ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA
Květen 2015

Číslo: 4/2015

ZDARMA

SVOZ KOVŮ, NEBEZPEČNÉHO ODPADU A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
V pondělí 1. června obec pořádá svoz kovů, nebezpečného odpadu a velkoobjemového
odpadu. V rámci tohoto svozu přistavte k místním komunikacím nejpozději v pondělí
ráno do 8:00 všechny nepotřebné kovy, nebezpečný odpad (obaly barev, lepidel,
chemikálií,...) a velkoobjemový odpad (starý nábytek, koberce, linolea,...). Zaměstnanci
obce odpad svezou do sběrného dvora do Králík a předají k odborné likvidaci. Tento svoz
je určen pouze pro odpad z domácností a od chatařů, není určen pro odpad vzniklý
podnikatelskou činností!

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Další řádné zasedání zastupitelstva obce proběhne v pondělí 25. května od 17:30
na obecním úřadě. Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.
Program zasedání:
1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
2. Opětovné projednání záměru zástavby „Louka pod Větrným vrchem“ (Runták)
3. Prodejna potravin – zájem o možnost využití prostor
4. Řešení dopravní situace v obci
5. Informace o projektu meziobecní spolupráce
6. Smlouva o poskytnutí dotace od Pardubického kraje na veřejně přístupnou
účelovou komunikaci pod bobovou dráhou
7. Smlouva o poskytnutí dotace od Pardubického kraje na pořízení územního plánu
8. Žádost Českého červeného kříže o příspěvek na pořízení knížky „Omalovánky
první pomoci“
9. Žádost o pacht části pozemku p.č. 2196 v k.ú. Dolní Morava (ZEOS, s.r.o.
Prostřední Lipka)
10. Diskuze

SETKÁNÍ PODNIKATELŮ V CESTOVNÍM RUCHU
V pátek 29. května se od 18:00 uskuteční na sále obecního úřadu další setkání
podnikatelů v cestovním ruchu. Účast na setkání potvrďte na obecním úřadě.
Program setkání:
1. Zhodnocení uplynulé zimní sezóny
2. Možnost vydání letních tur. novin
3. Svoz komunálních odpadů
4. Informační systém obce
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5. Sdružení cestovního ruchu Králický Sněžník
6. Propagační materiály obce
7. Letní novinky v obci
8. Diskuze a další podněty
květen 2015

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, konané dne 23. 3. 2015
Přítomni:

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

Hosté:

MgA. , Ing. arch. Lukáš Blažek
Ing. Milan Šinták

1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
Starosta přivítal zastupitele na zasedání zastupitelstva a přednesl program ke schválení.
Dále navrhl ověřovatele zápisu – pana Radka Vrábela a pana Rostislava Krále. K programu
i ověřovatelům zápisu nebyly podány připomínky a program i ověřovatelé byli schváleni.
(7:0:0)
2. Změna stavby RD na p.p.č. 5673 a 5667 v k.ú. Velká Morava (Milan Šinták)
V tomto bodě byla projednána změna plánované stavby rodinného domu pana Šintáka,
který oproti původní představě celý projekt zmenšil. Původní půdorysné uspořádání
do tvaru písmene „L“ upravil na jednoduché obdélné uspořádání o půdorysných
rozměrech 8 x 11,25 m. Objekt bude přízemní s podkrovím a polovalbovou střechou.
Fasáda bude bílá, dřevěné prvky budou opatřené lazurovacím nátěrem v barvě hnědý
kaštan, střešní krytina bude černý plastový šindel. Po prostudování dokumentace k ní
nebyly vzneseny připomínky a změna projektu byla schválena.
(7:0:0)
3. Opětovné projednání záměru zástavby „Louka pod Větrným vrchem“ (Runták)

