty.
(7:0:0)
8. Návrh rozpočtu na rok 2015
Zastupitelstvu obce byl představen návrh rozpočtu obce pro rok 2015, který sestavilo
vedení obce společně s účetním. Rozpočet nepředpokládá žádné větší investice, budou
prováděny běžné opravy a údržba, kdy nákladnější bude především výsprava propustků
podél místních komunikací, výsprava povrchů místních komunikací a opravy mostů.
Z menších investičních akcí je v rozpočtu zahrnuto 250 000 Kč na vybudování nového
veřejného osvětlení u rekonstruované komunikace od Nováků po novou zástavbu, dále
jsou zde zahrnuty prostředky na nákup dodávky pro technickou správu obce, projektové
dokumentace na připravované akce (bytový dům, komunikace, osvětlení) a prostředky
pro pořízení nových kontejnerů na tříděný a komunální odpad. Zastupiteli byly probrány
jednotlivé položky a byly diskutovány náklady na provoz vodovodu, kdy příjmy nepokryjí
veškeré provozní náklady a zároveň není vytvářena rezerva na opravy a obnovu
vodovodu. Pokud by toto mělo být řešeno, muselo by dojít k navýšení ceny vodného.
Dále bylo diskutováno, že by v rozpočtu měla přibýt položka na výkupy pozemků
pro plánovanou cyklostezku (chodník) a na její projekt a pro výkup pozemků v prostoru
prodejny potravin. Po probraných úpravách počítá návrh rozpočtu s příjmy 6 743 900 Kč
a s výdaji 6 395 000 Kč a v této podobě byl návrh schválen. Návrh rozpočtu s jednotlivými
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položkami bude vyvěšen do doby konání dalšího zasedání zastupitelstva obce na úřední
desce (jak fyzické, tak i internetové).
(7:0:0)
9. Nakládání s volnými prostředky obce
Zastupitelům byla představena možnost nakládání s volnými prostředky obce.
V současné době se na účtech obce nachází cca 13 mil. Kč, přičemž přibližně 10 mil. Kč
jsou volnými prostředky – tedy prostředky pro investování ap. Jelikož běžný účet není
úročen prakticky žádnou úrokovou sazbou, vlivem inflace tyto prostředky ztrácí na své
hodnotě. Možností jak s prostředky naložit je vložení buď na spořící účet nebo
na termínovaný vklad, kde se roční zhodnocení dle banky pohybuje až okolo 2 %.
V případě termínovaného vkladu jsou prostředky po danou dobu vázány a nelze
je v tomto vázaném období využívat. Další možností je investování. Investování
do jednotlivých akcií či komodit je poměrně riskantní a je nutné mít o dané problematice
velký přehled, protože jejich hodnota v čase kolísá. Je však možné investovat prostředky
do tzv. portfolií, což je sestava různých typů fondů – dluhopisy, akcie, zlato, atd.
v různých měnách. Tato sestava zaručuje větší stabilitu, protože v případě poklesu
hodnoty jednoho prvku většinou vyváží tuto ztrátu vzestup dalšího prvku portfolia, stejně
tak je to s měnami, kdy v případě poklesu jedné měny dorovná ztrátu druhá měna.
Průměrný roční výnos portfolií je 2 -10 % dle míry rizikovosti daného portfolia. Rizikovost
je dána množstvím akcií v portfoliích. Výhodou portfolií je nevázanost peněz. Nevýhodou
je, že v určitou chvíli při poklesu trhu může investovaná hodnota poklesnout,
z dlouhodobějšího hlediska však vždy investice vydělají, tudíž není účelné investovat
prostředky na menší dobu jak 2 roky. Pro snížení míry rizika investovaných peněz
je nutné rozložit investovanou částku v čase, aby byly co nejvíce pokryty výkyvy trhu.
Po diskuzi k této problematice bylo shledáno, že je nutné s prostředky efektivněji
nakládat. Většinu z volných prostředků (cca 8 mil. Kč) by bylo nejvhodnější uložit
na termínovaný vklad s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Tyto prostředky by byly určeny
pro možné plánované investice obce, proto vázaná doba není na škodu. Další prostředky
ve výši cca 2 mil. Kč by byly postupně rozloženy do vybraného portfolia či portfolií,
aby docházelo k jejich zhodnocování. Zastupitelstvo obce celou problematiku vzalo
na vědomí a pověřilo starostu prověřením možností termínovaných vkladů a portfolií.
(7:0:0)
10. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 301/2 v k.ú. Horní Morava – Ing. Babík
2
Zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje cca 30 m p.p.č. 301/2 v k.ú. Horní Morava.
Jedná se o část obecního pozemku pod řadovým domem u chaty Povodí Moravy, který
chce pan Babík využít pro výstavbu garáže pro uvedený řadový dům. Garáž bude pro 3
osobní automobily, přičemž její část pro 2 auta bude na soukromých pozemcích
jednotlivých vlastníků řadových jednotek. Protože ale pozemek pana Babíka sousedí
s dalším soukromým pozemkem, jehož vlastník nechce umístit stavbu garáže na hranici
pozemku, odsunula by se stavba právě na dokupovaný pozemek od obce. Zastupitelstvo
obce diskutovalo, zda prodat pouze část nebo celý pozemek. Nakonec bylo dohodnuto,
2
že bude odprodána pouze požadovaná část, a to za minimální cenu 650 Kč/m , přičemž
kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem (kolek na vklad do katastru, daň
z nabytí nemovitých věcí, geometrický plán).
(7:0:0)
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11. Žádost o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 5793 v k.ú. Velká Morava (Bednářovi)
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost o zřízení přípojky nízkého napětí
k novostavbě rodinného domu Bednářových přes obecní komunikaci. K tomuto bylo
řečeno, že v současné době se situace s vedením přípojky vyvíjí jinak a trasa bude vedena
mimo obecní komunikaci. Zastupitelstvo obce toto vzalo na vědomí a nesouhlasí
s vedením přípojky tak, aby vedla přes obecní komunikaci, protože existuje jednodušší
řešení, které technicky neohrozí konstrukci vozovky.
(7:0:0)
12. Diskuse
V rámci diskuse bylo řešeno informační centrum, kdy jeho provoz společností
Sněžník, a.s. není ve spojení s prodejem zboží a poskytování služeb střediska příliš
přívětivý pro návštěvníky obce a dále jeho umístění není pro většinu z nich příliš
dostupné. Bylo diskutováno, zda nemá provozovat informační centrum obec
na vhodnějším místě. K tomuto byla vedena diskuse o financování jeho provozu. Dále
bylo diskutováno případné možné umístění, zda v budově na konečné či v prostoru
prodejny potravin. V případě prodejny bylo řečeno, že bude vypracována studie využití
daného objektu a okolního prostoru, kde z jednou z náplní může být i informační
centrum. Také bylo řečeno, že je potřeba řešit pozemkovou situaci kolem prodejny
potravin, kdy obec vlastní pouze pozemek před prodejnou.
Následně bylo diskutováno parkování automobilů v zimní sezóně, kdy v případě
naplnění parkovacích míst dochází k odstavování vozidel podél komunikací především
u sjezdovek resortu a na řadě míst je toto problematické. Sněžník, a.s. chce tuto situaci
řešit vytvořením nových odstavných ploch. Jako nejvíce vhodné se jeví vybudování
pokračování parkoviště U Slona směrem ke konečné. Zde se nachází obecní pozemek,
který je však veden dle platné územně plánovací dokumentace jako zeleň, tudíž využití
pro parkoviště by znamenalo zohlednění tohoto v novém územním plánu. K tomuto bylo
řečeno, že naproti uvedenému pozemku se nachází rodinné domy a odstavování vozidel
v této lokalitě není vhodné a bylo by vhodnější, aby společnost vybudovala parkoviště
buď na svých pozemcích nebo na pozemcích obce, kde je parkoviště vymezeno,
tj. u hlavní silnice výše nad zástavbou rodinných domů.
Také byla diskutována dopravní situace v obci – vedení „jednosměrky“ od parkoviště
U Slona k Vistě a možnost jejího pokračování alespoň v zimním období směrem
ke konečné, kdy obousměrnost úseku Vista – konečná především v případě nové
sněhové nadílky je problematická. Taktéž bylo řečeno, že řada občanů si přeje zklidnění
dopravy na místních komunikacích, tudíž by se mohli místní komunikace zařadit
do obytných zón, aby tak byla omezena rychlost vozidel. Zároveň by však toto znamenalo
zákaz odstavování vozidel mimo vyhrazená parkovací stání. Tato řešení budou řešena
s dopravním inspektorátem policie ČR.
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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ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA
březen 2015

Číslo: 2/2015

ZDARMA

BĚŽKOVÁNÍ V ORLICKU V ZIMĚ 2014-2015
S přicházejícím jarem je čas hodnotit končící zimu z pohledu Sdružení obcí Orlicko jako
subjektu snažícího se provozovat kvalitní lyžařské běžecké stopy na Orlicku. V této zimě
poprvé nejen v tradičním regionu Bukové hory a Suchého vrchu, ale nově na Dolní
Moravě a s novou rolbou i v oblasti Jeřábu mezi Červenou Vodou a Králíky.
Na Dolní Moravě se podařilo ve spolupráci s obcí Dolní Morava vytvořit a hlavně
výborně udržovat desítky kilometrů stop, a to jak pod Klepáčem a Malým Sněžníkem,
tak i na druhém hřebeni v okolí Slamníku s napojením na stopy nad Starým Městem
pod Sněžníkem. A pokud se polským partnerům podaří v příštích letech zprůjezdnit trasu
na Schronisko, získá náš region další desítky kilometrů strojově upravovaných stop.
V oblasti Jeřábu, kde novou rolbu provozuje obec Červená Voda, jsou tratě upravovány
již řadu let. Letos nepřálo počasí, kdy málo sněhu a nástupy do tras v nižších polohách
limitovaly počty dnů, kdy se dalo upravovat lyžařské trasy.
Trasy v okolí Bukovky a Suchého vrchu již tradičně přilákaly stovky a tisíce běžkařů
na desítky kilometrů upravovaných stop. Rolba poprvé vyjela sice až 19. ledna, ale od té
doby minimálně dvakrát týdně upravovala stopy mezi Mladkovem, Suchým vrchem,
Červenovodským sedlem, Bukovou horou a Štíty. Díky nižší sněhové pokrývce v polohách
pod 700 m. n.m. se nepodařilo upravovat stopy do okolních obcích po celou zimu,
ve vyšších polohách však stopa zůstává kvalitní i do těchto jarních dnů. S provozem
lyžařských stop souvisí jak výběr parkovného na Červenovodském sedle, tak i zájem
sponzorů. Všem platícím parkujícím i sponzorům patří poděkování za přízeň a za pomoc
obcím snížit náklady na úpravu stop. Děkujeme i všem obcím a městům Orlicka, které
ze svých rozpočtů provoz lyžařských tratí významně podporují.
S letošní zimou se rozloučíme s příznivci kvalitních lyžařských stop v sobotu 21. 3.
na Suchém vrchu grilovanou kýtou a vzpomínáním, jak to bylo v letošní bílé stopě krásné.
Petr Fiala, předseda Sdružení obcí Orlicko

PLATBY POPLATKŮ
Jelikož se blíží termíny pro platby místních poplatků a vodného, upozorňujeme občany,
aby se stavili na obecním úřadě a provedli jejich úhradu. Dále žádáme případné dlužníky,
aby se zastavili také na obecním úřadě, abychom je nemuseli vyzývat k platbě dlužných
částek. Pro návštěvu obecního úřadu využijte úřední hodiny, které jsou vždy v pondělí
a ve středu od 7 do 12 a od 13 do 17 hodin. Pokud nemáte cestu na obecní úřad, je
možné poplatky uhradit na účet obce. V případě, že pro platbu přes účet neznáte výši
vodného či svého dluhu, je možné zaslat dotaz na e-mail ucetni@obecdolnimorava.cz
či zavolat v úřední hodiny na tel.: 465 634 122.
1
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Bezhotovostně můžete provést úhradu na účet obce číslo:

25927611 / 0100
pod příslušným variabilním symbolem, který se sestává z následujících údajů:

aaaaBBcccc
aaaa – rozlišení druhu platby:
vodné
svoz odpadů
poplatek za psa
rekreační poplatky
ubytovací poplatky

2310
1337
1341
1342
1345

BB – část obce:

cccc – číslo popisné:

Dolní Morava
Horní Morava
Velká Morava

01
02
03

např. pro čp. 1

0001

Příklad:
Variabilní symbol pro svoz odpadu na nemovitost Dolní Morava 35 bude 1337010035
Níže uvádíme výše jednotlivých poplatků a splatnosti:
3

vodné

20 Kč/m

splatnost do 31. března

svoz odpadu

450 Kč za osobu* *
splatnost do 31. března (polovina poplatku*)
900 Kč za nemovitost*** splatnost do 31. března (polovina poplatku*)
*druhá polovina poplatku je splatná do 30. 9., lze jej ale hradit naráz
**slevu 50 % mají studenti bydlící na internátu či koleji
***pokud v ní nejsou nahlášeny osoby k trvalému pobytu

poplatek za psa 150 Kč první pes****
splatnost do 15. března
300 Kč druhý a další pes****
splatnost do 15. března
**** od poplatku za psa jsou osvobozeni osamoceně žijící osoby nad 70
let; osoby s průkazem ZTP/P, osoby využívající psa ke služebním účelům
rekreační poplatek***** 15 Kč/osoba a noc
nebo
600 Kč/lůžko a rok
ubytovací poplatek***** 5 Kč/osoba a noc
nebo
300 Kč/lůžko a rok
*****splatnost rekreačního i ubytovacího poplatku je do 15. dne v měsíci po ukončeném
čtvrtletí, s částkou je nutné zaslat i přehled ubytovacích a rekreačních poplatků
2
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, konané dne 23. 2. 2015
Přítomni:

Ing. arch. Richard Novák
Ladislav Janočko
Rostislav Král

Eva Cehová
Radek Vrábel

Vladimír Vyskočil
Ladislav Bednář

1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
Starosta přivítal zastupitele na zasedání zastupitelstva a přednesl program ke schválení.
Dále navrhl ověřovatele zápisu – paní Evu Cehovou a pana Vladimíra Vyskočila.
K programu i ověřovatelům zápisu nebyly podány připomínky a program i ověřovatelé
byli schváleni.
(7:0:0)
2. Smlouva o zřízení věcného břemene – vedení nízkého napětí přes p.p.č. 239, 248/4,
272/1, 649/1, 649/2, 649/3, 688/1 a 693 v k.ú. Horní Morava k RD Minaříková
Zastupitelstvo v tomto bodě schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
na vedení nízkého napětí přes pozemky příjezdové komunikace v k.ú. Horní Morava
k novostavbě roubeného rodinného domu paní Minaříkové. Věcné břemeno bude
zřízeno za úplatu 1 000 Kč za jeden dotčený pozemek, tj. celkem za 8 000 Kč bez DPH.
(7:0:0)
3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – vedení vysokého napětí
přes p.p.č. 622/11 a 2155 v k.ú. Dolní Morava a přes p.p.č. 5443 v k.ú. Velká Morava
(lokalita Větrný vrch, Runták)
Zastupitelstvu obce bylo představeno nové řešení vedení vysokého napětí do lokality
Větrný vrch, v rámci něhož bude přeloženo vedení vysokého napětí v prostoru požární
zbrojnice, jak bylo na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 26. 1. 2015
požadováno. Ze strany ČEZ bylo zjištěno, že sloup u požární zbrojnice nevyhovuje nově
vymezeným námrazovým oblastem, proto musí být vyměněn a v rámci výměny bude
také přesunut dle požadavků obce. Vedení bude opatřeno kabelovým vodičem,
od kterého je ochranné pásmo pouze 2 m na rozdíl od stávajících 7 m. V případě, že by
k tomuto nedošlo, byla požadována úhrada za zřízení věcného břemene ve výši 100 000
Kč za jeden dotčený pozemek, aby mohla obec přeložku na své náklady provést.
Důvodem přeložky je možnost vhodnějšího využití lokality pro případnou zástavbu,
aby nebyla omezena vedením vysokého napětí. Protože nakonec došlo k vhodnému
řešení celé situace, bude požadována úhrada za zřízení věcného břemene ve výši pouze
1 000 Kč za dotčený pozemek mimo pozemek, kde je požadována přeložka ze strany obce
v prostoru požární zbrojnice – zde nebude požadována žádná úhrada. Na základě
předložených skutečností zastupitelstvo obce smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na vedení vysokého napětí schválilo.
(7:0:0)
4. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ (spolek
Lungta)
Zastupitelstvu obce byla přednesena žádost spolku Lungta o projednání připojení
se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Jedná se o symbolickou akci na podporu
Tibetu. Zastupitelstvo obce neshledalo žádné významnější důvody, proč se do této
kampaně zapojit, proto účast na ní byla zamítnuta.
(7:0:0)
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5. Smlouva o centralizovaném zadávání nákupu elektřiny se sdružením obcí Orlicko
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání nákupu
elektřiny na komoditní burze prostřednictvím Sdružení obcí Orlicko. Obec tímto
způsobem nakupovala elektřinu již v minulosti a podařilo se tímto krokem uspořit.
Protože stará smlouva již pozbyla platnosti, byla předložena nová s platností na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
(7:0:0)
6. Žádost o finanční příspěvek do nadačního
fondu S námi je tu lépe!
V tomto bodě zastupitelstvo obce schválilo
finanční příspěvek do nadačního fondu S námi
je tu lépe! Orlickoústecké nemocnice ve výši
3 000 Kč na pořízení endoskopické věže pro
ORL, jelikož tuto nemocnici navštěvují také
občané obce.
(7:0:0)

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Další řádné zasedání zastupitelstva
obce proběhne
v pondělí 23. března od 17:00
na obecním úřadě. Zasedání
zastupitelstva obce je veřejné.

