ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA
červenec + srpen 2015

Číslo: 6/2015

ZDARMA

ČERVENCOVÁ VĚTRNÁ SMRŠŤ NA DOLNÍ MORAVĚ
8. července kolem třetí hodiny ranní se obcí prohnala velmi silná bouřka doprovázená
větrnou smrští, která lokálně ničila vše, co jí stálo v cestě. Někteří hovoří o tornádu, což
však úplně není pravda, protože projevy tornáda jsou odlišné. Pravděpodobně se jednalo
o tzv. húlavu, která je definována jako náhlé zvýšení rychlosti větru, který je značně
nárazovitý a často mění směr, což je způsobeno přibližováním se bouřky, kdy intenzivní
srážky snižují základny oblačnosti. Húlavy vznikají před přechodem atmosférické studené
fronty a nárazy větru mohou dosahovat až 45 m/s.
O škodách v obci jistě již všichni víte, nejvíce byl zasažen Resort Dolní Morava, kde byla
poničena bobová dráha, Mamutíkův vodní park, Lesní zážitkový park a lanový park. Dále
3
byly značně poničeny místní lesy, ve kterých vlivem větru leží v polomech na 150 000 m
dřeva. Kalamita se nevyhnula ani obecním lesům, kde je odhadem zničeno cca 500 –
3
600 m dřeva. O způsobu naložení s touto kalamitou v lese bude jednáno na příštím
zasedání zastupitelstva obce. Předpokladem je zlikvidování části kalamity vlastními silami
(na tomto se již pracuje) a části najatými firmami či podnikateli, kteří by dřevo pouze
vytěžili, aby mohlo být prodáno místním občanům. Maximální možné množství by mohlo
být použito na pořez, zbylá část jako palivové dříví.
Na likvidování škod obdržela obec dar od Pardubického kraje ve výši 100 000 Kč. Mimo
les má obec poničené veřejné osvětlení a přístřešek pro turisty na Horní Moravě. V obci
dále byly poničeny soukromé nemovitosti, a to střecha na stodole pana Krobota
a zemědělské haly pana Krále.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, konané dne 22. 6. 2015
Přítomni:

Ing. arch. Richard Novák
Ladislav Janočko
Ladislav Bednář
Radek Vrábel
Vladimír Vyskočil
Rostislav Král (od bodu 7)

Omluveni:

Eva Cehová

1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
Starosta přivítal zastupitele na zasedání zastupitelstva a přednesl program ke schválení.
Dále navrhl ověřovatele zápisu – pana Ladislava Janočku a pana Ladislava Bednáře.
K programu i ověřovatelům zápisu nebyly podány připomínky a program i ověřovatelé
byli schváleni.
(5:0:0)
2. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2014
Závěrečný účet obce byl vyvěšen na úřední desce od 5. 6. 2015 do 22. 6. 2015. Nikdo
k závěrečnému účtu nepodal připomínky a závěrečný účet obce za rok 2014 byl schválen
bez výhrad.
(5:0:0)
3. Schválení účetní závěrky za rok 2014
Zastupitelstvu obce byla předložena účetní závěrka za rok 2014, která mimo hospodaření
obce obsahuje také veškerý její majetek. Zastupitelstvo shledalo, že předložená účetní
závěrka obce je dostatečným dokladem o majetku a hospodaření obce a bez výhrad byla
tedy schválena.
(5:0:0)
4. Rozpočtová změna č. 1/2015
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtovou změnu č. 1/2015 týkající se poskytnutí
investiční účelové dotace od Pardubického kraje ve výši 1 500 000 Kč na vybudování
pokračování polní cesty na Velké Moravě. Od ukončení kolejové panelové cesty, kde se
připojuje asfaltová komunikace od Penzionu na Rozcestí, bude vytvořeno pokračování
této polní cesty až po les s průjezdem pod bobovou dráhou. Povrch komunikace bude
z asfaltu a bude u ní vytvořen přístřešek s lavičkami. Dotaci z Pardubického kraje bylo
možno použít pouze na infrastrukturu v místě, kde je soustředěn turistický ruch.
Obdobná dotace byla poskytnuta v Červené Vodě na infrastrukturu ve skiparku.
(5:0:0)
5. Schválení zhotovitele projektu „Veřejně přístupná účelová komunikace
s vyhlídkovým místem“
Zastupitelstvu obce byla předložena zpráva o posouzení a hodnocení nabídek v rámci
výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Veřejně přístupná účelová komunikace
s vyhlídkovým místem“. Jedná se o projekt dobudování pokračování polní cesty na Velké
Moravě. Výběrového řízení se zúčastnili 4 firmy či podnikatelé s následujícími cenami
za zhotovení díla:
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Pořadí
1.
2.
3.
4.