V tomto bodě byl opětovně probrán záměr zástavby „Louka pod Větrným vrchem“.
Na zasedání zastupitelstva se dostavil architekt, který předvedl provedené úpravy
na projektu, nicméně bylo shledáno, že stále nebyl splněn požadavek obce, kde je
požadováno, aby hlavní stavby měli obdélný půdorys zastřešený sedlovou střechou.
Pozitivně byla akorát hodnocena úprava zastřešení terasy v případě budovy klubovny,
samotná klubovna má sice obdélný půdorys, je však navržena k zastřešení atypickou
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nesymetrickou valbovou střechou. V případě domu správce má hlavní hmota se sedlovou
střechou čtvercový tvar a je nepřirozeně zasazené do další části stavby. Bylo shledáno,
že projekt musí být upraven, aby byly splněny základní požadavky obce.
(7:0:0)
4. Záměr výstavby chaty na p.p.č. 5288 v k.ú. Velká Morava (u penzionu Horal)

Zastupitelstvo obce schválilo záměr výstavby chaty u penzionu Horal. Jedná se
o jednoduchou dřevostavbu s obdélným půdorysem 7 x 9 m s přízemním skladem
za budovou a zastřešeným zápražím. Stavba bude opatřena dřevěným obkladem.
(6:0:1, zdržel se Richard Novák)
5. Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce
za rok 2014. Hospodaření v roce 2014 nevykazovalo žádné závažné chyby. Nedostatek
zjištěný na dílčím přezkoumání hospodaření týkající se nesouladu návrhu rozpočtu
s výkazem byl v případě návrhu rozpočtu na rok 2015 odstraněn. Dále došlo k drobné
účetní chybě v případě odměn zastupitelů se skončením jejich funkčního období, které
skončilo o den dříve, než bylo účtováno. Podobně je to i s nástupem nových zastupitelů.
Jedná se o chybu v řádu korun, která bude obratem napravena správným vyměřením
odměn.
(7:0:0)
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6. Smlouva o zřízení věcného břemene na vedení nn přes p.p.č. 2137 v k.ú. Dolní
Morava (Lukáš Krobot)
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na vedení
přípojky nízkého napětí k plánované stavbě chaty u Moravanky pana Lukáše Krobota.
Přípojka je již provedena, jde jen o právní úkon spojený se zapsáním věcného břemene
do katastru nemovitostí. Za zřízení věcného břemene bude obci vyplaceno 1 000 Kč
bez DPH.
(7:0:0)
7. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na vedení
přípojky ke stavbě RD pana Váchy (p.p.č. 5797 v k.ú. Velká Morava, u Bednářů)
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene na vedení přípojky nízkého napětí k plánované stavbě rodinného pana Váchy,
který bude stavět pod zatáčkou u Bednářů. Smlouva se týká plánovaného provedení
přípojky přes obecní pozemek, který slouží jako přístup k jinému pozemku, ale není
na něm zřízena žádná komunikace. Nicméně i tak je požadováno uložení přípojky přes
tento pozemek do chráničky. Za zřízení věcného břemene bude obci vyplaceno 2 000 Kč
včetně DPH.
(7:0:0)
8. Žádost paní Markové o převod části p.p.č. 5055 v k.ú. Velká Morava do osobního
vlastnictví
Zastupitelstvo obce projednalo převod části obecního pozemku p.č. 5055 v k.ú. Velká
Morava do osobního vlastnictví paní Markové a panu Dolečkovi. Ti na pozemku staví
rodinný dům na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Dům mají ve fázi hrubé
stavby a na dokončení stavby potřebují hypotéku. Jelikož banka požaduje převedení
pozemku do osobního vlastnictví kvůli ručení, požádali obec o převod. Smlouva
o smlouvě budoucí kupní je uzavírána z důvodu, aby kupující nespekuloval s pozemkem,
ale aby na něm postavil rodinný dům, ve kterém pak bude mít nahlášen trvalý pobyt.
Jelikož stavebníci mají již hrubou stavbu a v minulosti z obdobného důvodu byl převod
pozemku do osobního vlastnictví již uskutečněn, byla tato žádost schválena. Podmínky
stanovené ve smlouvě o smlouvě budoucí budou v kupní smlouvě zachovány (nahlášení
trvalého pobytu,...).
(7:0:0)
9. Odkup pozemků u prodejny potravin
V tomto bodě zastupitelé projednali možnost koupě pozemků okolo prodejny potravin,
které jsou v soukromém vlastnictví. Důvodem odkoupení je skutečnost, že obec tyto
pozemky několik let udržuje a s možnou rekonstrukcí obchodu by se na ně daly umístit