7. Realizace polní cesty na p.p.č. 5485 v k.ú. Velká Morava (příčnice s průjezdem
pod bobovou dráhou)
Zastupitelstvu obce byla předložena možnost získání dotace na realizaci polní cesty –
pokračování příčnice průjezdem pod bobovou dráhou až po les za sjezdovkou U Slona.
Dotace by byla od Pardubického kraje ve výši cca 1,5 mil. Kč. Náklady na realizaci polní
cesty s asfaltovým povrchem jsou cca 3 mil. Kč. Jelikož na realizaci této cesty má zájem
společnost Sněžník, a.s., bylo dohodnuto, že v případě její realizace tato společnost
formou daru uhradí podíl obce na tomto projektu. Vzhledem k tomu, že obec nebude
tato realizace stát žádné finanční prostředky, bylo rozhodnuto, že za předpokladu
dofinancování akce společností Sněžník, a.s. podá obec žádost o dotaci k Pardubickému
kraji na realizaci této polní cesty.
(7:0:0)
8. Návrh rozpočtu na rok 2015
Zastupitelstvu obce byl představen návrh rozpočtu obce pro rok 2015, který sestavilo
vedení obce společně s účetním. Rozpočet nepředpokládá žádné větší investice, budou
prováděny běžné opravy a údržba, kdy nákladnější bude především výsprava propustků
podél místních komunikací, výsprava povrchů místních komunikací a opravy mostů.
Z menších investičních akcí je v rozpočtu zahrnuto 250 000 Kč na vybudování nového
veřejného osvětlení u rekonstruované komunikace od Nováků po novou zástavbu, dále
jsou zde zahrnuty prostředky na nákup dodávky pro technickou správu obce, projektové
dokumentace na připravované akce (bytový dům, komunikace, osvětlení) a prostředky
pro pořízení nových kontejnerů na tříděný a komunální odpad. Zastupiteli byly probrány
jednotlivé položky a byly diskutovány náklady na provoz vodovodu, kdy příjmy nepokryjí
veškeré provozní náklady a zároveň není vytvářena rezerva na opravy a obnovu
vodovodu. Pokud by toto mělo být řešeno, muselo by dojít k navýšení ceny vodného.
Dále bylo diskutováno, že by v rozpočtu měla přibýt položka na výkupy pozemků
pro plánovanou cyklostezku (chodník) a na její projekt a pro výkup pozemků v prostoru
prodejny potravin. Po probraných úpravách počítá návrh rozpočtu s příjmy 6 743 900 Kč
a s výdaji 6 395 000 Kč a v této podobě byl návrh schválen. Návrh rozpočtu s jednotlivými
4
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položkami bude vyvěšen do doby konání dalšího zasedání zastupitelstva obce na úřední
desce (jak fyzické, tak i internetové).
(7:0:0)
9. Nakládání s volnými prostředky obce
Zastupitelům byla představena možnost nakládání s volnými prostředky obce.
V současné době se na účtech obce nachází cca 13 mil. Kč, přičemž přibližně 10 mil. Kč
jsou volnými prostředky – tedy prostředky pro investování ap. Jelikož běžný účet není
úročen prakticky žádnou úrokovou sazbou, vlivem inflace tyto prostředky ztrácí na své
hodnotě. Možností jak s prostředky naložit je vložení buď na spořící účet nebo
na termínovaný vklad, kde se roční zhodnocení dle banky pohybuje až okolo 2 %.
V případě termínovaného vkladu jsou prostředky po danou dobu vázány a nelze
je v tomto vázaném období využívat. Další možností je investování. Investování
do jednotlivých akcií či komodit je poměrně riskantní a je nutné mít o dané problematice
velký přehled, protože jejich hodnota v čase kolísá. Je však možné investovat prostředky
do tzv. portfolií, což je sestava různých typů fondů – dluhopisy, akcie, zlato, atd.
v různých měnách. Tato sestava zaručuje větší stabilitu, protože v případě poklesu
hodnoty jednoho prvku většinou vyváží tuto ztrátu vzestup dalšího prvku portfolia, stejně
tak je to s měnami, kdy v případě poklesu jedné měny dorovná ztrátu druhá měna.
Průměrný roční výnos portfolií je 2 -10 % dle míry rizikovosti daného portfolia. Rizikovost
je dána množstvím akcií v portfoliích. Výhodou portfolií je nevázanost peněz. Nevýhodou
je, že v určitou chvíli při poklesu trhu může investovaná hodnota poklesnout,
z dlouhodobějšího hlediska však vždy investice vydělají, tudíž není účelné investovat
prostředky na menší dobu jak 2 roky. Pro snížení míry rizika investovaných peněz
je nutné rozložit investovanou částku v čase, aby byly co nejvíce pokryty výkyvy trhu.
Po diskuzi k této problematice bylo shledáno, že je nutné s prostředky efektivněji
nakládat. Většinu z volných prostředků (cca 8 mil. Kč) by bylo nejvhodnější uložit
na termínovaný vklad s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Tyto prostředky by byly určeny
pro možné plánované investice obce, proto vázaná doba není na škodu. Další prostředky
ve výši cca 2 mil. Kč by byly postupně rozloženy do vybraného portfolia či portfolií,
aby docházelo k jejich zhodnocování. Zastupitelstvo obce celou problematiku vzalo
na vědomí a pověřilo starostu prověřením možností termínovaných vkladů a portfolií.
(7:0:0)
10. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 301/2 v k.ú. Horní Morava – Ing. Babík
2
Zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje cca 30 m p.p.č. 301/2 v k.ú. Horní Morava.
Jedná se o část obecního pozemku pod řadovým domem u chaty Povodí Moravy, který
chce pan Babík využít pro výstavbu garáže pro uvedený řadový dům. Garáž bude pro 3
osobní automobily, přičemž její část pro 2 auta bude na soukromých pozemcích
jednotlivých vlastníků řadových jednotek. Protože ale pozemek pana Babíka sousedí
s dalším soukromým pozemkem, jehož vlastník nechce umístit stavbu garáže na hranici
pozemku, odsunula by se stavba právě na dokupovaný pozemek od obce. Zastupitelstvo
obce diskutovalo, zda prodat pouze část nebo celý pozemek. Nakonec bylo dohodnuto,
2
že bude odprodána pouze požadovaná část, a to za minimální cenu 650 Kč/m , přičemž
kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem (kolek na vklad do katastru, daň
z nabytí nemovitých věcí, geometrický plán).
(7:0:0)
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11. Žádost o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 5793 v k.ú. Velká Morava (Bednářovi)
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost o zřízení přípojky nízkého napětí
k novostavbě rodinného domu Bednářových přes obecní komunikaci. K tomuto bylo
řečeno, že v současné době se situace s vedením přípojky vyvíjí jinak a trasa bude vedena
mimo obecní komunikaci. Zastupitelstvo obce toto vzalo na vědomí a nesouhlasí
s vedením přípojky tak, aby vedla přes obecní komunikaci, protože existuje jednodušší
řešení, které technicky neohrozí konstrukci vozovky.
(7:0:0)
12. Diskuse
V rámci diskuse bylo řešeno informační centrum, kdy jeho provoz společností
Sněžník, a.s. není ve spojení s prodejem zboží a poskytování služeb střediska příliš
přívětivý pro návštěvníky obce a dále jeho umístění není pro většinu z nich příliš
dostupné. Bylo diskutováno, zda nemá provozovat informační centrum obec
na vhodnějším místě. K tomuto byla vedena diskuse o financování jeho provozu. Dále
bylo diskutováno případné možné umístění, zda v budově na konečné či v prostoru
prodejny potravin. V případě prodejny bylo řečeno, že bude vypracována studie využití
daného objektu a okolního prostoru, kde z jednou z náplní může být i informační
centrum. Také bylo řečeno, že je potřeba řešit pozemkovou situaci kolem prodejny
potravin, kdy obec vlastní pouze pozemek před prodejnou.
Následně bylo diskutováno parkování automobilů v zimní sezóně, kdy v případě
naplnění parkovacích míst dochází k odstavování vozidel podél komunikací především
u sjezdovek resortu a na řadě míst je toto problematické. Sněžník, a.s. chce tuto situaci
řešit vytvořením nových odstavných ploch. Jako nejvíce vhodné se jeví vybudování
pokračování parkoviště U Slona směrem ke konečné. Zde se nachází obecní pozemek,
který je však veden dle platné územně plánovací dokumentace jako zeleň, tudíž využití
pro parkoviště by znamenalo zohlednění tohoto v novém územním plánu. K tomuto bylo
řečeno, že naproti uvedenému pozemku se nachází rodinné domy a odstavování vozidel
v této lokalitě není vhodné a bylo by vhodnější, aby společnost vybudovala parkoviště
buď na svých pozemcích nebo na pozemcích obce, kde je parkoviště vymezeno,
tj. u hlavní silnice výše nad zástavbou rodinných domů.
Také byla diskutována dopravní situace v obci – vedení „jednosměrky“ od parkoviště
U Slona k Vistě a možnost jejího pokračování alespoň v zimním období směrem
ke konečné, kdy obousměrnost úseku Vista – konečná především v případě nové
sněhové nadílky je problematická. Taktéž bylo řečeno, že řada občanů si přeje zklidnění
dopravy na místních komunikacích, tudíž by se mohli místní komunikace zařadit
do obytných zón, aby tak byla omezena rychlost vozidel. Zároveň by však toto znamenalo
zákaz odstavování vozidel mimo vyhrazená parkovací stání. Tato řešení budou řešena
s dopravním inspektorátem policie ČR.
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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březen 2015

Číslo: 2/2015

ZDARMA

BĚŽKOVÁNÍ V ORLICKU V ZIMĚ 2014-2015
S přicházejícím jarem je čas hodnotit končící zimu z pohledu Sdružení obcí Orlicko jako
subjektu snažícího se provozovat kvalitní lyžařské běžecké stopy na Orlicku. V této zimě
poprvé nejen v tradičním regionu Bukové hory a Suchého vrchu, ale nově na Dolní
Moravě a s novou rolbou i v oblasti Jeřábu mezi Červenou Vodou a Králíky.
Na Dolní Moravě se podařilo ve spolupráci s obcí Dolní Morava vytvořit a hlavně
výborně udržovat desítky kilometrů stop, a to jak pod Klepáčem a Malým Sněžníkem,
tak i na druhém hřebeni v okolí Slamníku s napojením na stopy nad Starým Městem
pod Sněžníkem. A pokud se polským partnerům podaří v příštích letech zprůjezdnit trasu
na Schronisko, získá náš region další desítky kilometrů strojově upravovaných stop.
V oblasti Jeřábu, kde novou rolbu provozuje obec Červená Voda, jsou tratě upravovány
již řadu let. Letos nepřálo počasí, kdy málo sněhu a nástupy do tras v nižších polohách
limitovaly počty dnů, kdy se dalo upravovat lyžařské trasy.
Trasy v okolí Bukovky a Suchého vrchu již tradičně přilákaly stovky a tisíce běžkařů
na desítky kilometrů upravovaných stop. Rolba poprvé vyjela sice až 19. ledna, ale od té
doby minimálně dvakrát týdně upravovala stopy mezi Mladkovem, Suchým vrchem,
Červenovodským sedlem, Bukovou horou a Štíty. Díky nižší sněhové pokrývce v polohách
pod 700 m. n.m. se nepodařilo upravovat stopy do okolních obcích po celou zimu,
ve vyšších polohách však stopa zůstává kvalitní i do těchto jarních dnů. S provozem
lyžařských stop souvisí jak výběr parkovného na Červenovodském sedle, tak i zájem
sponzorů. Všem platícím parkujícím i sponzorům patří poděkování za přízeň a za pomoc
obcím snížit náklady na úpravu stop. Děkujeme i všem obcím a městům Orlicka, které
ze svých rozpočtů provoz lyžařských tratí významně podporují.
S letošní zimou se rozloučíme s příznivci kvalitních lyžařských stop v sobotu 21. 3.
na Suchém vrchu grilovanou kýtou a vzpomínáním, jak to bylo v letošní bílé stopě krásné.
Petr Fiala, předseda Sdružení obcí Orlicko

PLATBY POPLATKŮ
Jelikož se blíží termíny pro platby místních poplatků a vodného, upozorňujeme občany,
aby se stavili na obecním úřadě a provedli jejich úhradu. Dále žádáme případné dlužníky,
aby se zastavili také na obecním úřadě, abychom je nemuseli vyzývat k platbě dlužných
částek. Pro návštěvu obecního úřadu využijte úřední hodiny, které jsou vždy v pondělí
a ve středu od 7 do 12 a od 13 do 17 hodin. Pokud nemáte cestu na obecní úřad, je
možné poplatky uhradit na účet obce. V případě, že pro platbu přes účet neznáte výši
vodného či svého dluhu, je možné zaslat dotaz na e-mail ucetni@obecdolnimorava.cz
či zavolat v úřední hodiny na tel.: 465 634 122.
1
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Bezhotovostně můžete provést úhradu na účet obce číslo:

25927611 / 0100
pod příslušným variabilním symbolem, který se sestává z následujících údajů:

aaaaBBcccc
aaaa – rozlišení druhu platby:
vodné
svoz odpadů
poplatek za psa
rekreační poplatky
ubytovací poplatky

2310
1337
1341
1342
1345

BB – část obce:

cccc – číslo popisné:

Dolní Morava
Horní Morava
Velká Morava

01
02
03

např. pro čp. 1

0001

Příklad:
Variabilní symbol pro svoz odpadu na nemovitost Dolní Morava 35 bude 1337010035
Níže uvádíme výše jednotlivých poplatků a splatnosti:
3

vodné

20 Kč/m

splatnost do 31. března

svoz odpadu

450 Kč za osobu* *
splatnost do 31. března (polovina poplatku*)
900 Kč za nemovitost*** splatnost do 31. března (polovina poplatku*)
*druhá polovina poplatku je splatná do 30. 9., lze jej ale hradit naráz
**slevu 50 % mají studenti bydlící na internátu či koleji
***pokud v ní nejsou nahlášeny osoby k trvalému pobytu

poplatek za psa 150 Kč první pes****
splatnost do 15. března
300 Kč druhý a další pes****
splatnost do 15. března
**** od poplatku za psa jsou osvobozeni osamoceně žijící osoby nad 70
let; osoby s průkazem ZTP/P, osoby využívající psa ke služebním účelům
rekreační poplatek***** 15 Kč/osoba a noc
nebo
600 Kč/lůžko a rok
ubytovací poplatek***** 5 Kč/osoba a noc
nebo
300 Kč/lůžko a rok
*****splatnost rekreačního i ubytovacího poplatku je do 15. dne v měsíci po ukončeném
čtvrtletí, s částkou je nutné zaslat i přehled ubytovacích a rekreačních poplatků
2
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, konané dne 23. 2. 2015
Přítomni:

Ing. arch. Richard Novák
Ladislav Janočko
Rostislav Král

Eva Cehová
Radek Vrábel

Vladimír Vyskočil
Ladislav Bednář

1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
Starosta přivítal zastupitele na zasedání zastupitelstva a přednesl program ke schválení.
Dále navrhl ověřovatele zápisu – paní Evu Cehovou a pana Vladimíra Vyskočila.
K programu i ověřovatelům zápisu nebyly podány připomínky a program i ověřovatelé
byli schváleni.
(7:0:0)
2. Smlouva o zřízení věcného břemene – vedení nízkého napětí přes p.p.č. 239, 248/4,
272/1, 649/1, 649/2, 649/3, 688/1 a 693 v k.ú. Horní Morava k RD Minaříková
Zastupitelstvo v tomto bodě schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
na vedení nízkého napětí přes pozemky příjezdové komunikace v k.ú. Horní Morava
k novostavbě roubeného rodinného domu paní Minaříkové. Věcné břemeno bude
zřízeno za úplatu 1 000 Kč za jeden dotčený pozemek, tj. celkem za 8 000 Kč bez DPH.
(7:0:0)
3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – vedení vysokého napětí
přes p.p.č. 622/11 a 2155 v k.ú. Dolní Morava a přes p.p.č. 5443 v k.ú. Velká Morava
(lokalita Větrný vrch, Runták)
Zastupitelstvu obce bylo představeno nové řešení vedení vysokého napětí do lokality
Větrný vrch, v rámci něhož bude přeloženo vedení vysokého napětí v prostoru požární
zbrojnice, jak bylo na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 26. 1. 2015
požadováno. Ze strany ČEZ bylo zjištěno, že sloup u požární zbrojnice nevyhovuje nově
vymezeným námrazovým oblastem, proto musí být vyměněn a v rámci výměny bude
také přesunut dle požadavků obce. Vedení bude opatřeno kabelovým vodičem,
od kterého je ochranné pásmo pouze 2 m na rozdíl od stávajících 7 m. V případě, že by
k tomuto nedošlo, byla požadována úhrada za zřízení věcného břemene ve výši 100 000
Kč za jeden dotčený pozemek, aby mohla obec přeložku na své náklady provést.
Důvodem přeložky je možnost vhodnějšího využití lokality pro případnou zástavbu,
aby nebyla omezena vedením vysokého napětí. Protože nakonec došlo k vhodnému
řešení celé situace, bude požadována úhrada za zřízení věcného břemene ve výši pouze
1 000 Kč za dotčený pozemek mimo pozemek, kde je požadována přeložka ze strany obce
v prostoru požární zbrojnice – zde nebude požadována žádná úhrada. Na základě
předložených skutečností zastupitelstvo obce smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na vedení vysokého napětí schválilo.
(7:0:0)
4. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ (spolek
Lungta)
Zastupitelstvu obce byla přednesena žádost spolku Lungta o projednání připojení
se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Jedná se o symbolickou akci na podporu
Tibetu. Zastupitelstvo obce neshledalo žádné významnější důvody, proč se do této
kampaně zapojit, proto účast na ní byla zamítnuta.
(7:0:0)
3

březen 2015

5. Smlouva o centralizovaném zadávání nákupu elektřiny se sdružením obcí Orlicko
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání nákupu
elektřiny na komoditní burze prostřednictvím Sdružení obcí Orlicko. Obec tímto
způsobem nakupovala elektřinu již v minulosti a podařilo se tímto krokem uspořit.
Protože stará smlouva již pozbyla platnosti, byla předložena nová s platností na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
(7:0:0)
6. Žádost o finanční příspěvek do nadačního
fondu S námi je tu lépe!
V tomto bodě zastupitelstvo obce schválilo
finanční příspěvek do nadačního fondu S námi
je tu lépe! Orlickoústecké nemocnice ve výši
3 000 Kč na pořízení endoskopické věže pro
ORL, jelikož tuto nemocnici navštěvují také
občané obce.
(7:0:0)

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Další řádné zasedání zastupitelstva
obce proběhne
v pondělí 23. března od 17:00
na obecním úřadě. Zasedání
zastupitelstva obce je veřejné.

7. Realizace polní cesty na p.p.č. 5485 v k.ú. Velká Morava (příčnice s průjezdem
pod bobovou dráhou)
Zastupitelstvu obce byla předložena možnost získání dotace na realizaci polní cesty –
pokračování příčnice průjezdem pod bobovou dráhou až po les za sjezdovkou U Slona.
Dotace by byla od Pardubického kraje ve výši cca 1,5 mil. Kč. Náklady na realizaci polní
cesty s asfaltovým povrchem jsou cca 3 mil. Kč. Jelikož na realizaci této cesty má zájem
společnost Sněžník, a.s., bylo dohodnuto, že v případě její realizace tato společnost
formou daru uhradí podíl obce na tomto projektu. Vzhledem k tomu, že obec nebude
tato realizace stát žádné finanční prostředky, bylo rozhodnuto, že za předpokladu
dofinancování akce společností Sněžník, a.s. podá obec žádost o dotaci k Pardubickému
kraji na realizaci této polní cesty.
(7:0:0)
8. Návrh rozpočtu na rok 2015
Zastupitelstvu obce byl představen návrh rozpočtu obce pro rok 2015, který sestavilo
vedení obce společně s účetním. Rozpočet nepředpokládá žádné větší investice, budou
prováděny běžné opravy a údržba, kdy nákladnější bude především výsprava propustků
podél místních komunikací, výsprava povrchů místních komunikací a opravy mostů.
Z menších investičních akcí je v rozpočtu zahrnuto 250 000 Kč na vybudování nového
veřejného osvětlení u rekonstruované komunikace od Nováků po novou zástavbu, dále
jsou zde zahrnuty prostředky na nákup dodávky pro technickou správu obce, projektové
dokumentace na připravované akce (bytový dům, komunikace, osvětlení) a prostředky
pro pořízení nových kontejnerů na tříděný a komunální odpad. Zastupiteli byly probrány
jednotlivé položky a byly diskutovány náklady na provoz vodovodu, kdy příjmy nepokryjí
veškeré provozní náklady a zároveň není vytvářena rezerva na opravy a obnovu
vodovodu. Pokud by toto mělo být řešeno, muselo by dojít k navýšení ceny vodného.
Dále bylo diskutováno, že by v rozpočtu měla přibýt položka na výkupy pozemků
pro plánovanou cyklostezku (chodník) a na její projekt a pro výkup pozemků v prostoru
prodejny potravin. Po probraných úpravách počítá návrh rozpočtu s příjmy 6 743 900 Kč
a s výdaji 6 395 000 Kč a v této podobě byl návrh schválen. Návrh rozpočtu s jednotlivými
4
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položkami bude vyvěšen do doby konání dalšího zasedání zastupitelstva obce na úřední
desce (jak fyzické, tak i internetové).
(7:0:0)
9. Nakládání s volnými prostředky obce
Zastupitelům byla představena možnost nakládání s volnými prostředky obce.
V současné době se na účtech obce nachází cca 13 mil. Kč, přičemž přibližně 10 mil. Kč
jsou volnými prostředky – tedy prostředky pro investování ap. Jelikož běžný účet není
úročen prakticky žádnou úrokovou sazbou, vlivem inflace tyto prostředky ztrácí na své
hodnotě. Možností jak s prostředky naložit je vložení buď na spořící účet nebo
na termínovaný vklad, kde se roční zhodnocení dle banky pohybuje až okolo 2 %.
V případě termínovaného vkladu jsou prostředky po danou dobu vázány a nelze
je v tomto vázaném období využívat. Další možností je investování. Investování
do jednotlivých akcií či komodit je poměrně riskantní a je nutné mít o dané problematice
velký přehled, protože jejich hodnota v čase kolísá. Je však možné investovat prostředky
do tzv. portfolií, což je sestava různých typů fondů – dluhopisy, akcie, zlato, atd.
v různých měnách. Tato sestava zaručuje větší stabilitu, protože v případě poklesu
hodnoty jednoho prvku většinou vyváží tuto ztrátu vzestup dalšího prvku portfolia, stejně
tak je to s měnami, kdy v případě poklesu jedné měny dorovná ztrátu druhá měna.
Průměrný roční výnos portfolií je 2 -10 % dle míry rizikovosti daného portfolia. Rizikovost
je dána množstvím akcií v portfoliích. Výhodou portfolií je nevázanost peněz. Nevýhodou
je, že v určitou chvíli při poklesu trhu může investovaná hodnota poklesnout,
z dlouhodobějšího hlediska však vždy investice vydělají, tudíž není účelné investovat
prostředky na menší dobu jak 2 roky. Pro snížení míry rizika investovaných peněz
je nutné rozložit investovanou částku v čase, aby byly co nejvíce pokryty výkyvy trhu.
Po diskuzi k této problematice bylo shledáno, že je nutné s prostředky efektivněji
nakládat. Většinu z volných prostředků (cca 8 mil. Kč) by bylo nejvhodnější uložit
na termínovaný vklad s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Tyto prostředky by byly určeny
pro možné plánované investice obce, proto vázaná doba není na škodu. Další prostředky
ve výši cca 2 mil. Kč by byly postupně rozloženy do vybraného portfolia či portfolií,
aby docházelo k jejich zhodnocování. Zastupitelstvo obce celou problematiku vzalo
na vědomí a pověřilo starostu prověřením možností termínovaných vkladů a portfolií.
(7:0:0)
10. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 301/2 v k.ú. Horní Morava – Ing. Babík
2
Zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje cca 30 m p.p.č. 301/2 v k.ú. Horní Morava.
Jedná se o část obecního pozemku pod řadovým domem u chaty Povodí Moravy, který
chce pan Babík využít pro výstavbu garáže pro uvedený řadový dům. Garáž bude pro 3
osobní automobily, přičemž její část pro 2 auta bude na soukromých pozemcích
jednotlivých vlastníků řadových jednotek. Protože ale pozemek pana Babíka sousedí
s dalším soukromým pozemkem, jehož vlastník nechce umístit stavbu garáže na hranici
pozemku, odsunula by se stavba právě na dokupovaný pozemek od obce. Zastupitelstvo
obce diskutovalo, zda prodat pouze část nebo celý pozemek. Nakonec bylo dohodnuto,
2
že bude odprodána pouze požadovaná část, a to za minimální cenu 650 Kč/m , přičemž
kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem (kolek na vklad do katastru, daň
z nabytí nemovitých věcí, geometrický plán).
(7:0:0)
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11. Žádost o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 5793 v k.ú. Velká Morava (Bednářovi)
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost o zřízení přípojky nízkého napětí
k novostavbě rodinného domu Bednářových přes obecní komunikaci. K tomuto bylo
řečeno, že v současné době se situace s vedením přípojky vyvíjí jinak a trasa bude vedena
mimo obecní komunikaci. Zastupitelstvo obce toto vzalo na vědomí a nesouhlasí
s vedením přípojky tak, aby vedla přes obecní komunikaci, protože existuje jednodušší
řešení, které technicky neohrozí konstrukci vozovky.
(7:0:0)
12. Diskuse
V rámci diskuse bylo řešeno informační centrum, kdy jeho provoz společností
Sněžník, a.s. není ve spojení s prodejem zboží a poskytování služeb střediska příliš
přívětivý pro návštěvníky obce a dále jeho umístění není pro většinu z nich příliš
dostupné. Bylo diskutováno, zda nemá provozovat informační centrum obec
na vhodnějším místě. K tomuto byla vedena diskuse o financování jeho provozu. Dále
bylo diskutováno případné možné umístění, zda v budově na konečné či v prostoru
prodejny potravin. V případě prodejny bylo řečeno, že bude vypracována studie využití
daného objektu a okolního prostoru, kde z jednou z náplní může být i informační
centrum. Také bylo řečeno, že je potřeba řešit pozemkovou situaci kolem prodejny
potravin, kdy obec vlastní pouze pozemek před prodejnou.
Následně bylo diskutováno parkování automobilů v zimní sezóně, kdy v případě
naplnění parkovacích míst dochází k odstavování vozidel podél komunikací především
u sjezdovek resortu a na řadě míst je toto problematické. Sněžník, a.s. chce tuto situaci
řešit vytvořením nových odstavných ploch. Jako nejvíce vhodné se jeví vybudování
pokračování parkoviště U Slona směrem ke konečné. Zde se nachází obecní pozemek,
který je však veden dle platné územně plánovací dokumentace jako zeleň, tudíž využití
pro parkoviště by znamenalo zohlednění tohoto v novém územním plánu. K tomuto bylo
řečeno, že naproti uvedenému pozemku se nachází rodinné domy a odstavování vozidel
v této lokalitě není vhodné a bylo by vhodnější, aby společnost vybudovala parkoviště
buď na svých pozemcích nebo na pozemcích obce, kde je parkoviště vymezeno,
tj. u hlavní silnice výše nad zástavbou rodinných domů.
Také byla diskutována dopravní situace v obci – vedení „jednosměrky“ od parkoviště
U Slona k Vistě a možnost jejího pokračování alespoň v zimním období směrem
ke konečné, kdy obousměrnost úseku Vista – konečná především v případě nové
sněhové nadílky je problematická. Taktéž bylo řečeno, že řada občanů si přeje zklidnění
dopravy na místních komunikacích, tudíž by se mohli místní komunikace zařadit
do obytných zón, aby tak byla omezena rychlost vozidel. Zároveň by však toto znamenalo
zákaz odstavování vozidel mimo vyhrazená parkovací stání. Tato řešení budou řešena
s dopravním inspektorátem policie ČR.
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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Číslo: 2/2015