Obchodní jméno
STRABAG, a.s.
EUROVIA CS, a.s.
Miroslav Skalický
VSJ mechanizace, s.r.o.

Cena bez DPH
2 748 593,00 Kč
3 431 970,67 Kč
3 496 790 ,00 Kč
3 777 429,00 Kč

Cena s DPH
3 325 798,00 Kč
4 152 685,00 Kč
4 231 116,00 Kč
4 570 689,00 Kč

Jediným hodnotícím kritériem byla cena za zhotovení díla bez DPH, proto se vítěznou
stala firma STRABAG,a.s., která dílo zhotoví za 2 748 593,00 Kč bez DPH. Zastupitelé
na základě výběrového řízení schválili tuto firmu jako zhotovitele projektu.
(5:0:0)
6. Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na pronájem pozemků u chaty Marcelka
V tomto bodě zastupitelé schválili dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na pronájem pozemků
u chaty Marcelka (p.p.č. 963/11, 963/14, 963/16 a st.p.č. 273 a 291/2, vše v k.ú. Velká
Morava). Tyto pozemky má pronajaty společnost Sněžník, a.s. nájemní smlouvou z roku
2009 až do roku 2034. Zvýšení nájmu souvisí s vybudováním pokračování výše uvedené
polní cesty na Velké Moravě. Její vybudování je především zájmem společnosti
Sněžník, a.s., protože tato komunikace zpřístupňuje především její pozemky. Bylo tedy se
společností dohodnuto jednorázové zvýšení nájmu za tyto pozemky na dobu deseti let,
a to o 1 825 800 Kč, což je částka potřebná na dofinancování zhotovení cesty, jelikož část
nákladů (1,5 mil. Kč) hradí formou dotace Pardubický kraj. Tato komunikace tedy obec
nebude stát žádné finanční prostředky.
(5:0:0)
7. Informace ze setkání podnikatelů v cestovním ruchu
V tomto bodě zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci z předletního setkání
podnikatelů v turistickém ruchu, které se uskutečnilo 29. května. Na tomto setkání byla
zhodnocena uplynulá zimní sezóna, byla probrána možnost vydání letních turistických
novin, o což nebyl moc velký zájem a podnikatelům byla podána informace ohledně
svozu komunálního odpadu. V tomto bodě byla více rozebírána problematika s odpady
a byl dán podnět pro doplnění odpadkových košů v obci. Dále byl probírán informační
systém obce a možnost vytvoření sdružení cestovního ruchu Králický Sněžník. Jelikož byla
účast na setkání malá, bylo dohodnuto, že zájem o vytvoření tohoto sdružení ze strany
podnikatelů bude ověřen pomocí dotazníku. Dále byla vytvořena pracovní skupina
na vytvoření případných propagačních materiálů obce, sestávající se ze zástupců obce,
společnosti Sněžník, a.s., webu sneznik.cz, Penzionu Jiřinka a Areálu Větrný vrch.
Následně byly podnikatelé informováni o letních novinkách v obci, kdy za obec to byla
otevírací doba prostoru sportovního areálu denně od 8 do 20-ti hodin a za Resort to byla
Stezka v oblacích, lesní zážitkový park, cukrárna a další drobné projekty.
(6:0:0)
8. Odpadkové koše v obci – podnět pro větší množství
Na základě podnětu ze setkání podnikatelů byla na zasedání zastupitelstva probírána
možnost umístění odpadkových košů po obci podél místních komunikací. K tomuto bylo
řečeno, že odpadkové koše se nachází na všech zastávkách autobusu. V místě
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stravovacích a občerstvovacích zařízení po obci by provozovatelé měli mít dostatek
odpadkových košů pro své návštěvníky. Volně po obci by umístění odpadkových košů
nebylo příliš účelné a znamenalo by spíše učení lidí zanechávat odpadky na všech místech
namísto odnášení si odpadků. Bylo tedy shledáno, že odpadkové koše budou nadále
pouze u zastávek autobusu.
(6:0:0)
9. Žádost o příspěvek na konání akce „Cena firmy ISCAREX – Dolní Morava – Králický
Sněžník“
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí individuální finanční dotace ve výši 7 500 Kč
na konání akce „Cena firmy ISCAREX – Dolní Morava – Králický Sněžník“. Jedná se
o sportovně kulturní akci v běhu do vrchu na Králický Sněžník. Závod je v letošním roce
zařazen jako Mistrovství České republiky v běhu do vrchu. Součástí závodu je také
kulturní program. Někteří zastupitelé byly pro nižší finanční příspěvek, než který byl
schválen, někteří naopak pro vyšší.
(4:2:0, proti Vladimír Vyskočil, Ladislav Bednář)
10. Záměr výstavby Kiosku U Slona – Sněžník, a.s.
V tomto bodě byl projednán záměr výstavby grilovacího kiosku U Slona. Jedná se
o stavbu kiosku o půdorysných rozměrech 5,65 x 7,125 m a navazujícího přístřešku
o půdorysných rozměrech 9,23 x 4,5 m. Zastřešení kiosku s přístřeškem bude mírnou
valbovou střechou o sklonu 10°. Bylo shledáno, že v daném místě se nachází řada