prvky hodící se do tohoto veřejného prostoru (polopodzemní kontejnery, lavičky, zeleň,
malé dětské hřiště,...). Aby tyto prvky mohly být úspěšně realizovány bylo by vhodné
pozemky okolo prodejny odkoupit, tak aby byly ve vlastnictví obce a obec na tyto prvky
2
mohla žádat o dotace. Starosta s vlastníky jednal, přičemž první navrhl cenu 100 Kč/m ,
která je pro obec akceptovatelná, ale poté nabídku zvážil a 10x ji zvýšil, jelikož obec
za tuto cenu pozemky v ploše občanské vybavenosti také prodává. Na toto reagoval
2
i druhý vlastník a nabídl také cenu 1 000 Kč/m . Za tuto cenu obec prodává pozemky
k zastavění či zastavěné stavbou v prostoru sjezdovky A. Jedná se tedy o jinou lukrativní
lokalitu pro podnikání a skutečnost, že pozemky jdou fyzicky zastavět. Pozemky okolo
obchodu jsou rozděleny mezi 2 vlastníky tak, že ani jeden vlastník na žádném
4
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požadovaném pozemku není schopen cokoliv smysluplného postavit, neboť pozemky
přímo navazují na budovu, jsou umístěny ve stráni nebo jsou natolik úzké, že se na ně
stavba nevejde. Za těchto předpokladů, kdy obec požaduje pozemky pro účely veřejného
2
prostoru, není cena 1 000 Kč/m akceptovatelná. Výměra požadovaných pozemků činí
2
cca 1865 m , a tak by cena za veřejný prostor byla hodně vysoká. Jeden vlastník však
projevil zájem, aby navržené plochy k zástavbě v novém územním plánu, které jsou
umístěny na jeho jiných pozemcích, byly obcí podpořeny. Pakliže tyto plochy procesem
2
územního plánování projdou, přenechá obci pozemky o výměře 884 m okolo prodejny
za symbolickou korunu. Jelikož jsou tyto pozemky v návrhu územního plánu navrženy
k zastavění, zastupitelé neshledali důvod, proč toto zastavění nepodpořit. Zastupitelé
tedy pověřili starostu k sepsání dohody s tímto vlastníkem, aby v případě schválení
zastavitelných ploch byly pozemky okolo prodejny prodány za symbolický poplatek.
Pozemky druhého vlastníka nebudou za navrženou cenu odkoupeny, vlastník obci navrhl
možný pronájem pozemků, což zastupitelstvo vzalo na vědomí.
(7:0:0)
10. Žádost o koupi části p.p.č. 5055 v k.ú. Velká Morava za účelem výstavby rodinného
domu (Luboš Mahel)
Zastupitelstvo obce neschválilo záměr prodeje posledního volného pozemku v lokalitě
nové zástavby na Velké Moravě na žádost pana Luboše Mahela z Malé Moravy za účelem
výstavby rodinného domu. Zastupitelé již dříve avizovali, že pozemky k zastavění
rodinnými domy budou nově prodávány pouze místním občanů s trvalým pobytem v obci
alespoň 2 roky.
(7:0:0)
11. Žádost o individuální dotaci na poradnu pro nedoslýchavé ve výši 5 000 Kč
Zastupitelstvo obce schválilo individuální dotaci na poradnu pro nedoslýchavé ve výši
5 000 Kč, jelikož tuto poradnu využívají i místní občané a její služby jsou poskytovány
v Králíkách.
(7:0:0)
12. Povolení výjimky z nočního klidu na konání akce Čarodějnice 2015
Zastupitelstvo obce schválilo povolení výjimky z doby nočního klidu do druhé hodiny
ranní na konání akce Čarodějnice 2015, kterou pořádají Služby obce Dolní Morava, s.r.o.
– firma ve vlastnictví obce ve spolupráci s SDH Dolní Morava.
(7:0:0)
13. Letní provoz sportovního areálu
Zastupitelstvo obce bylo informováno o letním provozu sportovního areálu, kdy v letním
období bude prostor sportovišť a dětského hřiště otevřen denně od 8 do 20 hodin s tím,
že bude zpřístupněno WC a prostor bude monitorován. Důvodem je skutečnost,
že především dětské hřiště využívají matky i mimo provozní dobu bufetu, který je
zpravidla otevřen až v odpoledních hodinách. Bude také řešeno, zda k WC neumístit
prodejní automat se základním občerstvením. Dále byli zastupitelé informováni
o plánovaných akcích na rok 2015 ve sportovním areálu, kdy 1. května to budou
Čarodějnice, 20. června Prapařez pro hráče nad 40 let nebo nad 100 kg, po němž bude
následovat pouťová zábava a Králický pařez, jež se bude konat 4. července. V jednání je
také fotbalový turnaj vesnic v polovině prázdnin. Všechny akce budou pořádat Služby
obce Dolní Morava ve spolupráci s SDH Dolní Morava. Zastupitelé vzali tyto informace na
vědomí.
(7:0:0)
5