ZDARMA

BĚŽKOVÁNÍ V ORLICKU V ZIMĚ 2014-2015
S přicházejícím jarem je čas hodnotit končící zimu z pohledu Sdružení obcí Orlicko jako
subjektu snažícího se provozovat kvalitní lyžařské běžecké stopy na Orlicku. V této zimě
poprvé nejen v tradičním regionu Bukové hory a Suchého vrchu, ale nově na Dolní
Moravě a s novou rolbou i v oblasti Jeřábu mezi Červenou Vodou a Králíky.
Na Dolní Moravě se podařilo ve spolupráci s obcí Dolní Morava vytvořit a hlavně
výborně udržovat desítky kilometrů stop, a to jak pod Klepáčem a Malým Sněžníkem,
tak i na druhém hřebeni v okolí Slamníku s napojením na stopy nad Starým Městem
pod Sněžníkem. A pokud se polským partnerům podaří v příštích letech zprůjezdnit trasu
na Schronisko, získá náš region další desítky kilometrů strojově upravovaných stop.
V oblasti Jeřábu, kde novou rolbu provozuje obec Červená Voda, jsou tratě upravovány
již řadu let. Letos nepřálo počasí, kdy málo sněhu a nástupy do tras v nižších polohách
limitovaly počty dnů, kdy se dalo upravovat lyžařské trasy.
Trasy v okolí Bukovky a Suchého vrchu již tradičně přilákaly stovky a tisíce běžkařů
na desítky kilometrů upravovaných stop. Rolba poprvé vyjela sice až 19. ledna, ale od té
doby minimálně dvakrát týdně upravovala stopy mezi Mladkovem, Suchým vrchem,
Červenovodským sedlem, Bukovou horou a Štíty. Díky nižší sněhové pokrývce v polohách
pod 700 m. n.m. se nepodařilo upravovat stopy do okolních obcích po celou zimu,
ve vyšších polohách však stopa zůstává kvalitní i do těchto jarních dnů. S provozem
lyžařských stop souvisí jak výběr parkovného na Červenovodském sedle, tak i zájem
sponzorů. Všem platícím parkujícím i sponzorům patří poděkování za přízeň a za pomoc
obcím snížit náklady na úpravu stop. Děkujeme i všem obcím a městům Orlicka, které
ze svých rozpočtů provoz lyžařských tratí významně podporují.
S letošní zimou se rozloučíme s příznivci kvalitních lyžařských stop v sobotu 21. 3.
na Suchém vrchu grilovanou kýtou a vzpomínáním, jak to bylo v letošní bílé stopě krásné.
Petr Fiala, předseda Sdružení obcí Orlicko

PLATBY POPLATKŮ
Jelikož se blíží termíny pro platby místních poplatků a vodného, upozorňujeme občany,
aby se stavili na obecním úřadě a provedli jejich úhradu. Dále žádáme případné dlužníky,
aby se zastavili také na obecním úřadě, abychom je nemuseli vyzývat k platbě dlužných
částek. Pro návštěvu obecního úřadu využijte úřední hodiny, které jsou vždy v pondělí
a ve středu od 7 do 12 a od 13 do 17 hodin. Pokud nemáte cestu na obecní úřad, je
možné poplatky uhradit na účet obce. V případě, že pro platbu přes účet neznáte výši
vodného či svého dluhu, je možné zaslat dotaz na e-mail ucetni@obecdolnimorava.cz
či zavolat v úřední hodiny na tel.: 465 634 122.
1
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Bezhotovostně můžete provést úhradu na účet obce číslo:

25927611 / 0100
pod příslušným variabilním symbolem, který se sestává z následujících údajů:

aaaaBBcccc
aaaa – rozlišení druhu platby:
vodné
svoz odpadů
poplatek za psa
rekreační poplatky
ubytovací poplatky

2310
1337
1341
1342
1345

BB – část obce:

cccc – číslo popisné:

Dolní Morava
Horní Morava
Velká Morava

01
02
03

např. pro čp. 1

0001

Příklad:
Variabilní symbol pro svoz odpadu na nemovitost Dolní Morava 35 bude 1337010035
Níže uvádíme výše jednotlivých poplatků a splatnosti:
3

vodné

20 Kč/m

splatnost do 31. března

svoz odpadu

450 Kč za osobu* *
splatnost do 31. března (polovina poplatku*)
900 Kč za nemovitost*** splatnost do 31. března (polovina poplatku*)
*druhá polovina poplatku je splatná do 30. 9., lze jej ale hradit naráz
**slevu 50 % mají studenti bydlící na internátu či koleji
***pokud v ní nejsou nahlášeny osoby k trvalému pobytu

poplatek za psa 150 Kč první pes****
splatnost do 15. března
300 Kč druhý a další pes****
splatnost do 15. března
**** od poplatku za psa jsou osvobozeni osamoceně žijící osoby nad 70
let; osoby s průkazem ZTP/P, osoby využívající psa ke služebním účelům
rekreační poplatek***** 15 Kč/osoba a noc
nebo
600 Kč/lůžko a rok
ubytovací poplatek***** 5 Kč/osoba a noc
nebo
300 Kč/lůžko a rok
*****splatnost rekreačního i ubytovacího poplatku je do 15. dne v měsíci po ukončeném
čtvrtletí, s částkou je nutné zaslat i přehled ubytovacích a rekreačních poplatků
2
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, konané dne 23. 2. 2015
Přítomni:

Ing. arch. Richard Novák
Ladislav Janočko
Rostislav Král

Eva Cehová
Radek Vrábel

Vladimír Vyskočil
Ladislav Bednář

1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
Starosta přivítal zastupitele na zasedání zastupitelstva a přednesl program ke schválení.
Dále navrhl ověřovatele zápisu – paní Evu Cehovou a pana Vladimíra Vyskočila.
K programu i ověřovatelům zápisu nebyly podány připomínky a program i ověřovatelé
byli schváleni.
(7:0:0)
2. Smlouva o zřízení věcného břemene – vedení nízkého napětí přes p.p.č. 239, 248/4,
272/1, 649/1, 649/2, 649/3, 688/1 a 693 v k.ú. Horní Morava k RD Minaříková
Zastupitelstvo v tomto bodě schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
na vedení nízkého napětí přes pozemky příjezdové komunikace v k.ú. Horní Morava
k novostavbě roubeného rodinného domu paní Minaříkové. Věcné břemeno bude
zřízeno za úplatu 1 000 Kč za jeden dotčený pozemek, tj. celkem za 8 000 Kč bez DPH.
(7:0:0)
3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – vedení vysokého napětí
přes p.p.č. 622/11 a 2155 v k.ú. Dolní Morava a přes p.p.č. 5443 v k.ú. Velká Morava
(lokalita Větrný vrch, Runták)
Zastupitelstvu obce bylo představeno nové řešení vedení vysokého napětí do lokality
Větrný vrch, v rámci něhož bude přeloženo vedení vysokého napětí v prostoru požární
zbrojnice, jak bylo na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 26. 1. 2015
požadováno. Ze strany ČEZ bylo zjištěno, že sloup u požární zbrojnice nevyhovuje nově
vymezeným námrazovým oblastem, proto musí být vyměněn a v rámci výměny bude
také přesunut dle požadavků obce. Vedení bude opatřeno kabelovým vodičem,
od kterého je ochranné pásmo pouze 2 m na rozdíl od stávajících 7 m. V případě, že by
k tomuto nedošlo, byla požadována úhrada za zřízení věcného břemene ve výši 100 000
Kč za jeden dotčený pozemek, aby mohla obec přeložku na své náklady provést.
Důvodem přeložky je možnost vhodnějšího využití lokality pro případnou zástavbu,
aby nebyla omezena vedením vysokého napětí. Protože nakonec došlo k vhodnému
řešení celé situace, bude požadována úhrada za zřízení věcného břemene ve výši pouze
1 000 Kč za dotčený pozemek mimo pozemek, kde je požadována přeložka ze strany obce
v prostoru požární zbrojnice – zde nebude požadována žádná úhrada. Na základě
předložených skutečností zastupitelstvo obce smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na vedení vysokého napětí schválilo.
(7:0:0)
4. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ (spolek
Lungta)
Zastupitelstvu obce byla přednesena žádost spolku Lungta o projednání připojení
se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Jedná se o symbolickou akci na podporu
Tibetu. Zastupitelstvo obce neshledalo žádné významnější důvody, proč se do této
kampaně zapojit, proto účast na ní byla zamítnuta.
(7:0:0)
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5. Smlouva o centralizovaném zadávání nákupu elektřiny se sdružením obcí Orlicko
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání nákupu
elektřiny na komoditní burze prostřednictvím Sdružení obcí Orlicko. Obec tímto
způsobem nakupovala elektřinu již v minulosti a podařilo se tímto krokem uspořit.
Protože stará smlouva již pozbyla platnosti, byla předložena nová s platností na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
(7:0:0)
6. Žádost o finanční příspěvek do nadačního
fondu S námi je tu lépe!
V tomto bodě zastupitelstvo obce schválilo
finanční příspěvek do nadačního fondu S námi
je tu lépe! Orlickoústecké nemocnice ve výši
3 000 Kč na pořízení endoskopické věže pro
ORL, jelikož tuto nemocnici navštěvují také
občané obce.
(7:0:0)

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Další řádné zasedání zastupitelstva
obce proběhne
v pondělí 23. března od 17:00
na obecním úřadě. Zasedání
zastupitelstva obce je veřejné.

7. Realizace polní cesty na p.p.č. 5485 v k.ú. Velká Morava (příčnice s průjezdem
pod bobovou dráhou)
Zastupitelstvu obce byla předložena možnost získání dotace na realizaci polní cesty –
pokračování příčnice průjezdem pod bobovou dráhou až po les za sjezdovkou U Slona.
Dotace by byla od Pardubického kraje ve výši cca 1,5 mil. Kč. Náklady na realizaci polní
cesty s asfaltovým povrchem jsou cca 3 mil. Kč. Jelikož na realizaci této cesty má zájem
společnost Sněžník, a.s., bylo dohodnuto, že v případě její realizace tato společnost
formou daru uhradí podíl obce na tomto projektu. Vzhledem k tomu, že obec nebude
tato realizace stát žádné finanční prostředky, bylo rozhodnuto, že za předpokladu
dofinancování akce společností Sněžník, a.s. podá obec žádost o dotaci k Pardubickému
kraji na realizaci této polní cesty.
(7:0:0)
8. Návrh rozpočtu na rok 2015
Zastupitelstvu obce byl představen návrh rozpočtu obce pro rok 2015, který sestavilo
vedení obce společně s účetním. Rozpočet nepředpokládá žádné větší investice, budou
prováděny běžné opravy a údržba, kdy nákladnější bude především výsprava propustků
podél místních komunikací, výsprava povrchů místních komunikací a opravy mostů.
Z menších investičních akcí je v rozpočtu zahrnuto 250 000 Kč na vybudování nového
veřejného osvětlení u rekonstruované komunikace od Nováků po novou zástavbu, dále
jsou zde zahrnuty prostředky na nákup dodávky pro technickou správu obce, projektové
dokumentace na připravované akce (bytový dům, komunikace, osvětlení) a prostředky
pro pořízení nových kontejnerů na tříděný a komunální odpad. Zastupiteli byly probrány
jednotlivé položky a byly diskutovány náklady na provoz vodovodu, kdy příjmy nepokryjí
veškeré provozní náklady a zároveň není vytvářena rezerva na opravy a obnovu
vodovodu. Pokud by toto mělo být řešeno, muselo by dojít k navýšení ceny vodného.
Dále bylo diskutováno, že by v rozpočtu měla přibýt položka na výkupy pozemků
pro plánovanou cyklostezku (chodník) a na její projekt a pro výkup pozemků v prostoru
prodejny potravin. Po probraných úpravách počítá návrh rozpočtu s příjmy 6 743 900 Kč
a s výdaji 6 395 000 Kč a v této podobě byl návrh schválen. Návrh rozpočtu s jednotlivými
4
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položkami bude vyvěšen do doby konání dalšího zasedání zastupitelstva obce na úřední
desce (jak fyzické, tak i internetové).
(7:0:0)
9. Nakládání s volnými prostředky obce
Zastupitelům byla představena možnost nakládání s volnými prostředky obce.
V současné době se na účtech obce nachází cca 13 mil. Kč, přičemž přibližně 10 mil. Kč
jsou volnými prostředky – tedy prostředky pro investování ap. Jelikož běžný účet není
úročen prakticky žádnou úrokovou sazbou, vlivem inflace tyto prostředky ztrácí na své
hodnotě. Možností jak s prostředky naložit je vložení buď na spořící účet nebo
na termínovaný vklad, kde se roční zhodnocení dle banky pohybuje až okolo 2 %.
V případě termínovaného vkladu jsou prostředky po danou dobu vázány a nelze
je v tomto vázaném období využívat. Další možností je investování. Investování
do jednotlivých akcií či komodit je poměrně riskantní a je nutné mít o dané problematice
velký přehled, protože jejich hodnota v čase kolísá. Je však možné investovat prostředky
do tzv. portfolií, což je sestava různých typů fondů – dluhopisy, akcie, zlato, atd.
v různých měnách. Tato sestava zaručuje větší stabilitu, protože v případě poklesu
hodnoty jednoho prvku většinou vyváží tuto ztrátu vzestup dalšího prvku portfolia, stejně
tak je to s měnami, kdy v případě poklesu jedné měny dorovná ztrátu druhá měna.
Průměrný roční výnos portfolií je 2 -10 % dle míry rizikovosti daného portfolia. Rizikovost
je dána množstvím akcií v portfoliích. Výhodou portfolií je nevázanost peněz. Nevýhodou
je, že v určitou chvíli při poklesu trhu může investovaná hodnota poklesnout,
z dlouhodobějšího hlediska však vždy investice vydělají, tudíž není účelné investovat
prostředky na menší dobu jak 2 roky. Pro snížení míry rizika investovaných peněz
je nutné rozložit investovanou částku v čase, aby byly co nejvíce pokryty výkyvy trhu.
Po diskuzi k této problematice bylo shledáno, že je nutné s prostředky efektivněji
nakládat. Většinu z volných prostředků (cca 8 mil. Kč) by bylo nejvhodnější uložit
na termínovaný vklad s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Tyto prostředky by byly určeny
pro možné plánované investice obce, proto vázaná doba není na škodu. Další prostředky
ve výši cca 2 mil. Kč by byly postupně rozloženy do vybraného portfolia či portfolií,
aby docházelo k jejich zhodnocování. Zastupitelstvo obce celou problematiku vzalo
na vědomí a pověřilo starostu prověřením možností termínovaných vkladů a portfolií.
(7:0:0)
10. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 301/2 v k.ú. Horní Morava – Ing. Babík
2
Zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje cca 30 m p.p.č. 301/2 v k.ú. Horní Morava.
Jedná se o část obecního pozemku pod řadovým domem u chaty Povodí Moravy, který
chce pan Babík využít pro výstavbu garáže pro uvedený řadový dům. Garáž bude pro 3
osobní automobily, přičemž její část pro 2 auta bude na soukromých pozemcích
jednotlivých vlastníků řadových jednotek. Protože ale pozemek pana Babíka sousedí
s dalším soukromým pozemkem, jehož vlastník nechce umístit stavbu garáže na hranici
pozemku, odsunula by se stavba právě na dokupovaný pozemek od obce. Zastupitelstvo
obce diskutovalo, zda prodat pouze část nebo celý pozemek. Nakonec bylo dohodnuto,
2
že bude odprodána pouze požadovaná část, a to za minimální cenu 650 Kč/m , přičemž
kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem (kolek na vklad do katastru, daň
z nabytí nemovitých věcí, geometrický plán).
(7:0:0)
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11. Žádost o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 5793 v k.ú. Velká Morava (Bednářovi)
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost o zřízení přípojky nízkého napětí
k novostavbě rodinného domu Bednářových přes obecní komunikaci. K tomuto bylo
řečeno, že v současné době se situace s vedením přípojky vyvíjí jinak a trasa bude vedena
mimo obecní komunikaci. Zastupitelstvo obce toto vzalo na vědomí a nesouhlasí
s vedením přípojky tak, aby vedla přes obecní komunikaci, protože existuje jednodušší
řešení, které technicky neohrozí konstrukci vozovky.
(7:0:0)
12. Diskuse
V rámci diskuse bylo řešeno informační centrum, kdy jeho provoz společností
Sněžník, a.s. není ve spojení s prodejem zboží a poskytování služeb střediska příliš
přívětivý pro návštěvníky obce a dále jeho umístění není pro většinu z nich příliš
dostupné. Bylo diskutováno, zda nemá provozovat informační centrum obec
na vhodnějším místě. K tomuto byla vedena diskuse o financování jeho provozu. Dále
bylo diskutováno případné možné umístění, zda v budově na konečné či v prostoru
prodejny potravin. V případě prodejny bylo řečeno, že bude vypracována studie využití
daného objektu a okolního prostoru, kde z jednou z náplní může být i informační
centrum. Také bylo řečeno, že je potřeba řešit pozemkovou situaci kolem prodejny
potravin, kdy obec vlastní pouze pozemek před prodejnou.
Následně bylo diskutováno parkování automobilů v zimní sezóně, kdy v případě
naplnění parkovacích míst dochází k odstavování vozidel podél komunikací především
u sjezdovek resortu a na řadě míst je toto problematické. Sněžník, a.s. chce tuto situaci
řešit vytvořením nových odstavných ploch. Jako nejvíce vhodné se jeví vybudování
pokračování parkoviště U Slona směrem ke konečné. Zde se nachází obecní pozemek,
který je však veden dle platné územně plánovací dokumentace jako zeleň, tudíž využití
pro parkoviště by znamenalo zohlednění tohoto v novém územním plánu. K tomuto bylo
řečeno, že naproti uvedenému pozemku se nachází rodinné domy a odstavování vozidel
v této lokalitě není vhodné a bylo by vhodnější, aby společnost vybudovala parkoviště
buď na svých pozemcích nebo na pozemcích obce, kde je parkoviště vymezeno,
tj. u hlavní silnice výše nad zástavbou rodinných domů.
Také byla diskutována dopravní situace v obci – vedení „jednosměrky“ od parkoviště
U Slona k Vistě a možnost jejího pokračování alespoň v zimním období směrem
ke konečné, kdy obousměrnost úseku Vista – konečná především v případě nové
sněhové nadílky je problematická. Taktéž bylo řečeno, že řada občanů si přeje zklidnění
dopravy na místních komunikacích, tudíž by se mohli místní komunikace zařadit
do obytných zón, aby tak byla omezena rychlost vozidel. Zároveň by však toto znamenalo
zákaz odstavování vozidel mimo vyhrazená parkovací stání. Tato řešení budou řešena
s dopravním inspektorátem policie ČR.
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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Číslo: 2/2015

ZDARMA

BĚŽKOVÁNÍ V ORLICKU V ZIMĚ 2014-2015
S přicházejícím jarem je čas hodnotit končící zimu z pohledu Sdružení obcí Orlicko jako
subjektu snažícího se provozovat kvalitní lyžařské běžecké stopy na Orlicku. V této zimě
poprvé nejen v tradičním regionu Bukové hory a Suchého vrchu, ale nově na Dolní
Moravě a s novou rolbou i v oblasti Jeřábu mezi Červenou Vodou a Králíky.
Na Dolní Moravě se podařilo ve spolupráci s obcí Dolní Morava vytvořit a hlavně
výborně udržovat desítky kilometrů stop, a to jak pod Klepáčem a Malým Sněžníkem,
tak i na druhém hřebeni v okolí Slamníku s napojením na stopy nad Starým Městem
pod Sněžníkem. A pokud se polským partnerům podaří v příštích letech zprůjezdnit trasu
na Schronisko, získá náš region další desítky kilometrů strojově upravovaných stop.
V oblasti Jeřábu, kde novou rolbu provozuje obec Červená Voda, jsou tratě upravovány
již řadu let. Letos nepřálo počasí, kdy málo sněhu a nástupy do tras v nižších polohách
limitovaly počty dnů, kdy se dalo upravovat lyžařské trasy.
Trasy v okolí Bukovky a Suchého vrchu již tradičně přilákaly stovky a tisíce běžkařů
na desítky kilometrů upravovaných stop. Rolba poprvé vyjela sice až 19. ledna, ale od té
doby minimálně dvakrát týdně upravovala stopy mezi Mladkovem, Suchým vrchem,
Červenovodským sedlem, Bukovou horou a Štíty. Díky nižší sněhové pokrývce v polohách
pod 700 m. n.m. se nepodařilo upravovat stopy do okolních obcích po celou zimu,
ve vyšších polohách však stopa zůstává kvalitní i do těchto jarních dnů. S provozem
lyžařských stop souvisí jak výběr parkovného na Červenovodském sedle, tak i zájem
sponzorů. Všem platícím parkujícím i sponzorům patří poděkování za přízeň a za pomoc
obcím snížit náklady na úpravu stop. Děkujeme i všem obcím a městům Orlicka, které
ze svých rozpočtů provoz lyžařských tratí významně podporují.
S letošní zimou se rozloučíme s příznivci kvalitních lyžařských stop v sobotu 21. 3.
na Suchém vrchu grilovanou kýtou a vzpomínáním, jak to bylo v letošní bílé stopě krásné.
Petr Fiala, předseda Sdružení obcí Orlicko