nesourodých staveb, ale vzhledem ke stavu a faktu, že se tato stavba bude nacházet
v rámci areálu U Slona a nebude nijak výrazně ovlivňovat vzhled obce, byl záměr
výstavby kiosku včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení této
stavby zastupitelstvem obce schválen.
(6:0:0)
11. Žádost o prodloužení termínu kolaudace – Žofkovi
Zastupitelstvo obce schválilo prodloužení termínu pro předložení kolaudačního souhlasu
na stavbu rodinného domu na st.p.č. 306 v k.ú. Velká Morava, který staví manželé
Žofkovi. Termín pro předložení kolaudačního souhlasu je požadován v rámci smlouvy
kupní na st.p.č. 306 a p.p.č. 5157 uzavřenou mezi obcí a manželi Žofkovými z důvodu,
aby nebylo s pozemkem spekulováno, tj. aby na něm byl rodinný dům postaven
a pozemek nebyl prodán třetí osobě. Protože stavba rodinného domu na uvedeném
pozemku je téměř dokončena, bylo shledáno, že k prodloužení termínu může dojít.
Termín pro předložení kolaudačního souhlasu byl stanoven na 31. 12. 2016.
12. Diskuze
V rámci diskuze byli zastupitelé informováni o doplnění projektu „Běžkování v turistické
destinaci Králický Sněžník-Snieznik-Góry Bialskie“, v rámci kterého byla pořízena do obce
rolba pro upravování běžeckých stop. Protože v tomto projektu v důsledku špatné první
zimy zbyly finanční prostředky určené pro provoz stroje a dále zbyly prostředky
z výběrového řízení a z přepočtu kurzů měn, byla dána možnost využít prostředky
na doplnění vybavení k rolbě. Do obce tedy nově v rámci tohoto projektu připadne
užitkové terénní vozidlo určené především pro letní přípravu běžeckých stop
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a pro případnou zimní dopravu k rolbě v případě potřeby (vozidlo je vybaveno sněžnými
pásy), vozík k vozidlu a bedna na nářadí na rolbu včetně vybavení (lanový zvedák, naviják,
popruhy – technika sloužící k případnému vyproštění rolby).
Dále byly zastupitelé informováni o jednáních ohledně vybudování rozhledny
na Králickém Sněžníku, kterou chce vybudovat polské město Stronie Śląskie. Protože
město chce využít česko-polský dotační program a původní česko-polský projekt
Hřebenovka, v rámci kterého se mělo budovat několik rozhleden podél česko-polské
hranice, nebude realizován, hledá nyní město českého partnera. Partnerem by se mohlo
stát Sdružení obcí Orlicko, v rámci kterého by Obec Dolní Morava mohla vybudovat
na konečné návštěvnické centrum. Jednalo by se o nový objekt na místo bývalého
informačního centra na konečné, které má nyní propachtované pan Žofka. Ten uvádí,
že stávající budova neodpovídá současným potřebám návštěvníků obce, proto by
ve spolupráci s ním mohlo být vybudováno nové návštěvnické centrum, které by
obsahovalo větší prostory než stávající budova. Pan Žofka by si následně na několik let
za cenu dofinancování projektu návštěvnické centrum pronajal. Obec by tak tato nová
stavba nestála žádné finanční prostředky a znamenala by zvýšení kvality služeb
u parkoviště na konečné. Návštěvnické centrum by obsahovalo expozici o Králickém
Sněžníku, hygienické zázemí (WC, sprchy), půjčovnu sportovního vybavení včetně servisu,
informační centrum s prodejem map a doplňkového sortimentu. V diskuzi bylo shledáno,
že tento projekt je vhodný a obec by jej tedy měla realizovat. Zastupitelé pověřili
starostu, aby v této věci dále jednal.
Dále byly zastupitelé seznámeni s výsledky konané akce Čarodějnice, kterou pořádali
místní hasiči ve spolupráci s obcí. Výdělek z akce bude rozdělen mezi služby obce
a hasiče, kteří zisk použijí na opravu hasičského gázu.
Dále byla diskutována problematika kompostárny v obci, protože obec je od začátku
dubna povinna likvidovat bioodpad. K tomto bylo řečeno, že se jedná o legislativní
opatření především pro větší města, kde je problematika biodpadu velká. Na vesnici však
obyvatelé bioodpad likvidují na vlastních kompostech, což bohužel jako možné řešení
nakládání s bioodpady legislativa nezná. Obec se bude zajímat o možnost vybudování
malé komunitní kompostárny (kompost pro obec a občany, kam mohou dávat biodpad
pouze místní občané a kompost mohou pak zpětně odebírat), avšak do budoucna
nebude možné ani na tyto malé komunitní kompostárny bioodpad ukládat. Z tohoto
důvodu bude muset řešit i Město Králíky problém ukládání bioodpadu a bude muset
zřídit kompostárnu, kam by mohla biodpad ukládat i Obec Dolní Morava.