květen 2015

14. Schválení počtu zaměstnanců údržby obce
V tomto bodě byl schválen počet zaměstnanců údržby obce, kdy na letní období, tedy
od 1. května do 31. října se bude jednat o 7 zaměstnanců a v zimním období
od 1. listopadu do 31. března o 4 zaměstnance. Zaměstnanci budou zaměstnáni
prostřednictvím úřadu práce na veřejně prospěšné práce, v rámci kterých jsou platy pro
tyto pracovníky z větší části dotovány. Vedoucí těchto zaměstnanců bude místostarosta,
který představil rozsah letních prací, kdy mimo běžnou údržbu obce (údržba zeleně,
komunikací a lesa) je plánováno:
• oprava mostu na Horní Moravu
• rozšíření mostku pod Pavlem Kholem
• úprava prostoru místní komunikace u Valevilu – demolice opěrné zdi a přeložka
vodovodu
• přeložka vodovodu v prostoru u parkoviště na konečné
• opravy propustků (u Temiaka, u Horalu, u Látalů, u Vrzalů...)
• oprava mostu u č.p. 100
• výstavba kolny u č.p. 80 a 100
• vybudování zásobárny na posypový materiál
• vykácení přerostlých smrků za obecní ocelokolnou u č.p. 100 a srovnání
přilehlého manipulačního prostoru pro lepší využitelnost
• demolice staré čekárny u obchodu
• obnova veřejného osvětlení na Horní Moravě v souvislosti s rekonstrukcí vedení
nízkého napětí
(7:0:0)
15. Členství obce v Asociaci horských středisek ČR
V tomto bodě zastupitelstvo obce schválilo přidružené členství v Asociaci horských
středisek ČR. Toto členství obec nic nestojí, jelikož se jedná primárně o sdružení
podnikatelů v horských střediscích. Obce zde mají pouze tzv. přidružené členství, ale jsou
pro ně z důvodu podpory rozvoje horských středisek pořádány odborné konference,
setkání ap., aby obce s podobnými problémy mohly vše řešit společně za pomoci této
asociace.
(7:0:0)
16. Informace z činnosti obce
Starosta informoval zastupitele o tom, že provedl revizi nájemních smluv a zjistil
nedostatky s platbami některých nájemců. Přednostně jsou řešeny velké pohledávky,
které byly vyčísleny na částku okolo 300 000 Kč. Nájemci byli osloveni a řeší se splácení
dluhu. Postupně budou oslovováni i menší dlužníci a osoby, které nemají pozemky již
řádně pronajaty, zda o další nájem mají zájem.
Dále starosta informoval o tom, že absolvoval školení ohledně místních poplatků
a nastavuje v obci systém vymáhání prostřednictvím zákonných prostředků. Prvotně jsou
vymáhány vysoké nedoplatky za místní poplatky z některých ubytovacích zařízení,
kdy bylo za minulé roky vymoženo již téměř 100 000 Kč a další dluh na částku přes
200 000 Kč byl vyčíslen.
6