PLATBY POPLATKŮ
Jelikož se blíží termíny pro platby místních poplatků a vodného, upozorňujeme občany,
aby se stavili na obecním úřadě a provedli jejich úhradu. Dále žádáme případné dlužníky,
aby se zastavili také na obecním úřadě, abychom je nemuseli vyzývat k platbě dlužných
částek. Pro návštěvu obecního úřadu využijte úřední hodiny, které jsou vždy v pondělí
a ve středu od 7 do 12 a od 13 do 17 hodin. Pokud nemáte cestu na obecní úřad, je
možné poplatky uhradit na účet obce. V případě, že pro platbu přes účet neznáte výši
vodného či svého dluhu, je možné zaslat dotaz na e-mail ucetni@obecdolnimorava.cz
či zavolat v úřední hodiny na tel.: 465 634 122.
1
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Bezhotovostně můžete provést úhradu na účet obce číslo:

25927611 / 0100
pod příslušným variabilním symbolem, který se sestává z následujících údajů:

aaaaBBcccc
aaaa – rozlišení druhu platby:
vodné
svoz odpadů
poplatek za psa
rekreační poplatky
ubytovací poplatky

2310
1337
1341
1342
1345

BB – část obce:

cccc – číslo popisné:

Dolní Morava
Horní Morava
Velká Morava

01
02
03

např. pro čp. 1

0001

Příklad:
Variabilní symbol pro svoz odpadu na nemovitost Dolní Morava 35 bude 1337010035
Níže uvádíme výše jednotlivých poplatků a splatnosti:
3

vodné

20 Kč/m

splatnost do 31. března

svoz odpadu

450 Kč za osobu* *
splatnost do 31. března (polovina poplatku*)
900 Kč za nemovitost*** splatnost do 31. března (polovina poplatku*)
*druhá polovina poplatku je splatná do 30. 9., lze jej ale hradit naráz
**slevu 50 % mají studenti bydlící na internátu či koleji
***pokud v ní nejsou nahlášeny osoby k trvalému pobytu

poplatek za psa 150 Kč první pes****
splatnost do 15. března
300 Kč druhý a další pes****
splatnost do 15. března
**** od poplatku za psa jsou osvobozeni osamoceně žijící osoby nad 70
let; osoby s průkazem ZTP/P, osoby využívající psa ke služebním účelům
rekreační poplatek***** 15 Kč/osoba a noc
nebo
600 Kč/lůžko a rok
ubytovací poplatek***** 5 Kč/osoba a noc
nebo
300 Kč/lůžko a rok
*****splatnost rekreačního i ubytovacího poplatku je do 15. dne v měsíci po ukončeném
čtvrtletí, s částkou je nutné zaslat i přehled ubytovacích a rekreačních poplatků
2
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, konané dne 23. 2. 2015
Přítomni:

Ing. arch. Richard Novák
Ladislav Janočko
Rostislav Král

Eva Cehová
Radek Vrábel

Vladimír Vyskočil
Ladislav Bednář

1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
Starosta přivítal zastupitele na zasedání zastupitelstva a přednesl program ke schválení.
Dále navrhl ověřovatele zápisu – paní Evu Cehovou a pana Vladimíra Vyskočila.
K programu i ověřovatelům zápisu nebyly podány připomínky a program i ověřovatelé
byli schváleni.
(7:0:0)
2. Smlouva o zřízení věcného břemene – vedení nízkého napětí přes p.p.č. 239, 248/4,
272/1, 649/1, 649/2, 649/3, 688/1 a 693 v k.ú. Horní Morava k RD Minaříková
Zastupitelstvo v tomto bodě schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
na vedení nízkého napětí přes pozemky příjezdové komunikace v k.ú. Horní Morava
k novostavbě roubeného rodinného domu paní Minaříkové. Věcné břemeno bude
zřízeno za úplatu 1 000 Kč za jeden dotčený pozemek, tj. celkem za 8 000 Kč bez DPH.
(7:0:0)
3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – vedení vysokého napětí
přes p.p.č. 622/11 a 2155 v k.ú. Dolní Morava a přes p.p.č. 5443 v k.ú. Velká Morava
(lokalita Větrný vrch, Runták)
Zastupitelstvu obce bylo představeno nové řešení vedení vysokého napětí do lokality
Větrný vrch, v rámci něhož bude přeloženo vedení vysokého napětí v prostoru požární
zbrojnice, jak bylo na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 26. 1. 2015
požadováno. Ze strany ČEZ bylo zjištěno, že sloup u požární zbrojnice nevyhovuje nově
vymezeným námrazovým oblastem, proto musí být vyměněn a v rámci výměny bude
také přesunut dle požadavků obce. Vedení bude opatřeno kabelovým vodičem,
od kterého je ochranné pásmo pouze 2 m na rozdíl od stávajících 7 m. V případě, že by
k tomuto nedošlo, byla požadována úhrada za zřízení věcného břemene ve výši 100 000
Kč za jeden dotčený pozemek, aby mohla obec přeložku na své náklady provést.
Důvodem přeložky je možnost vhodnějšího využití lokality pro případnou zástavbu,
aby nebyla omezena vedením vysokého napětí. Protože nakonec došlo k vhodnému
řešení celé situace, bude požadována úhrada za zřízení věcného břemene ve výši pouze
1 000 Kč za dotčený pozemek mimo pozemek, kde je požadována přeložka ze strany obce
v prostoru požární zbrojnice – zde nebude požadována žádná úhrada. Na základě
předložených skutečností zastupitelstvo obce smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na vedení vysokého napětí schválilo.
(7:0:0)
4. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ (spolek
Lungta)
Zastupitelstvu obce byla přednesena žádost spolku Lungta o projednání připojení
se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Jedná se o symbolickou akci na podporu
Tibetu. Zastupitelstvo obce neshledalo žádné významnější důvody, proč se do této
kampaně zapojit, proto účast na ní byla zamítnuta.
(7:0:0)
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5. Smlouva o centralizovaném zadávání nákupu elektřiny se sdružením obcí Orlicko
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání nákupu
elektřiny na komoditní burze prostřednictvím Sdružení obcí Orlicko. Obec tímto
způsobem nakupovala elektřinu již v minulosti a podařilo se tímto krokem uspořit.
Protože stará smlouva již pozbyla platnosti, byla předložena nová s platností na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
(7:0:0)
6. Žádost o finanční příspěvek do nadačního
fondu S námi je tu lépe!
V tomto bodě zastupitelstvo obce schválilo
finanční příspěvek do nadačního fondu S námi
je tu lépe! Orlickoústecké nemocnice ve výši
3 000 Kč na pořízení endoskopické věže pro
ORL, jelikož tuto nemocnici navštěvují také
občané obce.
(7:0:0)

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Další řádné zasedání zastupitelstva
obce proběhne
v pondělí 23. března od 17:00
na obecním úřadě. Zasedání
zastupitelstva obce je veřejné.

7. Realizace polní cesty na p.p.č. 5485 v k.ú. Velká Morava (příčnice s průjezdem
pod bobovou dráhou)
Zastupitelstvu obce byla předložena možnost získání dotace na realizaci polní cesty –
pokračování příčnice průjezdem pod bobovou dráhou až po les za sjezdovkou U Slona.
Dotace by byla od Pardubického kraje ve výši cca 1,5 mil. Kč. Náklady na realizaci polní
cesty s asfaltovým povrchem jsou cca 3 mil. Kč. Jelikož na realizaci této cesty má zájem
společnost Sněžník, a.s., bylo dohodnuto, že v případě její realizace tato společnost
formou daru uhradí podíl obce na tomto projektu. Vzhledem k tomu, že obec nebude
tato realizace stát žádné finanční prostředky, bylo rozhodnuto, že za předpokladu
dofinancování akce společností Sněžník, a.s. podá obec žádost o dotaci k Pardubickému
kraji na realizaci této polní cesty.
(7:0:0)
8. Návrh rozpočtu na rok 2015
Zastupitelstvu obce byl představen návrh rozpočtu obce pro rok 2015, který sestavilo
vedení obce společně s účetním. Rozpočet nepředpokládá žádné větší investice, budou
prováděny běžné opravy a údržba, kdy nákladnější bude především výsprava propustků
podél místních komunikací, výsprava povrchů místních komunikací a opravy mostů.
Z menších investičních akcí je v rozpočtu zahrnuto 250 000 Kč na vybudování nového
veřejného osvětlení u rekonstruované komunikace od Nováků po novou zástavbu, dále
jsou zde zahrnuty prostředky na nákup dodávky pro technickou správu obce, projektové
dokumentace na připravované akce (bytový dům, komunikace, osvětlení) a prostředky
pro pořízení nových kontejnerů na tříděný a komunální odpad. Zastupiteli byly probrány
jednotlivé položky a byly diskutovány náklady na provoz vodovodu, kdy příjmy nepokryjí
veškeré provozní náklady a zároveň není vytvářena rezerva na opravy a obnovu
vodovodu. Pokud by toto mělo být řešeno, muselo by dojít k navýšení ceny vodného.
Dále bylo diskutováno, že by v rozpočtu měla přibýt položka na výkupy pozemků
pro plánovanou cyklostezku (chodník) a na její projekt a pro výkup pozemků v prostoru
prodejny potravin. Po probraných úpravách počítá návrh rozpočtu s příjmy 6 743 900 Kč
a s výdaji 6 395 000 Kč a v této podobě byl návrh schválen. Návrh rozpočtu s jednotlivými
4
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položkami bude vyvěšen do doby konání dalšího zasedání zastupitelstva obce na úřední
desce (jak fyzické, tak i internetové).
(7:0:0)
9. Nakládání s volnými prostředky obce
Zastupitelům byla představena možnost nakládání s volnými prostředky obce.
V současné době se na účtech obce nachází cca 13 mil. Kč, přičemž přibližně 10 mil. Kč
jsou volnými prostředky – tedy prostředky pro investování ap. Jelikož běžný účet není
úročen prakticky žádnou úrokovou sazbou, vlivem inflace tyto prostředky ztrácí na své
hodnotě. Možností jak s prostředky naložit je vložení buď na spořící účet nebo
na termínovaný vklad, kde se roční zhodnocení dle banky pohybuje až okolo 2 %.
V případě termínovaného vkladu jsou prostředky po danou dobu vázány a nelze
je v tomto vázaném období využívat. Další možností je investování. Investování
do jednotlivých akcií či komodit je poměrně riskantní a je nutné mít o dané problematice
velký přehled, protože jejich hodnota v čase kolísá. Je však možné investovat prostředky
do tzv. portfolií, což je sestava různých typů fondů – dluhopisy, akcie, zlato, atd.
v různých měnách. Tato sestava zaručuje větší stabilitu, protože v případě poklesu
hodnoty jednoho prvku většinou vyváží tuto ztrátu vzestup dalšího prvku portfolia, stejně
tak je to s měnami, kdy v případě poklesu jedné měny dorovná ztrátu druhá měna.
Průměrný roční výnos portfolií je 2 -10 % dle míry rizikovosti daného portfolia. Rizikovost
je dána množstvím akcií v portfoliích. Výhodou portfolií je nevázanost peněz. Nevýhodou
je, že v určitou chvíli při poklesu trhu může investovaná hodnota poklesnout,
z dlouhodobějšího hlediska však vždy investice vydělají, tudíž není účelné investovat
prostředky na menší dobu jak 2 roky. Pro snížení míry rizika investovaných peněz
je nutné rozložit investovanou částku v čase, aby byly co nejvíce pokryty výkyvy trhu.
Po diskuzi k této problematice bylo shledáno, že je nutné s prostředky efektivněji
nakládat. Většinu z volných prostředků (cca 8 mil. Kč) by bylo nejvhodnější uložit
na termínovaný vklad s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Tyto prostředky by byly určeny
pro možné plánované investice obce, proto vázaná doba není na škodu. Další prostředky
ve výši cca 2 mil. Kč by byly postupně rozloženy do vybraného portfolia či portfolií,
aby docházelo k jejich zhodnocování. Zastupitelstvo obce celou problematiku vzalo
na vědomí a pověřilo starostu prověřením možností termínovaných vkladů a portfolií.
(7:0:0)
10. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 301/2 v k.ú. Horní Morava – Ing. Babík
2
Zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje cca 30 m p.p.č. 301/2 v k.ú. Horní Morava.
Jedná se o část obecního pozemku pod řadovým domem u chaty Povodí Moravy, který
chce pan Babík využít pro výstavbu garáže pro uvedený řadový dům. Garáž bude pro 3
osobní automobily, přičemž její část pro 2 auta bude na soukromých pozemcích
jednotlivých vlastníků řadových jednotek. Protože ale pozemek pana Babíka sousedí
s dalším soukromým pozemkem, jehož vlastník nechce umístit stavbu garáže na hranici
pozemku, odsunula by se stavba právě na dokupovaný pozemek od obce. Zastupitelstvo
obce diskutovalo, zda prodat pouze část nebo celý pozemek. Nakonec bylo dohodnuto,
2
že bude odprodána pouze požadovaná část, a to za minimální cenu 650 Kč/m , přičemž
kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem (kolek na vklad do katastru, daň
z nabytí nemovitých věcí, geometrický plán).
(7:0:0)
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11. Žádost o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 5793 v k.ú. Velká Morava (Bednářovi)
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost o zřízení přípojky nízkého napětí
k novostavbě rodinného domu Bednářových přes obecní komunikaci. K tomuto bylo
řečeno, že v současné době se situace s vedením přípojky vyvíjí jinak a trasa bude vedena
mimo obecní komunikaci. Zastupitelstvo obce toto vzalo na vědomí a nesouhlasí
s vedením přípojky tak, aby vedla přes obecní komunikaci, protože existuje jednodušší
řešení, které technicky neohrozí konstrukci vozovky.
(7:0:0)
12. Diskuse
V rámci diskuse bylo řešeno informační centrum, kdy jeho provoz společností
Sněžník, a.s. není ve spojení s prodejem zboží a poskytování služeb střediska příliš
přívětivý pro návštěvníky obce a dále jeho umístění není pro většinu z nich příliš
dostupné. Bylo diskutováno, zda nemá provozovat informační centrum obec
na vhodnějším místě. K tomuto byla vedena diskuse o financování jeho provozu. Dále
bylo diskutováno případné možné umístění, zda v budově na konečné či v prostoru
prodejny potravin. V případě prodejny bylo řečeno, že bude vypracována studie využití
daného objektu a okolního prostoru, kde z jednou z náplní může být i informační
centrum. Také bylo řečeno, že je potřeba řešit pozemkovou situaci kolem prodejny
potravin, kdy obec vlastní pouze pozemek před prodejnou.
Následně bylo diskutováno parkování automobilů v zimní sezóně, kdy v případě
naplnění parkovacích míst dochází k odstavování vozidel podél komunikací především
u sjezdovek resortu a na řadě míst je toto problematické. Sněžník, a.s. chce tuto situaci
řešit vytvořením nových odstavných ploch. Jako nejvíce vhodné se jeví vybudování
pokračování parkoviště U Slona směrem ke konečné. Zde se nachází obecní pozemek,
který je však veden dle platné územně plánovací dokumentace jako zeleň, tudíž využití
pro parkoviště by znamenalo zohlednění tohoto v novém územním plánu. K tomuto bylo
řečeno, že naproti uvedenému pozemku se nachází rodinné domy a odstavování vozidel
v této lokalitě není vhodné a bylo by vhodnější, aby společnost vybudovala parkoviště
buď na svých pozemcích nebo na pozemcích obce, kde je parkoviště vymezeno,
tj. u hlavní silnice výše nad zástavbou rodinných domů.
Také byla diskutována dopravní situace v obci – vedení „jednosměrky“ od parkoviště
U Slona k Vistě a možnost jejího pokračování alespoň v zimním období směrem
ke konečné, kdy obousměrnost úseku Vista – konečná především v případě nové
sněhové nadílky je problematická. Taktéž bylo řečeno, že řada občanů si přeje zklidnění
dopravy na místních komunikacích, tudíž by se mohli místní komunikace zařadit
do obytných zón, aby tak byla omezena rychlost vozidel. Zároveň by však toto znamenalo
zákaz odstavování vozidel mimo vyhrazená parkovací stání. Tato řešení budou řešena
s dopravním inspektorátem policie ČR.
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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Číslo: 2/2015

ZDARMA

BĚŽKOVÁNÍ V ORLICKU V ZIMĚ 2014-2015
S přicházejícím jarem je čas hodnotit končící zimu z pohledu Sdružení obcí Orlicko jako
subjektu snažícího se provozovat kvalitní lyžařské běžecké stopy na Orlicku. V této zimě
poprvé nejen v tradičním regionu Bukové hory a Suchého vrchu, ale nově na Dolní
Moravě a s novou rolbou i v oblasti Jeřábu mezi Červenou Vodou a Králíky.
Na Dolní Moravě se podařilo ve spolupráci s obcí Dolní Morava vytvořit a hlavně
výborně udržovat desítky kilometrů stop, a to jak pod Klepáčem a Malým Sněžníkem,
tak i na druhém hřebeni v okolí Slamníku s napojením na stopy nad Starým Městem
pod Sněžníkem. A pokud se polským partnerům podaří v příštích letech zprůjezdnit trasu
na Schronisko, získá náš region další desítky kilometrů strojově upravovaných stop.
V oblasti Jeřábu, kde novou rolbu provozuje obec Červená Voda, jsou tratě upravovány
již řadu let. Letos nepřálo počasí, kdy málo sněhu a nástupy do tras v nižších polohách
limitovaly počty dnů, kdy se dalo upravovat lyžařské trasy.
Trasy v okolí Bukovky a Suchého vrchu již tradičně přilákaly stovky a tisíce běžkařů
na desítky kilometrů upravovaných stop. Rolba poprvé vyjela sice až 19. ledna, ale od té
doby minimálně dvakrát týdně upravovala stopy mezi Mladkovem, Suchým vrchem,
Červenovodským sedlem, Bukovou horou a Štíty. Díky nižší sněhové pokrývce v polohách
pod 700 m. n.m. se nepodařilo upravovat stopy do okolních obcích po celou zimu,
ve vyšších polohách však stopa zůstává kvalitní i do těchto jarních dnů. S provozem
lyžařských stop souvisí jak výběr parkovného na Červenovodském sedle, tak i zájem
sponzorů. Všem platícím parkujícím i sponzorům patří poděkování za přízeň a za pomoc
obcím snížit náklady na úpravu stop. Děkujeme i všem obcím a městům Orlicka, které
ze svých rozpočtů provoz lyžařských tratí významně podporují.
S letošní zimou se rozloučíme s příznivci kvalitních lyžařských stop v sobotu 21. 3.
na Suchém vrchu grilovanou kýtou a vzpomínáním, jak to bylo v letošní bílé stopě krásné.
Petr Fiala, předseda Sdružení obcí Orlicko

PLATBY POPLATKŮ
Jelikož se blíží termíny pro platby místních poplatků a vodného, upozorňujeme občany,
aby se stavili na obecním úřadě a provedli jejich úhradu. Dále žádáme případné dlužníky,
aby se zastavili také na obecním úřadě, abychom je nemuseli vyzývat k platbě dlužných
částek. Pro návštěvu obecního úřadu využijte úřední hodiny, které jsou vždy v pondělí
a ve středu od 7 do 12 a od 13 do 17 hodin. Pokud nemáte cestu na obecní úřad, je
možné poplatky uhradit na účet obce. V případě, že pro platbu přes účet neznáte výši
vodného či svého dluhu, je možné zaslat dotaz na e-mail ucetni@obecdolnimorava.cz
či zavolat v úřední hodiny na tel.: 465 634 122.
1
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Bezhotovostně můžete provést úhradu na účet obce číslo:

25927611 / 0100
pod příslušným variabilním symbolem, který se sestává z následujících údajů:

aaaaBBcccc
aaaa – rozlišení druhu platby:
vodné
svoz odpadů
poplatek za psa
rekreační poplatky
ubytovací poplatky

2310
1337
1341
1342
1345

BB – část obce:

cccc – číslo popisné:

Dolní Morava
Horní Morava
Velká Morava

01
02
03

např. pro čp. 1

0001

Příklad:
Variabilní symbol pro svoz odpadu na nemovitost Dolní Morava 35 bude 1337010035
Níže uvádíme výše jednotlivých poplatků a splatnosti:
3

vodné

20 Kč/m

splatnost do 31. března

svoz odpadu

450 Kč za osobu* *
splatnost do 31. března (polovina poplatku*)
900 Kč za nemovitost*** splatnost do 31. března (polovina poplatku*)
*druhá polovina poplatku je splatná do 30. 9., lze jej ale hradit naráz
**slevu 50 % mají studenti bydlící na internátu či koleji
***pokud v ní nejsou nahlášeny osoby k trvalému pobytu

poplatek za psa 150 Kč první pes****
splatnost do 15. března
300 Kč druhý a další pes****
splatnost do 15. března
**** od poplatku za psa jsou osvobozeni osamoceně žijící osoby nad 70
let; osoby s průkazem ZTP/P, osoby využívající psa ke služebním účelům
rekreační poplatek***** 15 Kč/osoba a noc
nebo
600 Kč/lůžko a rok
ubytovací poplatek***** 5 Kč/osoba a noc
nebo
300 Kč/lůžko a rok
*****splatnost rekreačního i ubytovacího poplatku je do 15. dne v měsíci po ukončeném
čtvrtletí, s částkou je nutné zaslat i přehled ubytovacích a rekreačních poplatků
2
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, konané dne 23. 2. 2015
Přítomni:

Ing. arch. Richard Novák
Ladislav Janočko
Rostislav Král

Eva Cehová
Radek Vrábel

Vladimír Vyskočil
Ladislav Bednář

1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
Starosta přivítal zastupitele na zasedání zastupitelstva a přednesl program ke schválení.
Dále navrhl ověřovatele zápisu – paní Evu Cehovou a pana Vladimíra Vyskočila.
K programu i ověřovatelům zápisu nebyly podány připomínky a program i ověřovatelé
byli schváleni.
(7:0:0)
2. Smlouva o zřízení věcného břemene – vedení nízkého napětí přes p.p.č. 239, 248/4,
272/1, 649/1, 649/2, 649/3, 688/1 a 693 v k.ú. Horní Morava k RD Minaříková
Zastupitelstvo v tomto bodě schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
na vedení nízkého napětí přes pozemky příjezdové komunikace v k.ú. Horní Morava
k novostavbě roubeného rodinného domu paní Minaříkové. Věcné břemeno bude
zřízeno za úplatu 1 000 Kč za jeden dotčený pozemek, tj. celkem za 8 000 Kč bez DPH.
(7:0:0)
3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – vedení vysokého napětí
přes p.p.č. 622/11 a 2155 v k.ú. Dolní Morava a přes p.p.č. 5443 v k.ú. Velká Morava
(lokalita Větrný vrch, Runták)
Zastupitelstvu obce bylo představeno nové řešení vedení vysokého napětí do lokality
Větrný vrch, v rámci něhož bude přeloženo vedení vysokého napětí v prostoru požární
zbrojnice, jak bylo na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 26. 1. 2015
požadováno. Ze strany ČEZ bylo zjištěno, že sloup u požární zbrojnice nevyhovuje nově
vymezeným námrazovým oblastem, proto musí být vyměněn a v rámci výměny bude
také přesunut dle požadavků obce. Vedení bude opatřeno kabelovým vodičem,
od kterého je ochranné pásmo pouze 2 m na rozdíl od stávajících 7 m. V případě, že by
k tomuto nedošlo, byla požadována úhrada za zřízení věcného břemene ve výši 100 000
Kč za jeden dotčený pozemek, aby mohla obec přeložku na své náklady provést.
Důvodem přeložky je možnost vhodnějšího využití lokality pro případnou zástavbu,
aby nebyla omezena vedením vysokého napětí. Protože nakonec došlo k vhodnému
řešení celé situace, bude požadována úhrada za zřízení věcného břemene ve výši pouze
1 000 Kč za dotčený pozemek mimo pozemek, kde je požadována přeložka ze strany obce
v prostoru požární zbrojnice – zde nebude požadována žádná úhrada. Na základě
předložených skutečností zastupitelstvo obce smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na vedení vysokého napětí schválilo.
(7:0:0)
4. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ (spolek
Lungta)
Zastupitelstvu obce byla přednesena žádost spolku Lungta o projednání připojení
se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Jedná se o symbolickou akci na podporu
Tibetu. Zastupitelstvo obce neshledalo žádné významnější důvody, proč se do této
kampaně zapojit, proto účast na ní byla zamítnuta.
(7:0:0)
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5. Smlouva o centralizovaném zadávání nákupu elektřiny se sdružením obcí Orlicko
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání nákupu
elektřiny na komoditní burze prostřednictvím Sdružení obcí Orlicko. Obec tímto
způsobem nakupovala elektřinu již v minulosti a podařilo se tímto krokem uspořit.
Protože stará smlouva již pozbyla platnosti, byla předložena nová s platností na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
(7:0:0)
6. Žádost o finanční příspěvek do nadačního
fondu S námi je tu lépe!
V tomto bodě zastupitelstvo obce schválilo
finanční příspěvek do nadačního fondu S námi
je tu lépe! Orlickoústecké nemocnice ve výši
3 000 Kč na pořízení endoskopické věže pro
ORL, jelikož tuto nemocnici navštěvují také
občané obce.
(7:0:0)

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Další řádné zasedání zastupitelstva
obce proběhne
v pondělí 23. března od 17:00
na obecním úřadě. Zasedání
zastupitelstva obce je veřejné.

7. Realizace polní cesty na p.p.č. 5485 v k.ú. Velká Morava (příčnice s průjezdem
pod bobovou dráhou)
Zastupitelstvu obce byla předložena možnost získání dotace na realizaci polní cesty –
pokračování příčnice průjezdem pod bobovou dráhou až po les za sjezdovkou U Slona.
Dotace by byla od Pardubického kraje ve výši cca 1,5 mil. Kč. Náklady na realizaci polní
cesty s asfaltovým povrchem jsou cca 3 mil. Kč. Jelikož na realizaci této cesty má zájem
společnost Sněžník, a.s., bylo dohodnuto, že v případě její realizace tato společnost
formou daru uhradí podíl obce na tomto projektu. Vzhledem k tomu, že obec nebude
tato realizace stát žádné finanční prostředky, bylo rozhodnuto, že za předpokladu
dofinancování akce společností Sněžník, a.s. podá obec žádost o dotaci k Pardubickému
kraji na realizaci této polní cesty.
(7:0:0)
8. Návrh rozpočtu na rok 2015
Zastupitelstvu obce byl představen návrh rozpočtu obce pro rok 2015, který sestavilo
vedení obce společně s účetním. Rozpočet nepředpokládá žádné větší investice, budou
prováděny běžné opravy a údržba, kdy nákladnější bude především výsprava propustků
podél místních komunikací, výsprava povrchů místních komunikací a opravy mostů.
Z menších investičních akcí je v rozpočtu zahrnuto 250 000 Kč na vybudování nového
veřejného osvětlení u rekonstruované komunikace od Nováků po novou zástavbu, dále
jsou zde zahrnuty prostředky na nákup dodávky pro technickou správu obce, projektové
dokumentace na připravované akce (bytový dům, komunikace, osvětlení) a prostředky
pro pořízení nových kontejnerů na tříděný a komunální odpad. Zastupiteli byly probrány
jednotlivé položky a byly diskutovány náklady na provoz vodovodu, kdy příjmy nepokryjí
veškeré provozní náklady a zároveň není vytvářena rezerva na opravy a obnovu
vodovodu. Pokud by toto mělo být řešeno, muselo by dojít k navýšení ceny vodného.
Dále bylo diskutováno, že by v rozpočtu měla přibýt položka na výkupy pozemků
pro plánovanou cyklostezku (chodník) a na její projekt a pro výkup pozemků v prostoru
prodejny potravin. Po probraných úpravách počítá návrh rozpočtu s příjmy 6 743 900 Kč
a s výdaji 6 395 000 Kč a v této podobě byl návrh schválen. Návrh rozpočtu s jednotlivými
4
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položkami bude vyvěšen do doby konání dalšího zasedání zastupitelstva obce na úřední
desce (jak fyzické, tak i internetové).
(7:0:0)
9. Nakládání s volnými prostředky obce
Zastupitelům byla představena možnost nakládání s volnými prostředky obce.
V současné době se na účtech obce nachází cca 13 mil. Kč, přičemž přibližně 10 mil. Kč
jsou volnými prostředky – tedy prostředky pro investování ap. Jelikož běžný účet není
úročen prakticky žádnou úrokovou sazbou, vlivem inflace tyto prostředky ztrácí na své
hodnotě. Možností jak s prostředky naložit je vložení buď na spořící účet nebo
na termínovaný vklad, kde se roční zhodnocení dle banky pohybuje až okolo 2 %.
V případě termínovaného vkladu jsou prostředky po danou dobu vázány a nelze
je v tomto vázaném období využívat. Další možností je investování. Investování
do jednotlivých akcií či komodit je poměrně riskantní a je nutné mít o dané problematice
velký přehled, protože jejich hodnota v čase kolísá. Je však možné investovat prostředky
do tzv. portfolií, což je sestava různých typů fondů – dluhopisy, akcie, zlato, atd.
v různých měnách. Tato sestava zaručuje větší stabilitu, protože v případě poklesu
hodnoty jednoho prvku většinou vyváží tuto ztrátu vzestup dalšího prvku portfolia, stejně
tak je to s měnami, kdy v případě poklesu jedné měny dorovná ztrátu druhá měna.
Průměrný roční výnos portfolií je 2 -10 % dle míry rizikovosti daného portfolia. Rizikovost
je dána množstvím akcií v portfoliích. Výhodou portfolií je nevázanost peněz. Nevýhodou
je, že v určitou chvíli při poklesu trhu může investovaná hodnota poklesnout,
z dlouhodobějšího hlediska však vždy investice vydělají, tudíž není účelné investovat
prostředky na menší dobu jak 2 roky. Pro snížení míry rizika investovaných peněz
je nutné rozložit investovanou částku v čase, aby byly co nejvíce pokryty výkyvy trhu.
Po diskuzi k této problematice bylo shledáno, že je nutné s prostředky efektivněji
nakládat. Většinu z volných prostředků (cca 8 mil. Kč) by bylo nejvhodnější uložit
na termínovaný vklad s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Tyto prostředky by byly určeny
pro možné plánované investice obce, proto vázaná doba není na škodu. Další prostředky
ve výši cca 2 mil. Kč by byly postupně rozloženy do vybraného portfolia či portfolií,
aby docházelo k jejich zhodnocování. Zastupitelstvo obce celou problematiku vzalo
na vědomí a pověřilo starostu prověřením možností termínovaných vkladů a portfolií.
(7:0:0)
10. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 301/2 v k.ú. Horní Morava – Ing. Babík
2
Zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje cca 30 m p.p.č. 301/2 v k.ú. Horní Morava.
Jedná se o část obecního pozemku pod řadovým domem u chaty Povodí Moravy, který
chce pan Babík využít pro výstavbu garáže pro uvedený řadový dům. Garáž bude pro 3
osobní automobily, přičemž její část pro 2 auta bude na soukromých pozemcích
jednotlivých vlastníků řadových jednotek. Protože ale pozemek pana Babíka sousedí
s dalším soukromým pozemkem, jehož vlastník nechce umístit stavbu garáže na hranici
pozemku, odsunula by se stavba právě na dokupovaný pozemek od obce. Zastupitelstvo
obce diskutovalo, zda prodat pouze část nebo celý pozemek. Nakonec bylo dohodnuto,
2
že bude odprodána pouze požadovaná část, a to za minimální cenu 650 Kč/m , přičemž
kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem (kolek na vklad do katastru, daň
z nabytí nemovitých věcí, geometrický plán).
(7:0:0)
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11. Žádost o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 5793 v k.ú. Velká Morava (Bednářovi)
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost o zřízení přípojky nízkého napětí
k novostavbě rodinného domu Bednářových přes obecní komunikaci. K tomuto bylo
řečeno, že v současné době se situace s vedením přípojky vyvíjí jinak a trasa bude vedena
mimo obecní komunikaci. Zastupitelstvo obce toto vzalo na vědomí a nesouhlasí
s vedením přípojky tak, aby vedla přes obecní komunikaci, protože existuje jednodušší
řešení, které technicky neohrozí konstrukci vozovky.
(7:0:0)
12. Diskuse
V rámci diskuse bylo řešeno informační centrum, kdy jeho provoz společností
Sněžník, a.s. není ve spojení s prodejem zboží a poskytování služeb střediska příliš
přívětivý pro návštěvníky obce a dále jeho umístění není pro většinu z nich příliš
dostupné. Bylo diskutováno, zda nemá provozovat informační centrum obec
na vhodnějším místě. K tomuto byla vedena diskuse o financování jeho provozu. Dále
bylo diskutováno případné možné umístění, zda v budově na konečné či v prostoru
prodejny potravin. V případě prodejny bylo řečeno, že bude vypracována studie využití
daného objektu a okolního prostoru, kde z jednou z náplní může být i informační
centrum. Také bylo řečeno, že je potřeba řešit pozemkovou situaci kolem prodejny
potravin, kdy obec vlastní pouze pozemek před prodejnou.
Následně bylo diskutováno parkování automobilů v zimní sezóně, kdy v případě
naplnění parkovacích míst dochází k odstavování vozidel podél komunikací především
u sjezdovek resortu a na řadě míst je toto problematické. Sněžník, a.s. chce tuto situaci
řešit vytvořením nových odstavných ploch. Jako nejvíce vhodné se jeví vybudování
pokračování parkoviště U Slona směrem ke konečné. Zde se nachází obecní pozemek,
který je však veden dle platné územně plánovací dokumentace jako zeleň, tudíž využití
pro parkoviště by znamenalo zohlednění tohoto v novém územním plánu. K tomuto bylo
řečeno, že naproti uvedenému pozemku se nachází rodinné domy a odstavování vozidel
v této lokalitě není vhodné a bylo by vhodnější, aby společnost vybudovala parkoviště
buď na svých pozemcích nebo na pozemcích obce, kde je parkoviště vymezeno,
tj. u hlavní silnice výše nad zástavbou rodinných domů.
Také byla diskutována dopravní situace v obci – vedení „jednosměrky“ od parkoviště
U Slona k Vistě a možnost jejího pokračování alespoň v zimním období směrem
ke konečné, kdy obousměrnost úseku Vista – konečná především v případě nové
sněhové nadílky je problematická. Taktéž bylo řečeno, že řada občanů si přeje zklidnění
dopravy na místních komunikacích, tudíž by se mohli místní komunikace zařadit
do obytných zón, aby tak byla omezena rychlost vozidel. Zároveň by však toto znamenalo
zákaz odstavování vozidel mimo vyhrazená parkovací stání. Tato řešení budou řešena
s dopravním inspektorátem policie ČR.
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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Číslo: 2/2015

ZDARMA

BĚŽKOVÁNÍ V ORLICKU V ZIMĚ 2014-2015
S přicházejícím jarem je čas hodnotit končící zimu z pohledu Sdružení obcí Orlicko jako
subjektu snažícího se provozovat kvalitní lyžařské běžecké stopy na Orlicku. V této zimě
poprvé nejen v tradičním regionu Bukové hory a Suchého vrchu, ale nově na Dolní
Moravě a s novou rolbou i v oblasti Jeřábu mezi Červenou Vodou a Králíky.
Na Dolní Moravě se podařilo ve spolupráci s obcí Dolní Morava vytvořit a hlavně
výborně udržovat desítky kilometrů stop, a to jak pod Klepáčem a Malým Sněžníkem,
tak i na druhém hřebeni v okolí Slamníku s napojením na stopy nad Starým Městem
pod Sněžníkem. A pokud se polským partnerům podaří v příštích letech zprůjezdnit trasu
na Schronisko, získá náš region další desítky kilometrů strojově upravovaných stop.
V oblasti Jeřábu, kde novou rolbu provozuje obec Červená Voda, jsou tratě upravovány
již řadu let. Letos nepřálo počasí, kdy málo sněhu a nástupy do tras v nižších polohách
limitovaly počty dnů, kdy se dalo upravovat lyžařské trasy.
Trasy v okolí Bukovky a Suchého vrchu již tradičně přilákaly stovky a tisíce běžkařů
na desítky kilometrů upravovaných stop. Rolba poprvé vyjela sice až 19. ledna, ale od té
doby minimálně dvakrát týdně upravovala stopy mezi Mladkovem, Suchým vrchem,
Červenovodským sedlem, Bukovou horou a Štíty. Díky nižší sněhové pokrývce v polohách
pod 700 m. n.m. se nepodařilo upravovat stopy do okolních obcích po celou zimu,
ve vyšších polohách však stopa zůstává kvalitní i do těchto jarních dnů. S provozem
lyžařských stop souvisí jak výběr parkovného na Červenovodském sedle, tak i zájem
sponzorů. Všem platícím parkujícím i sponzorům patří poděkování za přízeň a za pomoc
obcím snížit náklady na úpravu stop. Děkujeme i všem obcím a městům Orlicka, které
ze svých rozpočtů provoz lyžařských tratí významně podporují.
S letošní zimou se rozloučíme s příznivci kvalitních lyžařských stop v sobotu 21. 3.
na Suchém vrchu grilovanou kýtou a vzpomínáním, jak to bylo v letošní bílé stopě krásné.
Petr Fiala, předseda Sdružení obcí Orlicko

PLATBY POPLATKŮ
Jelikož se blíží termíny pro platby místních poplatků a vodného, upozorňujeme občany,
aby se stavili na obecním úřadě a provedli jejich úhradu. Dále žádáme případné dlužníky,
aby se zastavili také na obecním úřadě, abychom je nemuseli vyzývat k platbě dlužných
částek. Pro návštěvu obecního úřadu využijte úřední hodiny, které jsou vždy v pondělí
a ve středu od 7 do 12 a od 13 do 17 hodin. Pokud nemáte cestu na obecní úřad, je
možné poplatky uhradit na účet obce. V případě, že pro platbu přes účet neznáte výši
vodného či svého dluhu, je možné zaslat dotaz na e-mail ucetni@obecdolnimorava.cz
či zavolat v úřední hodiny na tel.: 465 634 122.
1
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Bezhotovostně můžete provést úhradu na účet obce číslo:

25927611 / 0100
pod příslušným variabilním symbolem, který se sestává z následujících údajů:

aaaaBBcccc
aaaa – rozlišení druhu platby:
vodné
svoz odpadů
poplatek za psa
rekreační poplatky
ubytovací poplatky

2310
1337
1341
1342
1345

BB – část obce:

cccc – číslo popisné:

Dolní Morava
Horní Morava
Velká Morava

01
02
03

např. pro čp. 1

0001

Příklad:
Variabilní symbol pro svoz odpadu na nemovitost Dolní Morava 35 bude 1337010035
Níže uvádíme výše jednotlivých poplatků a splatnosti:
3

vodné

20 Kč/m

splatnost do 31. března

svoz odpadu

450 Kč za osobu* *
splatnost do 31. března (polovina poplatku*)
900 Kč za nemovitost*** splatnost do 31. března (polovina poplatku*)
*druhá polovina poplatku je splatná do 30. 9., lze jej ale hradit naráz
**slevu 50 % mají studenti bydlící na internátu či koleji
***pokud v ní nejsou nahlášeny osoby k trvalému pobytu

poplatek za psa 150 Kč první pes****
splatnost do 15. března
300 Kč druhý a další pes****
splatnost do 15. března
**** od poplatku za psa jsou osvobozeni osamoceně žijící osoby nad 70
let; osoby s průkazem ZTP/P, osoby využívající psa ke služebním účelům
rekreační poplatek***** 15 Kč/osoba a noc
nebo
600 Kč/lůžko a rok
ubytovací poplatek***** 5 Kč/osoba a noc
nebo
300 Kč/lůžko a rok
*****splatnost rekreačního i ubytovacího poplatku je do 15. dne v měsíci po ukončeném
čtvrtletí, s částkou je nutné zaslat i přehled ubytovacích a rekreačních poplatků
2
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, konané dne 23. 2. 2015
Přítomni:

Ing. arch. Richard Novák
Ladislav Janočko
Rostislav Král

Eva Cehová
Radek Vrábel

Vladimír Vyskočil
Ladislav Bednář

1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
Starosta přivítal zastupitele na zasedání zastupitelstva a přednesl program ke schválení.
Dále navrhl ověřovatele zápisu – paní Evu Cehovou a pana Vladimíra Vyskočila.
K programu i ověřovatelům zápisu nebyly podány připomínky a program i ověřovatelé
byli schváleni.
(7:0:0)
2. Smlouva o zřízení věcného břemene – vedení nízkého napětí přes p.p.č. 239, 248/4,
272/1, 649/1, 649/2, 649/3, 688/1 a 693 v k.ú. Horní Morava k RD Minaříková
Zastupitelstvo v tomto bodě schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
na vedení nízkého napětí přes pozemky příjezdové komunikace v k.ú. Horní Morava
k novostavbě roubeného rodinného domu paní Minaříkové. Věcné břemeno bude
zřízeno za úplatu 1 000 Kč za jeden dotčený pozemek, tj. celkem za 8 000 Kč bez DPH.
(7:0:0)
3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – vedení vysokého napětí
přes p.p.č. 622/11 a 2155 v k.ú. Dolní Morava a přes p.p.č. 5443 v k.ú. Velká Morava
(lokalita Větrný vrch, Runták)
Zastupitelstvu obce bylo představeno nové řešení vedení vysokého napětí do lokality
Větrný vrch, v rámci něhož bude přeloženo vedení vysokého napětí v prostoru požární
zbrojnice, jak bylo na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 26. 1. 2015
požadováno. Ze strany ČEZ bylo zjištěno, že sloup u požární zbrojnice nevyhovuje nově
vymezeným námrazovým oblastem, proto musí být vyměněn a v rámci výměny bude
také přesunut dle požadavků obce. Vedení bude opatřeno kabelovým vodičem,
od kterého je ochranné pásmo pouze 2 m na rozdíl od stávajících 7 m. V případě, že by
k tomuto nedošlo, byla požadována úhrada za zřízení věcného břemene ve výši 100 000
Kč za jeden dotčený pozemek, aby mohla obec přeložku na své náklady provést.
Důvodem přeložky je možnost vhodnějšího využití lokality pro případnou zástavbu,
aby nebyla omezena vedením vysokého napětí. Protože nakonec došlo k vhodnému
řešení celé situace, bude požadována úhrada za zřízení věcného břemene ve výši pouze
1 000 Kč za dotčený pozemek mimo pozemek, kde je požadována přeložka ze strany obce
v prostoru požární zbrojnice – zde nebude požadována žádná úhrada. Na základě
předložených skutečností zastupitelstvo obce smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na vedení vysokého napětí schválilo.
(7:0:0)
4. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ (spolek
Lungta)
Zastupitelstvu obce byla přednesena žádost spolku Lungta o projednání připojení
se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Jedná se o symbolickou akci na podporu
Tibetu. Zastupitelstvo obce neshledalo žádné významnější důvody, proč se do této
kampaně zapojit, proto účast na ní byla zamítnuta.
(7:0:0)
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5. Smlouva o centralizovaném zadávání nákupu elektřiny se sdružením obcí Orlicko
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání nákupu
elektřiny na komoditní burze prostřednictvím Sdružení obcí Orlicko. Obec tímto
způsobem nakupovala elektřinu již v minulosti a podařilo se tímto krokem uspořit.
Protože stará smlouva již pozbyla platnosti, byla předložena nová s platností na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
(7:0:0)
6. Žádost o finanční příspěvek do nadačního
fondu S námi je tu lépe!
V tomto bodě zastupitelstvo obce schválilo
finanční příspěvek do nadačního fondu S námi
je tu lépe! Orlickoústecké nemocnice ve výši
3 000 Kč na pořízení endoskopické věže pro
ORL, jelikož tuto nemocnici navštěvují také
občané obce.
(7:0:0)

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Další řádné zasedání zastupitelstva
obce proběhne
v pondělí 23. března od 17:00
na obecním úřadě. Zasedání
zastupitelstva obce je veřejné.

7. Realizace polní cesty na p.p.č. 5485 v k.ú. Velká Morava (příčnice s průjezdem
pod bobovou dráhou)
Zastupitelstvu obce byla předložena možnost získání dotace na realizaci polní cesty –
pokračování příčnice průjezdem pod bobovou dráhou až po les za sjezdovkou U Slona.
Dotace by byla od Pardubického kraje ve výši cca 1,5 mil. Kč. Náklady na realizaci polní
cesty s asfaltovým povrchem jsou cca 3 mil. Kč. Jelikož na realizaci této cesty má zájem
společnost Sněžník, a.s., bylo dohodnuto, že v případě její realizace tato společnost
formou daru uhradí podíl obce na tomto projektu. Vzhledem k tomu, že obec nebude
tato realizace stát žádné finanční prostředky, bylo rozhodnuto, že za předpokladu
dofinancování akce společností Sněžník, a.s. podá obec žádost o dotaci k Pardubickému
kraji na realizaci této polní cesty.
(7:0:0)
8. Návrh rozpočtu na rok 2015
Zastupitelstvu obce byl představen návrh rozpočtu obce pro rok 2015, který sestavilo
vedení obce společně s účetním. Rozpočet nepředpokládá žádné větší investice, budou
prováděny běžné opravy a údržba, kdy nákladnější bude především výsprava propustků
podél místních komunikací, výsprava povrchů místních komunikací a opravy mostů.
Z menších investičních akcí je v rozpočtu zahrnuto 250 000 Kč na vybudování nového
veřejného osvětlení u rekonstruované komunikace od Nováků po novou zástavbu, dále
jsou zde zahrnuty prostředky na nákup dodávky pro technickou správu obce, projektové
dokumentace na připravované akce (bytový dům, komunikace, osvětlení) a prostředky
pro pořízení nových kontejnerů na tříděný a komunální odpad. Zastupiteli byly probrány
jednotlivé položky a byly diskutovány náklady na provoz vodovodu, kdy příjmy nepokryjí
veškeré provozní náklady a zároveň není vytvářena rezerva na opravy a obnovu
vodovodu. Pokud by toto mělo být řešeno, muselo by dojít k navýšení ceny vodného.
Dále bylo diskutováno, že by v rozpočtu měla přibýt položka na výkupy pozemků
pro plánovanou cyklostezku (chodník) a na její projekt a pro výkup pozemků v prostoru
prodejny potravin. Po probraných úpravách počítá návrh rozpočtu s příjmy 6 743 900 Kč
a s výdaji 6 395 000 Kč a v této podobě byl návrh schválen. Návrh rozpočtu s jednotlivými
4
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položkami bude vyvěšen do doby konání dalšího zasedání zastupitelstva obce na úřední
desce (jak fyzické, tak i internetové).
(7:0:0)
9. Nakládání s volnými prostředky obce
Zastupitelům byla představena možnost nakládání s volnými prostředky obce.
V současné době se na účtech obce nachází cca 13 mil. Kč, přičemž přibližně 10 mil. Kč
jsou volnými prostředky – tedy prostředky pro investování ap. Jelikož běžný účet není
úročen prakticky žádnou úrokovou sazbou, vlivem inflace tyto prostředky ztrácí na své
hodnotě. Možností jak s prostředky naložit je vložení buď na spořící účet nebo
na termínovaný vklad, kde se roční zhodnocení dle banky pohybuje až okolo 2 %.
V případě termínovaného vkladu jsou prostředky po danou dobu vázány a nelze
je v tomto vázaném období využívat. Další možností je investování. Investování
do jednotlivých akcií či komodit je poměrně riskantní a je nutné mít o dané problematice
velký přehled, protože jejich hodnota v čase kolísá. Je však možné investovat prostředky
do tzv. portfolií, což je sestava různých typů fondů – dluhopisy, akcie, zlato, atd.
v různých měnách. Tato sestava zaručuje větší stabilitu, protože v případě poklesu
hodnoty jednoho prvku většinou vyváží tuto ztrátu vzestup dalšího prvku portfolia, stejně
tak je to s měnami, kdy v případě poklesu jedné měny dorovná ztrátu druhá měna.
Průměrný roční výnos portfolií je 2 -10 % dle míry rizikovosti daného portfolia. Rizikovost
je dána množstvím akcií v portfoliích. Výhodou portfolií je nevázanost peněz. Nevýhodou
je, že v určitou chvíli při poklesu trhu může investovaná hodnota poklesnout,
z dlouhodobějšího hlediska však vždy investice vydělají, tudíž není účelné investovat
prostředky na menší dobu jak 2 roky. Pro snížení míry rizika investovaných peněz
je nutné rozložit investovanou částku v čase, aby byly co nejvíce pokryty výkyvy trhu.
Po diskuzi k této problematice bylo shledáno, že je nutné s prostředky efektivněji
nakládat. Většinu z volných prostředků (cca 8 mil. Kč) by bylo nejvhodnější uložit
na termínovaný vklad s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Tyto prostředky by byly určeny
pro možné plánované investice obce, proto vázaná doba není na škodu. Další prostředky
ve výši cca 2 mil. Kč by byly postupně rozloženy do vybraného portfolia či portfolií,
aby docházelo k jejich zhodnocování. Zastupitelstvo obce celou problematiku vzalo
na vědomí a pověřilo starostu prověřením možností termínovaných vkladů a portfolií.
(7:0:0)
10. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 301/2 v k.ú. Horní Morava – Ing. Babík
2
Zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje cca 30 m p.p.č. 301/2 v k.ú. Horní Morava.
Jedná se o část obecního pozemku pod řadovým domem u chaty Povodí Moravy, který
chce pan Babík využít pro výstavbu garáže pro uvedený řadový dům. Garáž bude pro 3
osobní automobily, přičemž její část pro 2 auta bude na soukromých pozemcích
jednotlivých vlastníků řadových jednotek. Protože ale pozemek pana Babíka sousedí
s dalším soukromým pozemkem, jehož vlastník nechce umístit stavbu garáže na hranici
pozemku, odsunula by se stavba právě na dokupovaný pozemek od obce. Zastupitelstvo
obce diskutovalo, zda prodat pouze část nebo celý pozemek. Nakonec bylo dohodnuto,
2
že bude odprodána pouze požadovaná část, a to za minimální cenu 650 Kč/m , přičemž
kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem (kolek na vklad do katastru, daň
z nabytí nemovitých věcí, geometrický plán).
(7:0:0)
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11. Žádost o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 5793 v k.ú. Velká Morava (Bednářovi)
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost o zřízení přípojky nízkého napětí
k novostavbě rodinného domu Bednářových přes obecní komunikaci. K tomuto bylo
řečeno, že v současné době se situace s vedením přípojky vyvíjí jinak a trasa bude vedena
mimo obecní komunikaci. Zastupitelstvo obce toto vzalo na vědomí a nesouhlasí
s vedením přípojky tak, aby vedla přes obecní komunikaci, protože existuje jednodušší
řešení, které technicky neohrozí konstrukci vozovky.
(7:0:0)
12. Diskuse
V rámci diskuse bylo řešeno informační centrum, kdy jeho provoz společností
Sněžník, a.s. není ve spojení s prodejem zboží a poskytování služeb střediska příliš
přívětivý pro návštěvníky obce a dále jeho umístění není pro většinu z nich příliš
dostupné. Bylo diskutováno, zda nemá provozovat informační centrum obec
na vhodnějším místě. K tomuto byla vedena diskuse o financování jeho provozu. Dále
bylo diskutováno případné možné umístění, zda v budově na konečné či v prostoru
prodejny potravin. V případě prodejny bylo řečeno, že bude vypracována studie využití
daného objektu a okolního prostoru, kde z jednou z náplní může být i informační
centrum. Také bylo řečeno, že je potřeba řešit pozemkovou situaci kolem prodejny
potravin, kdy obec vlastní pouze pozemek před prodejnou.
Následně bylo diskutováno parkování automobilů v zimní sezóně, kdy v případě
naplnění parkovacích míst dochází k odstavování vozidel podél komunikací především
u sjezdovek resortu a na řadě míst je toto problematické. Sněžník, a.s. chce tuto situaci
řešit vytvořením nových odstavných ploch. Jako nejvíce vhodné se jeví vybudování
pokračování parkoviště U Slona směrem ke konečné. Zde se nachází obecní pozemek,
který je však veden dle platné územně plánovací dokumentace jako zeleň, tudíž využití
pro parkoviště by znamenalo zohlednění tohoto v novém územním plánu. K tomuto bylo
řečeno, že naproti uvedenému pozemku se nachází rodinné domy a odstavování vozidel
v této lokalitě není vhodné a bylo by vhodnější, aby společnost vybudovala parkoviště
buď na svých pozemcích nebo na pozemcích obce, kde je parkoviště vymezeno,
tj. u hlavní silnice výše nad zástavbou rodinných domů.
Také byla diskutována dopravní situace v obci – vedení „jednosměrky“ od parkoviště
U Slona k Vistě a možnost jejího pokračování alespoň v zimním období směrem
ke konečné, kdy obousměrnost úseku Vista – konečná především v případě nové
sněhové nadílky je problematická. Taktéž bylo řečeno, že řada občanů si přeje zklidnění
dopravy na místních komunikacích, tudíž by se mohli místní komunikace zařadit
do obytných zón, aby tak byla omezena rychlost vozidel. Zároveň by však toto znamenalo
zákaz odstavování vozidel mimo vyhrazená parkovací stání. Tato řešení budou řešena
s dopravním inspektorátem policie ČR.
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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Číslo: 2/2015

ZDARMA

BĚŽKOVÁNÍ V ORLICKU V ZIMĚ 2014-2015
S přicházejícím jarem je čas hodnotit končící zimu z pohledu Sdružení obcí Orlicko jako
subjektu snažícího se provozovat kvalitní lyžařské běžecké stopy na Orlicku. V této zimě
poprvé nejen v tradičním regionu Bukové hory a Suchého vrchu, ale nově na Dolní
Moravě a s novou rolbou i v oblasti Jeřábu mezi Červenou Vodou a Králíky.
Na Dolní Moravě se podařilo ve spolupráci s obcí Dolní Morava vytvořit a hlavně
výborně udržovat desítky kilometrů stop, a to jak pod Klepáčem a Malým Sněžníkem,
tak i na druhém hřebeni v okolí Slamníku s napojením na stopy nad Starým Městem
pod Sněžníkem. A pokud se polským partnerům podaří v příštích letech zprůjezdnit trasu
na Schronisko, získá náš region další desítky kilometrů strojově upravovaných stop.
V oblasti Jeřábu, kde novou rolbu provozuje obec Červená Voda, jsou tratě upravovány
již řadu let. Letos nepřálo počasí, kdy málo sněhu a nástupy do tras v nižších polohách
limitovaly počty dnů, kdy se dalo upravovat lyžařské trasy.
Trasy v okolí Bukovky a Suchého vrchu již tradičně přilákaly stovky a tisíce běžkařů
na desítky kilometrů upravovaných stop. Rolba poprvé vyjela sice až 19. ledna, ale od té
doby minimálně dvakrát týdně upravovala stopy mezi Mladkovem, Suchým vrchem,
Červenovodským sedlem, Bukovou horou a Štíty. Díky nižší sněhové pokrývce v polohách
pod 700 m. n.m. se nepodařilo upravovat stopy do okolních obcích po celou zimu,
ve vyšších polohách však stopa zůstává kvalitní i do těchto jarních dnů. S provozem
lyžařských stop souvisí jak výběr parkovného na Červenovodském sedle, tak i zájem
sponzorů. Všem platícím parkujícím i sponzorům patří poděkování za přízeň a za pomoc
obcím snížit náklady na úpravu stop. Děkujeme i všem obcím a městům Orlicka, které
ze svých rozpočtů provoz lyžařských tratí významně podporují.
S letošní zimou se rozloučíme s příznivci kvalitních lyžařských stop v sobotu 21. 3.
na Suchém vrchu grilovanou kýtou a vzpomínáním, jak to bylo v letošní bílé stopě krásné.
Petr Fiala, předseda Sdružení obcí Orlicko

PLATBY POPLATKŮ
Jelikož se blíží termíny pro platby místních poplatků a vodného, upozorňujeme občany,
aby se stavili na obecním úřadě a provedli jejich úhradu. Dále žádáme případné dlužníky,
aby se zastavili také na obecním úřadě, abychom je nemuseli vyzývat k platbě dlužných
částek. Pro návštěvu obecního úřadu využijte úřední hodiny, které jsou vždy v pondělí
a ve středu od 7 do 12 a od 13 do 17 hodin. Pokud nemáte cestu na obecní úřad, je
možné poplatky uhradit na účet obce. V případě, že pro platbu přes účet neznáte výši
vodného či svého dluhu, je možné zaslat dotaz na e-mail ucetni@obecdolnimorava.cz
či zavolat v úřední hodiny na tel.: 465 634 122.
1
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Bezhotovostně můžete provést úhradu na účet obce číslo:

25927611 / 0100
pod příslušným variabilním symbolem, který se sestává z následujících údajů:

aaaaBBcccc
aaaa – rozlišení druhu platby:
vodné
svoz odpadů
poplatek za psa
rekreační poplatky
ubytovací poplatky

2310
1337
1341
1342
1345

BB – část obce:

cccc – číslo popisné:

Dolní Morava
Horní Morava
Velká Morava

01
02
03

např. pro čp. 1

0001

Příklad:
Variabilní symbol pro svoz odpadu na nemovitost Dolní Morava 35 bude 1337010035
Níže uvádíme výše jednotlivých poplatků a splatnosti:
3

vodné

20 Kč/m

splatnost do 31. března

svoz odpadu

450 Kč za osobu* *
splatnost do 31. března (polovina poplatku*)
900 Kč za nemovitost*** splatnost do 31. března (polovina poplatku*)
*druhá polovina poplatku je splatná do 30. 9., lze jej ale hradit naráz
**slevu 50 % mají studenti bydlící na internátu či koleji
***pokud v ní nejsou nahlášeny osoby k trvalému pobytu

poplatek za psa 150 Kč první pes****
splatnost do 15. března
300 Kč druhý a další pes****
splatnost do 15. března
**** od poplatku za psa jsou osvobozeni osamoceně žijící osoby nad 70
let; osoby s průkazem ZTP/P, osoby využívající psa ke služebním účelům
rekreační poplatek***** 15 Kč/osoba a noc
nebo
600 Kč/lůžko a rok
ubytovací poplatek***** 5 Kč/osoba a noc
nebo
300 Kč/lůžko a rok
*****splatnost rekreačního i ubytovacího poplatku je do 15. dne v měsíci po ukončeném
čtvrtletí, s částkou je nutné zaslat i přehled ubytovacích a rekreačních poplatků
2
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, konané dne 23. 2. 2015
Přítomni:

Ing. arch. Richard Novák
Ladislav Janočko
Rostislav Král

Eva Cehová
Radek Vrábel

Vladimír Vyskočil
Ladislav Bednář

1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
Starosta přivítal zastupitele na zasedání zastupitelstva a přednesl program ke schválení.
Dále navrhl ověřovatele zápisu – paní Evu Cehovou a pana Vladimíra Vyskočila.
K programu i ověřovatelům zápisu nebyly podány připomínky a program i ověřovatelé
byli schváleni.
(7:0:0)
2. Smlouva o zřízení věcného břemene – vedení nízkého napětí přes p.p.č. 239, 248/4,
272/1, 649/1, 649/2, 649/3, 688/1 a 693 v k.ú. Horní Morava k RD Minaříková
Zastupitelstvo v tomto bodě schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
na vedení nízkého napětí přes pozemky příjezdové komunikace v k.ú. Horní Morava
k novostavbě roubeného rodinného domu paní Minaříkové. Věcné břemeno bude
zřízeno za úplatu 1 000 Kč za jeden dotčený pozemek, tj. celkem za 8 000 Kč bez DPH.
(7:0:0)
3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – vedení vysokého napětí
přes p.p.č. 622/11 a 2155 v k.ú. Dolní Morava a přes p.p.č. 5443 v k.ú. Velká Morava
(lokalita Větrný vrch, Runták)
Zastupitelstvu obce bylo představeno nové řešení vedení vysokého napětí do lokality
Větrný vrch, v rámci něhož bude přeloženo vedení vysokého napětí v prostoru požární
zbrojnice, jak bylo na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 26. 1. 2015
požadováno. Ze strany ČEZ bylo zjištěno, že sloup u požární zbrojnice nevyhovuje nově
vymezeným námrazovým oblastem, proto musí být vyměněn a v rámci výměny bude
také přesunut dle požadavků obce. Vedení bude opatřeno kabelovým vodičem,
od kterého je ochranné pásmo pouze 2 m na rozdíl od stávajících 7 m. V případě, že by
k tomuto nedošlo, byla požadována úhrada za zřízení věcného břemene ve výši 100 000
Kč za jeden dotčený pozemek, aby mohla obec přeložku na své náklady provést.
Důvodem přeložky je možnost vhodnějšího využití lokality pro případnou zástavbu,
aby nebyla omezena vedením vysokého napětí. Protože nakonec došlo k vhodnému
řešení celé situace, bude požadována úhrada za zřízení věcného břemene ve výši pouze
1 000 Kč za dotčený pozemek mimo pozemek, kde je požadována přeložka ze strany obce
v prostoru požární zbrojnice – zde nebude požadována žádná úhrada. Na základě
předložených skutečností zastupitelstvo obce smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na vedení vysokého napětí schválilo.
(7:0:0)
4. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ (spolek
Lungta)
Zastupitelstvu obce byla přednesena žádost spolku Lungta o projednání připojení
se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Jedná se o symbolickou akci na podporu
Tibetu. Zastupitelstvo obce neshledalo žádné významnější důvody, proč se do této
kampaně zapojit, proto účast na ní byla zamítnuta.
(7:0:0)
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5. Smlouva o centralizovaném zadávání nákupu elektřiny se sdružením obcí Orlicko
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání nákupu
elektřiny na komoditní burze prostřednictvím Sdružení obcí Orlicko. Obec tímto
způsobem nakupovala elektřinu již v minulosti a podařilo se tímto krokem uspořit.
Protože stará smlouva již pozbyla platnosti, byla předložena nová s platností na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
(7:0:0)
6. Žádost o finanční příspěvek do nadačního
fondu S námi je tu lépe!
V tomto bodě zastupitelstvo obce schválilo
finanční příspěvek do nadačního fondu S námi
je tu lépe! Orlickoústecké nemocnice ve výši
3 000 Kč na pořízení endoskopické věže pro
ORL, jelikož tuto nemocnici navštěvují také
občané obce.
(7:0:0)

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Další řádné zasedání zastupitelstva
obce proběhne
v pondělí 23. března od 17:00
na obecním úřadě. Zasedání
zastupitelstva obce je veřejné.