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17. Diskuze
V rámci diskuze byla řešena problematika menší zásoby vody v novém vodojemu
v období špiček. Vše je závislé na zdrojích pozemní vody, kdy pokud budou suché roky,
může nastat problém s množstvím vody v těchto špičkách. Pokud však bude srážek
a podzemní vody dostatek, není s tím takový problém. Bylo řečeno, že pak by se museli
omezit nové přípojky, aby stávající odběratelé měli vody dostatek. Situace ohledně stavu
vody bude sledována a jestliže se budeme dostávat do problémů s kapacitou, bude to
následně řešeno. V souvislosti s tímto bylo navrženo, aby obec směnila s Lesy ČR
pozemek u chaty pana Dočkala, kde se nachází další vydatný vodní zdroj, což bylo
shledáno jako vhodné.
Dále byla diskutována problematika sekání příkopů podél hlavní komunikace. Správa
a údržba silnic (SÚS) se vzdává údržby trávníku na jejích pozemcích uvnitř obcí a měst.
Toto bylo řešeno s jejími představiteli a bylo obci řečeno, že SÚS bude sekat příkopy
pouze po první plot v obci, který je dle SÚS plot paní Stránské. Dále si má údržbu zajistit
obec. Starosta k tomuto řekl, že bude nadále zjišťovat, jak s touto situací naložit, protože
není vhodné, aby obec udržovala majetek SÚS. Nicméně pokud se nebudeme chtít
dohadovat a budeme chtít mít krajnice v obci posekány, musí si to obec zajistit sama.
K tomuto bylo řečeno, že by bylo vhodné na toto koupit příkopovou sekačku, ta však stojí
okolo 250 000 Kč, proto bylo shledáno, že by bylo nejvhodnější ji pořídit za pomoci
nějaké dotace či grantu.

Poradenské středisko Českého klubu
nedoslýchavých HELP v Ústí nad Orlicí, ve
spolupráci s městem Králíky pořádají

Poradna se uskuteční v budově Městského
úřadu Králíky,ul. Karla Čapka 316,
v zasedací místnost ve II. NP.

PORADNU PRO NEDOSLÝCHAVÉ

V poradně Vám bude poskytnuto odborné
poradenství, provedeny drobné opravy
sluchadel. Dále Vám budou předvedeny
některé kompenzační pomůcky.

Poradna se koná dne 27. 5. 2015
(STŘEDA) od 8:00 hod. do 13:00 hod.

SPORTOVNÍ AREÁL
DOLNÍ MORAVA

TELEFON: 774 446 538

OTEVÍRACÍ DOBA BUFETU
středa

16 – 21

čtvrtek

16 – 21

pátek

16 – 23

sobota

16 – 23

neděle

13 – 20

(platné pro květen a červen)
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SDH Dolní Morava
ve spolupráci s agenturou Moja.cz pořádají

na téma „Pirátský poklad“

V sobotu 6. června ve Sportovním areálu Dolní Morava
Začátek akce bude ve 13:00, občerstvení je zajištěno.
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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