7. Realizace polní cesty na p.p.č. 5485 v k.ú. Velká Morava (příčnice s průjezdem
pod bobovou dráhou)
Zastupitelstvu obce byla předložena možnost získání dotace na realizaci polní cesty –
pokračování příčnice průjezdem pod bobovou dráhou až po les za sjezdovkou U Slona.
Dotace by byla od Pardubického kraje ve výši cca 1,5 mil. Kč. Náklady na realizaci polní
cesty s asfaltovým povrchem jsou cca 3 mil. Kč. Jelikož na realizaci této cesty má zájem
společnost Sněžník, a.s., bylo dohodnuto, že v případě její realizace tato společnost
formou daru uhradí podíl obce na tomto projektu. Vzhledem k tomu, že obec nebude
tato realizace stát žádné finanční prostředky, bylo rozhodnuto, že za předpokladu
dofinancování akce společností Sněžník, a.s. podá obec žádost o dotaci k Pardubickému
kraji na realizaci této polní cesty.
(7:0:0)
8. Návrh rozpočtu na rok 2015
Zastupitelstvu obce byl představen návrh rozpočtu obce pro rok 2015, který sestavilo
vedení obce společně s účetním. Rozpočet nepředpokládá žádné větší investice, budou
prováděny běžné opravy a údržba, kdy nákladnější bude především výsprava propustků
podél místních komunikací, výsprava povrchů místních komunikací a opravy mostů.
Z menších investičních akcí je v rozpočtu zahrnuto 250 000 Kč na vybudování nového
veřejného osvětlení u rekonstruované komunikace od Nováků po novou zástavbu, dále
jsou zde zahrnuty prostředky na nákup dodávky pro technickou správu obce, projektové
dokumentace na připravované akce (bytový dům, komunikace, osvětlení) a prostředky
pro pořízení nových kontejnerů na tříděný a komunální odpad. Zastupiteli byly probrány
jednotlivé položky a byly diskutovány náklady na provoz vodovodu, kdy příjmy nepokryjí
veškeré provozní náklady a zároveň není vytvářena rezerva na opravy a obnovu
vodovodu. Pokud by toto mělo být řešeno, muselo by dojít k navýšení ceny vodného.
Dále bylo diskutováno, že by v rozpočtu měla přibýt položka na výkupy pozemků
pro plánovanou cyklostezku (chodník) a na její projekt a pro výkup pozemků v prostoru
prodejny potravin. Po probraných úpravách počítá návrh rozpočtu s příjmy 6 743 900 Kč
a s výdaji 6 395 000 Kč a v této podobě byl návrh schválen. Návrh rozpočtu s jednotlivými
4
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položkami bude vyvěšen do doby konání dalšího zasedání zastupitelstva obce na úřední
desce (jak fyzické, tak i internetové).
(7:0:0)
9. Nakládání s volnými prostředky obce
Zastupitelům byla představena možnost nakládání s volnými prostředky obce.
V současné době se na účtech obce nachází cca 13 mil. Kč, přičemž přibližně 10 mil. Kč
jsou volnými prostředky – tedy prostředky pro investování ap. Jelikož běžný účet není
úročen prakticky žádnou úrokovou sazbou, vlivem inflace tyto prostředky ztrácí na své
hodnotě. Možností jak s prostředky naložit je vložení buď na spořící účet nebo
na termínovaný vklad, kde se roční zhodnocení dle banky pohybuje až okolo 2 %.
V případě termínovaného vkladu jsou prostředky po danou dobu vázány a nelze
je v tomto vázaném období využívat. Další možností je investování. Investování
do jednotlivých akcií či komodit je poměrně riskantní a je nutné mít o dané problematice
velký přehled, protože jejich hodnota v čase kolísá. Je však možné investovat prostředky
do tzv. portfolií, což je sestava různých typů fondů – dluhopisy, akcie, zlato, atd.
v různých měnách. Tato sestava zaručuje větší stabilitu, protože v případě poklesu
hodnoty jednoho prvku většinou vyváží tuto ztrátu vzestup dalšího prvku portfolia, stejně
tak je to s měnami, kdy v případě poklesu jedné měny dorovná ztrátu druhá měna.
Průměrný roční výnos portfolií je 2 -10 % dle míry rizikovosti daného portfolia. Rizikovost
je dána množstvím akcií v portfoliích. Výhodou portfolií je nevázanost peněz. Nevýhodou
je, že v určitou chvíli při poklesu trhu může investovaná hodnota poklesnout,
z dlouhodobějšího hlediska však vždy investice vydělají, tudíž není účelné investovat
prostředky na menší dobu jak 2 roky. Pro snížení míry rizika investovaných peněz
je nutné rozložit investovanou částku v čase, aby byly co nejvíce pokryty výkyvy trhu.
Po diskuzi k této problematice bylo shledáno, že je nutné s prostředky efektivněji
nakládat. Většinu z volných prostředků (cca 8 mil. Kč) by bylo nejvhodnější uložit
na termínovaný vklad s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Tyto prostředky by byly určeny
pro možné plánované investice obce, proto vázaná doba není na škodu. Další prostředky
ve výši cca 2 mil. Kč by byly postupně rozloženy do vybraného portfolia či portfolií,
aby docházelo k jejich zhodnocování. Zastupitelstvo obce celou problematiku vzalo
na vědomí a pověřilo starostu prověřením možností termínovaných vkladů a portfolií.
(7:0:0)
10. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 301/2 v k.ú. Horní Morava – Ing. Babík
2
Zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje cca 30 m p.p.č. 301/2 v k.ú. Horní Morava.
Jedná se o část obecního pozemku pod řadovým domem u chaty Povodí Moravy, který
chce pan Babík využít pro výstavbu garáže pro uvedený řadový dům. Garáž bude pro 3
osobní automobily, přičemž její část pro 2 auta bude na soukromých pozemcích
jednotlivých vlastníků řadových jednotek. Protože ale pozemek pana Babíka sousedí
s dalším soukromým pozemkem, jehož vlastník nechce umístit stavbu garáže na hranici
pozemku, odsunula by se stavba právě na dokupovaný pozemek od obce. Zastupitelstvo
obce diskutovalo, zda prodat pouze část nebo celý pozemek. Nakonec bylo dohodnuto,
2
že bude odprodána pouze požadovaná část, a to za minimální cenu 650 Kč/m , přičemž
kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem (kolek na vklad do katastru, daň
z nabytí nemovitých věcí, geometrický plán).
(7:0:0)
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11. Žádost o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 5793 v k.ú. Velká Morava (Bednářovi)
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost o zřízení přípojky nízkého napětí
k novostavbě rodinného domu Bednářových přes obecní komunikaci. K tomuto bylo
řečeno, že v současné době se situace s vedením přípojky vyvíjí jinak a trasa bude vedena
mimo obecní komunikaci. Zastupitelstvo obce toto vzalo na vědomí a nesouhlasí
s vedením přípojky tak, aby vedla přes obecní komunikaci, protože existuje jednodušší
řešení, které technicky neohrozí konstrukci vozovky.
(7:0:0)
12. Diskuse
V rámci diskuse bylo řešeno informační centrum, kdy jeho provoz společností
Sněžník, a.s. není ve spojení s prodejem zboží a poskytování služeb střediska příliš
přívětivý pro návštěvníky obce a dále jeho umístění není pro většinu z nich příliš
dostupné. Bylo diskutováno, zda nemá provozovat informační centrum obec
na vhodnějším místě. K tomuto byla vedena diskuse o financování jeho provozu. Dále
bylo diskutováno případné možné umístění, zda v budově na konečné či v prostoru
prodejny potravin. V případě prodejny bylo řečeno, že bude vypracována studie využití
daného objektu a okolního prostoru, kde z jednou z náplní může být i informační
centrum. Také bylo řečeno, že je potřeba řešit pozemkovou situaci kolem prodejny
potravin, kdy obec vlastní pouze pozemek před prodejnou.
Následně bylo diskutováno parkování automobilů v zimní sezóně, kdy v případě
naplnění parkovacích míst dochází k odstavování vozidel podél komunikací především
u sjezdovek resortu a na řadě míst je toto problematické. Sněžník, a.s. chce tuto situaci
řešit vytvořením nových odstavných ploch. Jako nejvíce vhodné se jeví vybudování
pokračování parkoviště U Slona směrem ke konečné. Zde se nachází obecní pozemek,
který je však veden dle platné územně plánovací dokumentace jako zeleň, tudíž využití
pro parkoviště by znamenalo zohlednění tohoto v novém územním plánu. K tomuto bylo
řečeno, že naproti uvedenému pozemku se nachází rodinné domy a odstavování vozidel
v této lokalitě není vhodné a bylo by vhodnější, aby společnost vybudovala parkoviště
buď na svých pozemcích nebo na pozemcích obce, kde je parkoviště vymezeno,
tj. u hlavní silnice výše nad zástavbou rodinných domů.
Také byla diskutována dopravní situace v obci – vedení „jednosměrky“ od parkoviště
U Slona k Vistě a možnost jejího pokračování alespoň v zimním období směrem
ke konečné, kdy obousměrnost úseku Vista – konečná především v případě nové
sněhové nadílky je problematická. Taktéž bylo řečeno, že řada občanů si přeje zklidnění
dopravy na místních komunikacích, tudíž by se mohli místní komunikace zařadit
do obytných zón, aby tak byla omezena rychlost vozidel. Zároveň by však toto znamenalo
zákaz odstavování vozidel mimo vyhrazená parkovací stání. Tato řešení budou řešena
s dopravním inspektorátem policie ČR.
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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Číslo: 2/2015

ZDARMA

BĚŽKOVÁNÍ V ORLICKU V ZIMĚ 2014-2015
S přicházejícím jarem je čas hodnotit končící zimu z pohledu Sdružení obcí Orlicko jako
subjektu snažícího se provozovat kvalitní lyžařské běžecké stopy na Orlicku. V této zimě
poprvé nejen v tradičním regionu Bukové hory a Suchého vrchu, ale nově na Dolní
Moravě a s novou rolbou i v oblasti Jeřábu mezi Červenou Vodou a Králíky.
Na Dolní Moravě se podařilo ve spolupráci s obcí Dolní Morava vytvořit a hlavně
výborně udržovat desítky kilometrů stop, a to jak pod Klepáčem a Malým Sněžníkem,
tak i na druhém hřebeni v okolí Slamníku s napojením na stopy nad Starým Městem
pod Sněžníkem. A pokud se polským partnerům podaří v příštích letech zprůjezdnit trasu
na Schronisko, získá náš region další desítky kilometrů strojově upravovaných stop.
V oblasti Jeřábu, kde novou rolbu provozuje obec Červená Voda, jsou tratě upravovány
již řadu let. Letos nepřálo počasí, kdy málo sněhu a nástupy do tras v nižších polohách
limitovaly počty dnů, kdy se dalo upravovat lyžařské trasy.
Trasy v okolí Bukovky a Suchého vrchu již tradičně přilákaly stovky a tisíce běžkařů
na desítky kilometrů upravovaných stop. Rolba poprvé vyjela sice až 19. ledna, ale od té
doby minimálně dvakrát týdně upravovala stopy mezi Mladkovem, Suchým vrchem,
Červenovodským sedlem, Bukovou horou a Štíty. Díky nižší sněhové pokrývce v polohách
pod 700 m. n.m. se nepodařilo upravovat stopy do okolních obcích po celou zimu,
ve vyšších polohách však stopa zůstává kvalitní i do těchto jarních dnů. S provozem
lyžařských stop souvisí jak výběr parkovného na Červenovodském sedle, tak i zájem
sponzorů. Všem platícím parkujícím i sponzorům patří poděkování za přízeň a za pomoc
obcím snížit náklady na úpravu stop. Děkujeme i všem obcím a městům Orlicka, které
ze svých rozpočtů provoz lyžařských tratí významně podporují.
S letošní zimou se rozloučíme s příznivci kvalitních lyžařských stop v sobotu 21. 3.
na Suchém vrchu grilovanou kýtou a vzpomínáním, jak to bylo v letošní bílé stopě krásné.
Petr Fiala, předseda Sdružení obcí Orlicko

PLATBY POPLATKŮ
Jelikož se blíží termíny pro platby místních poplatků a vodného, upozorňujeme občany,
aby se stavili na obecním úřadě a provedli jejich úhradu. Dále žádáme případné dlužníky,
aby se zastavili také na obecním úřadě, abychom je nemuseli vyzývat k platbě dlužných
částek. Pro návštěvu obecního úřadu využijte úřední hodiny, které jsou vždy v pondělí
a ve středu od 7 do 12 a od 13 do 17 hodin. Pokud nemáte cestu na obecní úřad, je
možné poplatky uhradit na účet obce. V případě, že pro platbu přes účet neznáte výši
vodného či svého dluhu, je možné zaslat dotaz na e-mail ucetni@obecdolnimorava.cz
či zavolat v úřední hodiny na tel.: 465 634 122.
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Bezhotovostně můžete provést úhradu na účet obce číslo:

25927611 / 0100
pod příslušným variabilním symbolem, který se sestává z následujících údajů:

aaaaBBcccc
aaaa – rozlišení druhu platby:
vodné
svoz odpadů
poplatek za psa
rekreační poplatky
ubytovací poplatky

2310
1337
1341
1342
1345

BB – část obce:

cccc – číslo popisné:

Dolní Morava
Horní Morava
Velká Morava

01
02
03

např. pro čp. 1

0001

Příklad:
Variabilní symbol pro svoz odpadu na nemovitost Dolní Morava 35 bude 1337010035
Níže uvádíme výše jednotlivých poplatků a splatnosti:
3

vodné

20 Kč/m

splatnost do 31. března

svoz odpadu

450 Kč za osobu* *
splatnost do 31. března (polovina poplatku*)
900 Kč za nemovitost*** splatnost do 31. března (polovina poplatku*)
*druhá polovina poplatku je splatná do 30. 9., lze jej ale hradit naráz
**slevu 50 % mají studenti bydlící na internátu či koleji
***pokud v ní nejsou nahlášeny osoby k trvalému pobytu

poplatek za psa 150 Kč první pes****
splatnost do 15. března
300 Kč druhý a další pes****
splatnost do 15. března
**** od poplatku za psa jsou osvobozeni osamoceně žijící osoby nad 70
let; osoby s průkazem ZTP/P, osoby využívající psa ke služebním účelům
rekreační poplatek***** 15 Kč/osoba a noc
nebo
600 Kč/lůžko a rok
ubytovací poplatek***** 5 Kč/osoba a noc
nebo
300 Kč/lůžko a rok
*****splatnost rekreačního i ubytovacího poplatku je do 15. dne v měsíci po ukončeném
čtvrtletí, s částkou je nutné zaslat i přehled ubytovacích a rekreačních poplatků
2
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, konané dne 23. 2. 2015
Přítomni:

Ing. arch. Richard Novák
Ladislav Janočko
Rostislav Král

Eva Cehová
Radek Vrábel

Vladimír Vyskočil
Ladislav Bednář

1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
Starosta přivítal zastupitele na zasedání zastupitelstva a přednesl program ke schválení.
Dále navrhl ověřovatele zápisu – paní Evu Cehovou a pana Vladimíra Vyskočila.
K programu i ověřovatelům zápisu nebyly podány připomínky a program i ověřovatelé
byli schváleni.
(7:0:0)
2. Smlouva o zřízení věcného břemene – vedení nízkého napětí přes p.p.č. 239, 248/4,
272/1, 649/1, 649/2, 649/3, 688/1 a 693 v k.ú. Horní Morava k RD Minaříková
Zastupitelstvo v tomto bodě schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
na vedení nízkého napětí přes pozemky příjezdové komunikace v k.ú. Horní Morava
k novostavbě roubeného rodinného domu paní Minaříkové. Věcné břemeno bude
zřízeno za úplatu 1 000 Kč za jeden dotčený pozemek, tj. celkem za 8 000 Kč bez DPH.
(7:0:0)
3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – vedení vysokého napětí
přes p.p.č. 622/11 a 2155 v k.ú. Dolní Morava a přes p.p.č. 5443 v k.ú. Velká Morava
(lokalita Větrný vrch, Runták)
Zastupitelstvu obce bylo představeno nové řešení vedení vysokého napětí do lokality
Větrný vrch, v rámci něhož bude přeloženo vedení vysokého napětí v prostoru požární
zbrojnice, jak bylo na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 26. 1. 2015
požadováno. Ze strany ČEZ bylo zjištěno, že sloup u požární zbrojnice nevyhovuje nově
vymezeným námrazovým oblastem, proto musí být vyměněn a v rámci výměny bude
také přesunut dle požadavků obce. Vedení bude opatřeno kabelovým vodičem,
od kterého je ochranné pásmo pouze 2 m na rozdíl od stávajících 7 m. V případě, že by
k tomuto nedošlo, byla požadována úhrada za zřízení věcného břemene ve výši 100 000
Kč za jeden dotčený pozemek, aby mohla obec přeložku na své náklady provést.
Důvodem přeložky je možnost vhodnějšího využití lokality pro případnou zástavbu,
aby nebyla omezena vedením vysokého napětí. Protože nakonec došlo k vhodnému
řešení celé situace, bude požadována úhrada za zřízení věcného břemene ve výši pouze
1 000 Kč za dotčený pozemek mimo pozemek, kde je požadována přeložka ze strany obce
v prostoru požární zbrojnice – zde nebude požadována žádná úhrada. Na základě
předložených skutečností zastupitelstvo obce smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na vedení vysokého napětí schválilo.
(7:0:0)
4. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ (spolek
Lungta)
Zastupitelstvu obce byla přednesena žádost spolku Lungta o projednání připojení
se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Jedná se o symbolickou akci na podporu
Tibetu. Zastupitelstvo obce neshledalo žádné významnější důvody, proč se do této
kampaně zapojit, proto účast na ní byla zamítnuta.
(7:0:0)
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5. Smlouva o centralizovaném zadávání nákupu elektřiny se sdružením obcí Orlicko
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání nákupu
elektřiny na komoditní burze prostřednictvím Sdružení obcí Orlicko. Obec tímto
způsobem nakupovala elektřinu již v minulosti a podařilo se tímto krokem uspořit.
Protože stará smlouva již pozbyla platnosti, byla předložena nová s platností na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
(7:0:0)
6. Žádost o finanční příspěvek do nadačního
fondu S námi je tu lépe!
V tomto bodě zastupitelstvo obce schválilo
finanční příspěvek do nadačního fondu S námi
je tu lépe! Orlickoústecké nemocnice ve výši
3 000 Kč na pořízení endoskopické věže pro
ORL, jelikož tuto nemocnici navštěvují také
občané obce.
(7:0:0)

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Další řádné zasedání zastupitelstva
obce proběhne
v pondělí 23. března od 17:00
na obecním úřadě. Zasedání
zastupitelstva obce je veřejné.

7. Realizace polní cesty na p.p.č. 5485 v k.ú. Velká Morava (příčnice s průjezdem
pod bobovou dráhou)
Zastupitelstvu obce byla předložena možnost získání dotace na realizaci polní cesty –
pokračování příčnice průjezdem pod bobovou dráhou až po les za sjezdovkou U Slona.
Dotace by byla od Pardubického kraje ve výši cca 1,5 mil. Kč. Náklady na realizaci polní
cesty s asfaltovým povrchem jsou cca 3 mil. Kč. Jelikož na realizaci této cesty má zájem
společnost Sněžník, a.s., bylo dohodnuto, že v případě její realizace tato společnost
formou daru uhradí podíl obce na tomto projektu. Vzhledem k tomu, že obec nebude
tato realizace stát žádné finanční prostředky, bylo rozhodnuto, že za předpokladu
dofinancování akce společností Sněžník, a.s. podá obec žádost o dotaci k Pardubickému
kraji na realizaci této polní cesty.
(7:0:0)
8. Návrh rozpočtu na rok 2015
Zastupitelstvu obce byl představen návrh rozpočtu obce pro rok 2015, který sestavilo
vedení obce společně s účetním. Rozpočet nepředpokládá žádné větší investice, budou
prováděny běžné opravy a údržba, kdy nákladnější bude především výsprava propustků
podél místních komunikací, výsprava povrchů místních komunikací a opravy mostů.
Z menších investičních akcí je v rozpočtu zahrnuto 250 000 Kč na vybudování nového
veřejného osvětlení u rekonstruované komunikace od Nováků po novou zástavbu, dále
jsou zde zahrnuty prostředky na nákup dodávky pro technickou správu obce, projektové
dokumentace na připravované akce (bytový dům, komunikace, osvětlení) a prostředky
pro pořízení nových kontejnerů na tříděný a komunální odpad. Zastupiteli byly probrány
jednotlivé položky a byly diskutovány náklady na provoz vodovodu, kdy příjmy nepokryjí
veškeré provozní náklady a zároveň není vytvářena rezerva na opravy a obnovu
vodovodu. Pokud by toto mělo být řešeno, muselo by dojít k navýšení ceny vodného.
Dále bylo diskutováno, že by v rozpočtu měla přibýt položka na výkupy pozemků
pro plánovanou cyklostezku (chodník) a na její projekt a pro výkup pozemků v prostoru
prodejny potravin. Po probraných úpravách počítá návrh rozpočtu s příjmy 6 743 900 Kč
a s výdaji 6 395 000 Kč a v této podobě byl návrh schválen. Návrh rozpočtu s jednotlivými
4
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položkami bude vyvěšen do doby konání dalšího zasedání zastupitelstva obce na úřední
desce (jak fyzické, tak i internetové).
(7:0:0)
9. Nakládání s volnými prostředky obce
Zastupitelům byla představena možnost nakládání s volnými prostředky obce.
V současné době se na účtech obce nachází cca 13 mil. Kč, přičemž přibližně 10 mil. Kč
jsou volnými prostředky – tedy prostředky pro investování ap. Jelikož běžný účet není
úročen prakticky žádnou úrokovou sazbou, vlivem inflace tyto prostředky ztrácí na své
hodnotě. Možností jak s prostředky naložit je vložení buď na spořící účet nebo
na termínovaný vklad, kde se roční zhodnocení dle banky pohybuje až okolo 2 %.
V případě termínovaného vkladu jsou prostředky po danou dobu vázány a nelze
je v tomto vázaném období využívat. Další možností je investování. Investování
do jednotlivých akcií či komodit je poměrně riskantní a je nutné mít o dané problematice
velký přehled, protože jejich hodnota v čase kolísá. Je však možné investovat prostředky
do tzv. portfolií, což je sestava různých typů fondů – dluhopisy, akcie, zlato, atd.
v různých měnách. Tato sestava zaručuje větší stabilitu, protože v případě poklesu
hodnoty jednoho prvku většinou vyváží tuto ztrátu vzestup dalšího prvku portfolia, stejně
tak je to s měnami, kdy v případě poklesu jedné měny dorovná ztrátu druhá měna.
Průměrný roční výnos portfolií je 2 -10 % dle míry rizikovosti daného portfolia. Rizikovost
je dána množstvím akcií v portfoliích. Výhodou portfolií je nevázanost peněz. Nevýhodou
je, že v určitou chvíli při poklesu trhu může investovaná hodnota poklesnout,
z dlouhodobějšího hlediska však vždy investice vydělají, tudíž není účelné investovat
prostředky na menší dobu jak 2 roky. Pro snížení míry rizika investovaných peněz
je nutné rozložit investovanou částku v čase, aby byly co nejvíce pokryty výkyvy trhu.
Po diskuzi k této problematice bylo shledáno, že je nutné s prostředky efektivněji
nakládat. Většinu z volných prostředků (cca 8 mil. Kč) by bylo nejvhodnější uložit
na termínovaný vklad s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Tyto prostředky by byly určeny
pro možné plánované investice obce, proto vázaná doba není na škodu. Další prostředky
ve výši cca 2 mil. Kč by byly postupně rozloženy do vybraného portfolia či portfolií,
aby docházelo k jejich zhodnocování. Zastupitelstvo obce celou problematiku vzalo
na vědomí a pověřilo starostu prověřením možností termínovaných vkladů a portfolií.
(7:0:0)
10. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 301/2 v k.ú. Horní Morava – Ing. Babík
2
Zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje cca 30 m p.p.č. 301/2 v k.ú. Horní Morava.
Jedná se o část obecního pozemku pod řadovým domem u chaty Povodí Moravy, který
chce pan Babík využít pro výstavbu garáže pro uvedený řadový dům. Garáž bude pro 3
osobní automobily, přičemž její část pro 2 auta bude na soukromých pozemcích
jednotlivých vlastníků řadových jednotek. Protože ale pozemek pana Babíka sousedí
s dalším soukromým pozemkem, jehož vlastník nechce umístit stavbu garáže na hranici
pozemku, odsunula by se stavba právě na dokupovaný pozemek od obce. Zastupitelstvo
obce diskutovalo, zda prodat pouze část nebo celý pozemek. Nakonec bylo dohodnuto,
2
že bude odprodána pouze požadovaná část, a to za minimální cenu 650 Kč/m , přičemž
kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem (kolek na vklad do katastru, daň
z nabytí nemovitých věcí, geometrický plán).
(7:0:0)
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11. Žádost o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 5793 v k.ú. Velká Morava (Bednářovi)
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost o zřízení přípojky nízkého napětí
k novostavbě rodinného domu Bednářových přes obecní komunikaci. K tomuto bylo
řečeno, že v současné době se situace s vedením přípojky vyvíjí jinak a trasa bude vedena
mimo obecní komunikaci. Zastupitelstvo obce toto vzalo na vědomí a nesouhlasí
s vedením přípojky tak, aby vedla přes obecní komunikaci, protože existuje jednodušší
řešení, které technicky neohrozí konstrukci vozovky.
(7:0:0)
12. Diskuse
V rámci diskuse bylo řešeno informační centrum, kdy jeho provoz společností
Sněžník, a.s. není ve spojení s prodejem zboží a poskytování služeb střediska příliš
přívětivý pro návštěvníky obce a dále jeho umístění není pro většinu z nich příliš
dostupné. Bylo diskutováno, zda nemá provozovat informační centrum obec
na vhodnějším místě. K tomuto byla vedena diskuse o financování jeho provozu. Dále
bylo diskutováno případné možné umístění, zda v budově na konečné či v prostoru
prodejny potravin. V případě prodejny bylo řečeno, že bude vypracována studie využití
daného objektu a okolního prostoru, kde z jednou z náplní může být i informační
centrum. Také bylo řečeno, že je potřeba řešit pozemkovou situaci kolem prodejny
potravin, kdy obec vlastní pouze pozemek před prodejnou.
Následně bylo diskutováno parkování automobilů v zimní sezóně, kdy v případě
naplnění parkovacích míst dochází k odstavování vozidel podél komunikací především
u sjezdovek resortu a na řadě míst je toto problematické. Sněžník, a.s. chce tuto situaci
řešit vytvořením nových odstavných ploch. Jako nejvíce vhodné se jeví vybudování
pokračování parkoviště U Slona směrem ke konečné. Zde se nachází obecní pozemek,
který je však veden dle platné územně plánovací dokumentace jako zeleň, tudíž využití
pro parkoviště by znamenalo zohlednění tohoto v novém územním plánu. K tomuto bylo
řečeno, že naproti uvedenému pozemku se nachází rodinné domy a odstavování vozidel
v této lokalitě není vhodné a bylo by vhodnější, aby společnost vybudovala parkoviště
buď na svých pozemcích nebo na pozemcích obce, kde je parkoviště vymezeno,
tj. u hlavní silnice výše nad zástavbou rodinných domů.
Také byla diskutována dopravní situace v obci – vedení „jednosměrky“ od parkoviště
U Slona k Vistě a možnost jejího pokračování alespoň v zimním období směrem
ke konečné, kdy obousměrnost úseku Vista – konečná především v případě nové
sněhové nadílky je problematická. Taktéž bylo řečeno, že řada občanů si přeje zklidnění
dopravy na místních komunikacích, tudíž by se mohli místní komunikace zařadit
do obytných zón, aby tak byla omezena rychlost vozidel. Zároveň by však toto znamenalo
zákaz odstavování vozidel mimo vyhrazená parkovací stání. Tato řešení budou řešena
s dopravním inspektorátem policie ČR.
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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Číslo: 2/2015

ZDARMA

BĚŽKOVÁNÍ V ORLICKU V ZIMĚ 2014-2015
S přicházejícím jarem je čas hodnotit končící zimu z pohledu Sdružení obcí Orlicko jako
subjektu snažícího se provozovat kvalitní lyžařské běžecké stopy na Orlicku. V této zimě
poprvé nejen v tradičním regionu Bukové hory a Suchého vrchu, ale nově na Dolní
Moravě a s novou rolbou i v oblasti Jeřábu mezi Červenou Vodou a Králíky.
Na Dolní Moravě se podařilo ve spolupráci s obcí Dolní Morava vytvořit a hlavně
výborně udržovat desítky kilometrů stop, a to jak pod Klepáčem a Malým Sněžníkem,
tak i na druhém hřebeni v okolí Slamníku s napojením na stopy nad Starým Městem
pod Sněžníkem. A pokud se polským partnerům podaří v příštích letech zprůjezdnit trasu
na Schronisko, získá náš region další desítky kilometrů strojově upravovaných stop.
V oblasti Jeřábu, kde novou rolbu provozuje obec Červená Voda, jsou tratě upravovány
již řadu let. Letos nepřálo počasí, kdy málo sněhu a nástupy do tras v nižších polohách
limitovaly počty dnů, kdy se dalo upravovat lyžařské trasy.
Trasy v okolí Bukovky a Suchého vrchu již tradičně přilákaly stovky a tisíce běžkařů
na desítky kilometrů upravovaných stop. Rolba poprvé vyjela sice až 19. ledna, ale od té
doby minimálně dvakrát týdně upravovala stopy mezi Mladkovem, Suchým vrchem,
Červenovodským sedlem, Bukovou horou a Štíty. Díky nižší sněhové pokrývce v polohách
pod 700 m. n.m. se nepodařilo upravovat stopy do okolních obcích po celou zimu,
ve vyšších polohách však stopa zůstává kvalitní i do těchto jarních dnů. S provozem
lyžařských stop souvisí jak výběr parkovného na Červenovodském sedle, tak i zájem
sponzorů. Všem platícím parkujícím i sponzorům patří poděkování za přízeň a za pomoc
obcím snížit náklady na úpravu stop. Děkujeme i všem obcím a městům Orlicka, které
ze svých rozpočtů provoz lyžařských tratí významně podporují.
S letošní zimou se rozloučíme s příznivci kvalitních lyžařských stop v sobotu 21. 3.
na Suchém vrchu grilovanou kýtou a vzpomínáním, jak to bylo v letošní bílé stopě krásné.
Petr Fiala, předseda Sdružení obcí Orlicko

PLATBY POPLATKŮ
Jelikož se blíží termíny pro platby místních poplatků a vodného, upozorňujeme občany,
aby se stavili na obecním úřadě a provedli jejich úhradu. Dále žádáme případné dlužníky,
aby se zastavili také na obecním úřadě, abychom je nemuseli vyzývat k platbě dlužných
částek. Pro návštěvu obecního úřadu využijte úřední hodiny, které jsou vždy v pondělí
a ve středu od 7 do 12 a od 13 do 17 hodin. Pokud nemáte cestu na obecní úřad, je
možné poplatky uhradit na účet obce. V případě, že pro platbu přes účet neznáte výši
vodného či svého dluhu, je možné zaslat dotaz na e-mail ucetni@obecdolnimorava.cz
či zavolat v úřední hodiny na tel.: 465 634 122.
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Bezhotovostně můžete provést úhradu na účet obce číslo:

25927611 / 0100
pod příslušným variabilním symbolem, který se sestává z následujících údajů:

aaaaBBcccc
aaaa – rozlišení druhu platby:
vodné
svoz odpadů
poplatek za psa
rekreační poplatky
ubytovací poplatky

2310
1337
1341
1342
1345

BB – část obce:

cccc – číslo popisné:

Dolní Morava
Horní Morava
Velká Morava

01
02
03

např. pro čp. 1

0001

Příklad:
Variabilní symbol pro svoz odpadu na nemovitost Dolní Morava 35 bude 1337010035
Níže uvádíme výše jednotlivých poplatků a splatnosti:
3

vodné

20 Kč/m

splatnost do 31. března

svoz odpadu

450 Kč za osobu* *
splatnost do 31. března (polovina poplatku*)
900 Kč za nemovitost*** splatnost do 31. března (polovina poplatku*)
*druhá polovina poplatku je splatná do 30. 9., lze jej ale hradit naráz
**slevu 50 % mají studenti bydlící na internátu či koleji
***pokud v ní nejsou nahlášeny osoby k trvalému pobytu

poplatek za psa 150 Kč první pes****
splatnost do 15. března
300 Kč druhý a další pes****
splatnost do 15. března
**** od poplatku za psa jsou osvobozeni osamoceně žijící osoby nad 70
let; osoby s průkazem ZTP/P, osoby využívající psa ke služebním účelům
rekreační poplatek***** 15 Kč/osoba a noc
nebo
600 Kč/lůžko a rok
ubytovací poplatek***** 5 Kč/osoba a noc
nebo
300 Kč/lůžko a rok
*****splatnost rekreačního i ubytovacího poplatku je do 15. dne v měsíci po ukončeném
čtvrtletí, s částkou je nutné zaslat i přehled ubytovacích a rekreačních poplatků
2
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, konané dne 23. 2. 2015
Přítomni:

Ing. arch. Richard Novák
Ladislav Janočko
Rostislav Král

Eva Cehová
Radek Vrábel

Vladimír Vyskočil
Ladislav Bednář

1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
Starosta přivítal zastupitele na zasedání zastupitelstva a přednesl program ke schválení.
Dále navrhl ověřovatele zápisu – paní Evu Cehovou a pana Vladimíra Vyskočila.
K programu i ověřovatelům zápisu nebyly podány připomínky a program i ověřovatelé
byli schváleni.
(7:0:0)
2. Smlouva o zřízení věcného břemene – vedení nízkého napětí přes p.p.č. 239, 248/4,
272/1, 649/1, 649/2, 649/3, 688/1 a 693 v k.ú. Horní Morava k RD Minaříková
Zastupitelstvo v tomto bodě schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
na vedení nízkého napětí přes pozemky příjezdové komunikace v k.ú. Horní Morava
k novostavbě roubeného rodinného domu paní Minaříkové. Věcné břemeno bude
zřízeno za úplatu 1 000 Kč za jeden dotčený pozemek, tj. celkem za 8 000 Kč bez DPH.
(7:0:0)
3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – vedení vysokého napětí
přes p.p.č. 622/11 a 2155 v k.ú. Dolní Morava a přes p.p.č. 5443 v k.ú. Velká Morava
(lokalita Větrný vrch, Runták)
Zastupitelstvu obce bylo představeno nové řešení vedení vysokého napětí do lokality
Větrný vrch, v rámci něhož bude přeloženo vedení vysokého napětí v prostoru požární
zbrojnice, jak bylo na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 26. 1. 2015
požadováno. Ze strany ČEZ bylo zjištěno, že sloup u požární zbrojnice nevyhovuje nově
vymezeným námrazovým oblastem, proto musí být vyměněn a v rámci výměny bude
také přesunut dle požadavků obce. Vedení bude opatřeno kabelovým vodičem,
od kterého je ochranné pásmo pouze 2 m na rozdíl od stávajících 7 m. V případě, že by
k tomuto nedošlo, byla požadována úhrada za zřízení věcného břemene ve výši 100 000
Kč za jeden dotčený pozemek, aby mohla obec přeložku na své náklady provést.
Důvodem přeložky je možnost vhodnějšího využití lokality pro případnou zástavbu,
aby nebyla omezena vedením vysokého napětí. Protože nakonec došlo k vhodnému
řešení celé situace, bude požadována úhrada za zřízení věcného břemene ve výši pouze
1 000 Kč za dotčený pozemek mimo pozemek, kde je požadována přeložka ze strany obce
v prostoru požární zbrojnice – zde nebude požadována žádná úhrada. Na základě
předložených skutečností zastupitelstvo obce smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na vedení vysokého napětí schválilo.
(7:0:0)
4. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ (spolek
Lungta)
Zastupitelstvu obce byla přednesena žádost spolku Lungta o projednání připojení
se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Jedná se o symbolickou akci na podporu
Tibetu. Zastupitelstvo obce neshledalo žádné významnější důvody, proč se do této
kampaně zapojit, proto účast na ní byla zamítnuta.
(7:0:0)
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5. Smlouva o centralizovaném zadávání nákupu elektřiny se sdružením obcí Orlicko
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání nákupu
elektřiny na komoditní burze prostřednictvím Sdružení obcí Orlicko. Obec tímto
způsobem nakupovala elektřinu již v minulosti a podařilo se tímto krokem uspořit.
Protože stará smlouva již pozbyla platnosti, byla předložena nová s platností na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
(7:0:0)
6. Žádost o finanční příspěvek do nadačního
fondu S námi je tu lépe!
V tomto bodě zastupitelstvo obce schválilo
finanční příspěvek do nadačního fondu S námi
je tu lépe! Orlickoústecké nemocnice ve výši
3 000 Kč na pořízení endoskopické věže pro
ORL, jelikož tuto nemocnici navštěvují také
občané obce.
(7:0:0)

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Další řádné zasedání zastupitelstva
obce proběhne
v pondělí 23. března od 17:00
na obecním úřadě. Zasedání
zastupitelstva obce je veřejné.

7. Realizace polní cesty na p.p.č. 5485 v k.ú. Velká Morava (příčnice s průjezdem
pod bobovou dráhou)
Zastupitelstvu obce byla předložena možnost získání dotace na realizaci polní cesty –
pokračování příčnice průjezdem pod bobovou dráhou až po les za sjezdovkou U Slona.
Dotace by byla od Pardubického kraje ve výši cca 1,5 mil. Kč. Náklady na realizaci polní
cesty s asfaltovým povrchem jsou cca 3 mil. Kč. Jelikož na realizaci této cesty má zájem
společnost Sněžník, a.s., bylo dohodnuto, že v případě její realizace tato společnost
formou daru uhradí podíl obce na tomto projektu. Vzhledem k tomu, že obec nebude
tato realizace stát žádné finanční prostředky, bylo rozhodnuto, že za předpokladu
dofinancování akce společností Sněžník, a.s. podá obec žádost o dotaci k Pardubickému
kraji na realizaci této polní cesty.
(7:0:0)
8. Návrh rozpočtu na rok 2015
Zastupitelstvu obce byl představen návrh rozpočtu obce pro rok 2015, který sestavilo
vedení obce společně s účetním. Rozpočet nepředpokládá žádné větší investice, budou
prováděny běžné opravy a údržba, kdy nákladnější bude především výsprava propustků
podél místních komunikací, výsprava povrchů místních komunikací a opravy mostů.
Z menších investičních akcí je v rozpočtu zahrnuto 250 000 Kč na vybudování nového
veřejného osvětlení u rekonstruované komunikace od Nováků po novou zástavbu, dále
jsou zde zahrnuty prostředky na nákup dodávky pro technickou správu obce, projektové
dokumentace na připravované akce (bytový dům, komunikace, osvětlení) a prostředky
pro pořízení nových kontejnerů na tříděný a komunální odpad. Zastupiteli byly probrány
jednotlivé položky a byly diskutovány náklady na provoz vodovodu, kdy příjmy nepokryjí
veškeré provozní náklady a zároveň není vytvářena rezerva na opravy a obnovu
vodovodu. Pokud by toto mělo být řešeno, muselo by dojít k navýšení ceny vodného.
Dále bylo diskutováno, že by v rozpočtu měla přibýt položka na výkupy pozemků
pro plánovanou cyklostezku (chodník) a na její projekt a pro výkup pozemků v prostoru
prodejny potravin. Po probraných úpravách počítá návrh rozpočtu s příjmy 6 743 900 Kč
a s výdaji 6 395 000 Kč a v této podobě byl návrh schválen. Návrh rozpočtu s jednotlivými
4
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položkami bude vyvěšen do doby konání dalšího zasedání zastupitelstva obce na úřední
desce (jak fyzické, tak i internetové).
(7:0:0)
9. Nakládání s volnými prostředky obce
Zastupitelům byla představena možnost nakládání s volnými prostředky obce.
V současné době se na účtech obce nachází cca 13 mil. Kč, přičemž přibližně 10 mil. Kč
jsou volnými prostředky – tedy prostředky pro investování ap. Jelikož běžný účet není
úročen prakticky žádnou úrokovou sazbou, vlivem inflace tyto prostředky ztrácí na své
hodnotě. Možností jak s prostředky naložit je vložení buď na spořící účet nebo
na termínovaný vklad, kde se roční zhodnocení dle banky pohybuje až okolo 2 %.
V případě termínovaného vkladu jsou prostředky po danou dobu vázány a nelze
je v tomto vázaném období využívat. Další možností je investování. Investování
do jednotlivých akcií či komodit je poměrně riskantní a je nutné mít o dané problematice
velký přehled, protože jejich hodnota v čase kolísá. Je však možné investovat prostředky
do tzv. portfolií, což je sestava různých typů fondů – dluhopisy, akcie, zlato, atd.
v různých měnách. Tato sestava zaručuje větší stabilitu, protože v případě poklesu
hodnoty jednoho prvku většinou vyváží tuto ztrátu vzestup dalšího prvku portfolia, stejně
tak je to s měnami, kdy v případě poklesu jedné měny dorovná ztrátu druhá měna.
Průměrný roční výnos portfolií je 2 -10 % dle míry rizikovosti daného portfolia. Rizikovost
je dána množstvím akcií v portfoliích. Výhodou portfolií je nevázanost peněz. Nevýhodou
je, že v určitou chvíli při poklesu trhu může investovaná hodnota poklesnout,
z dlouhodobějšího hlediska však vždy investice vydělají, tudíž není účelné investovat
prostředky na menší dobu jak 2 roky. Pro snížení míry rizika investovaných peněz
je nutné rozložit investovanou částku v čase, aby byly co nejvíce pokryty výkyvy trhu.
Po diskuzi k této problematice bylo shledáno, že je nutné s prostředky efektivněji
nakládat. Většinu z volných prostředků (cca 8 mil. Kč) by bylo nejvhodnější uložit
na termínovaný vklad s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Tyto prostředky by byly určeny
pro možné plánované investice obce, proto vázaná doba není na škodu. Další prostředky
ve výši cca 2 mil. Kč by byly postupně rozloženy do vybraného portfolia či portfolií,
aby docházelo k jejich zhodnocování. Zastupitelstvo obce celou problematiku vzalo
na vědomí a pověřilo starostu prověřením možností termínovaných vkladů a portfolií.
(7:0:0)
10. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 301/2 v k.ú. Horní Morava – Ing. Babík
2
Zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje cca 30 m p.p.č. 301/2 v k.ú. Horní Morava.
Jedná se o část obecního pozemku pod řadovým domem u chaty Povodí Moravy, který
chce pan Babík využít pro výstavbu garáže pro uvedený řadový dům. Garáž bude pro 3
osobní automobily, přičemž její část pro 2 auta bude na soukromých pozemcích
jednotlivých vlastníků řadových jednotek. Protože ale pozemek pana Babíka sousedí
s dalším soukromým pozemkem, jehož vlastník nechce umístit stavbu garáže na hranici
pozemku, odsunula by se stavba právě na dokupovaný pozemek od obce. Zastupitelstvo
obce diskutovalo, zda prodat pouze část nebo celý pozemek. Nakonec bylo dohodnuto,
2
že bude odprodána pouze požadovaná část, a to za minimální cenu 650 Kč/m , přičemž
kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem (kolek na vklad do katastru, daň
z nabytí nemovitých věcí, geometrický plán).
(7:0:0)
5

březen 2015

11. Žádost o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 5793 v k.ú. Velká Morava (Bednářovi)
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost o zřízení přípojky nízkého napětí
k novostavbě rodinného domu Bednářových přes obecní komunikaci. K tomuto bylo
řečeno, že v současné době se situace s vedením přípojky vyvíjí jinak a trasa bude vedena
mimo obecní komunikaci. Zastupitelstvo obce toto vzalo na vědomí a nesouhlasí
s vedením přípojky tak, aby vedla přes obecní komunikaci, protože existuje jednodušší
řešení, které technicky neohrozí konstrukci vozovky.
(7:0:0)
12. Diskuse
V rámci diskuse bylo řešeno informační centrum, kdy jeho provoz společností
Sněžník, a.s. není ve spojení s prodejem zboží a poskytování služeb střediska příliš
přívětivý pro návštěvníky obce a dále jeho umístění není pro většinu z nich příliš
dostupné. Bylo diskutováno, zda nemá provozovat informační centrum obec
na vhodnějším místě. K tomuto byla vedena diskuse o financování jeho provozu. Dále
bylo diskutováno případné možné umístění, zda v budově na konečné či v prostoru
prodejny potravin. V případě prodejny bylo řečeno, že bude vypracována studie využití
daného objektu a okolního prostoru, kde z jednou z náplní může být i informační
centrum. Také bylo řečeno, že je potřeba řešit pozemkovou situaci kolem prodejny
potravin, kdy obec vlastní pouze pozemek před prodejnou.
Následně bylo diskutováno parkování automobilů v zimní sezóně, kdy v případě
naplnění parkovacích míst dochází k odstavování vozidel podél komunikací především
u sjezdovek resortu a na řadě míst je toto problematické. Sněžník, a.s. chce tuto situaci
řešit vytvořením nových odstavných ploch. Jako nejvíce vhodné se jeví vybudování
pokračování parkoviště U Slona směrem ke konečné. Zde se nachází obecní pozemek,
který je však veden dle platné územně plánovací dokumentace jako zeleň, tudíž využití
pro parkoviště by znamenalo zohlednění tohoto v novém územním plánu. K tomuto bylo
řečeno, že naproti uvedenému pozemku se nachází rodinné domy a odstavování vozidel
v této lokalitě není vhodné a bylo by vhodnější, aby společnost vybudovala parkoviště
buď na svých pozemcích nebo na pozemcích obce, kde je parkoviště vymezeno,
tj. u hlavní silnice výše nad zástavbou rodinných domů.
Také byla diskutována dopravní situace v obci – vedení „jednosměrky“ od parkoviště
U Slona k Vistě a možnost jejího pokračování alespoň v zimním období směrem
ke konečné, kdy obousměrnost úseku Vista – konečná především v případě nové
sněhové nadílky je problematická. Taktéž bylo řečeno, že řada občanů si přeje zklidnění
dopravy na místních komunikacích, tudíž by se mohli místní komunikace zařadit
do obytných zón, aby tak byla omezena rychlost vozidel. Zároveň by však toto znamenalo
zákaz odstavování vozidel mimo vyhrazená parkovací stání. Tato řešení budou řešena
s dopravním inspektorátem policie ČR.
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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