MEZINÁRODNÍ VÝSTUP NA KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK
5. 9. 2015 se uskuteční mezinárodní výstup na Králický Sněžník. Začátek výstupu bude
v 9:00 ve Stříbrnicích, kam z Dolní Moravy pojede speciální autobus s odjezdem v 8:00
z konečné, který bude zastavovat na všech zastávkách v obci. Setkání účastníků výstupu
bude ve 14:00 na vrcholu Králického Sněžníku. Účastníci výstupu obdrží pamětní list.
Z vrcholu již místní mohou sestoupit přímo do Dolní Moravy. Součástí akce budou
po trase propagační stánky a další program. Více na www.nakralickysneznik.cz
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MIOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, konané dne 11. 7. 2015
Přítomni:

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

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. Schválení smlouvy o poskytnutí daru
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši
100 000 Kč od Pardubického kraje určeného na likvidaci škod a zajištění bezpečnosti
občanů a návštěvníků turistických oblastí na území obce postižené živelnou pohromou
dne 8. července 2015.
(7:0:0)

DALŠÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Další zasedání zastupitelstva obce proběhne v pondělí 24. srpna od 17:30 na obecním
úřadě. Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.
Program zasedání:
1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
2. Rozpočtová změna č. 2/2015
3. Kalamita v obecních lesích – těžba a prodej dřeva
4. Žádost o povolení úprav v prodejně potravin – Falta
5. Dodatek k nájemní smlouvě – telefonní ústředna
6. Záměr výstavby RD na p.p.č. 5399/2 v k.ú. Velká Morava – Miroslav Černý
7. Žádost o odkoupení části p.p.č. 272/1 v k.ú. Horní Morava – Lenka Struclová
8. Mezinárodní výstup na Králický Sněžník – 5. září 2015
9. Informace a diskuze

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
červenec + srpen 2015

Číslo: 6/2015

ZDARMA

ČERVENCOVÁ VĚTRNÁ SMRŠŤ NA DOLNÍ MORAVĚ
8. července kolem třetí hodiny ranní se obcí prohnala velmi silná bouřka doprovázená
větrnou smrští, která lokálně ničila vše, co jí stálo v cestě. Někteří hovoří o tornádu, což
však úplně není pravda, protože projevy tornáda jsou odlišné. Pravděpodobně se jednalo
o tzv. húlavu, která je definována jako náhlé zvýšení rychlosti větru, který je značně
nárazovitý a často mění směr, což je způsobeno přibližováním se bouřky, kdy intenzivní
srážky snižují základny oblačnosti. Húlavy vznikají před přechodem atmosférické studené
fronty a nárazy větru mohou dosahovat až 45 m/s.
O škodách v obci jistě již všichni víte, nejvíce byl zasažen Resort Dolní Morava, kde byla
poničena bobová dráha, Mamutíkův vodní park, Lesní zážitkový park a lanový park. Dále
3
byly značně poničeny místní lesy, ve kterých vlivem větru leží v polomech na 150 000 m
dřeva. Kalamita se nevyhnula ani obecním lesům, kde je odhadem zničeno cca 500 –
3
600 m dřeva. O způsobu naložení s touto kalamitou v lese bude jednáno na příštím
zasedání zastupitelstva obce. Předpokladem je zlikvidování části kalamity vlastními silami
(na tomto se již pracuje) a části najatými firmami či podnikateli, kteří by dřevo pouze
vytěžili, aby mohlo být prodáno místním občanům. Maximální možné množství by mohlo
být použito na pořez, zbylá část jako palivové dříví.
Na likvidování škod obdržela obec dar od Pardubického kraje ve výši 100 000 Kč. Mimo
les má obec poničené veřejné osvětlení a přístřešek pro turisty na Horní Moravě. V obci
dále byly poničeny soukromé nemovitosti, a to střecha na stodole pana Krobota
a zemědělské haly pana Krále.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, konané dne 22. 6. 2015
Přítomni:

Ing. arch. Richard Novák
Ladislav Janočko
Ladislav Bednář
Radek Vrábel
Vladimír Vyskočil
Rostislav Král (od bodu 7)

Omluveni:

Eva Cehová

1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
Starosta přivítal zastupitele na zasedání zastupitelstva a přednesl program ke schválení.
Dále navrhl ověřovatele zápisu – pana Ladislava Janočku a pana Ladislava Bednáře.
K programu i ověřovatelům zápisu nebyly podány připomínky a program i ověřovatelé
byli schváleni.
(5:0:0)
2. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2014
Závěrečný účet obce byl vyvěšen na úřední desce od 5. 6. 2015 do 22. 6. 2015. Nikdo
k závěrečnému účtu nepodal připomínky a závěrečný účet obce za rok 2014 byl schválen
bez výhrad.
(5:0:0)
3. Schválení účetní závěrky za rok 2014
Zastupitelstvu obce byla předložena účetní závěrka za rok 2014, která mimo hospodaření
obce obsahuje také veškerý její majetek. Zastupitelstvo shledalo, že předložená účetní
závěrka obce je dostatečným dokladem o majetku a hospodaření obce a bez výhrad byla
tedy schválena.
(5:0:0)
4. Rozpočtová změna č. 1/2015
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtovou změnu č. 1/2015 týkající se poskytnutí
investiční účelové dotace od Pardubického kraje ve výši 1 500 000 Kč na vybudování
pokračování polní cesty na Velké Moravě. Od ukončení kolejové panelové cesty, kde se
připojuje asfaltová komunikace od Penzionu na Rozcestí, bude vytvořeno pokračování
této polní cesty až po les s průjezdem pod bobovou dráhou. Povrch komunikace bude
z asfaltu a bude u ní vytvořen přístřešek s lavičkami. Dotaci z Pardubického kraje bylo
možno použít pouze na infrastrukturu v místě, kde je soustředěn turistický ruch.
Obdobná dotace byla poskytnuta v Červené Vodě na infrastrukturu ve skiparku.
(5:0:0)
5. Schválení zhotovitele projektu „Veřejně přístupná účelová komunikace
s vyhlídkovým místem“
Zastupitelstvu obce byla předložena zpráva o posouzení a hodnocení nabídek v rámci
výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Veřejně přístupná účelová komunikace
s vyhlídkovým místem“. Jedná se o projekt dobudování pokračování polní cesty na Velké
Moravě. Výběrového řízení se zúčastnili 4 firmy či podnikatelé s následujícími cenami
za zhotovení díla:
2
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Pořadí
1.
2.
3.
4.

Obchodní jméno
STRABAG, a.s.
EUROVIA CS, a.s.
Miroslav Skalický
VSJ mechanizace, s.r.o.

Cena bez DPH
2 748 593,00 Kč
3 431 970,67 Kč
3 496 790 ,00 Kč
3 777 429,00 Kč

Cena s DPH
3 325 798,00 Kč
4 152 685,00 Kč
4 231 116,00 Kč
4 570 689,00 Kč

Jediným hodnotícím kritériem byla cena za zhotovení díla bez DPH, proto se vítěznou
stala firma STRABAG,a.s., která dílo zhotoví za 2 748 593,00 Kč bez DPH. Zastupitelé
na základě výběrového řízení schválili tuto firmu jako zhotovitele projektu.
(5:0:0)
6. Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na pronájem pozemků u chaty Marcelka
V tomto bodě zastupitelé schválili dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na pronájem pozemků
u chaty Marcelka (p.p.č. 963/11, 963/14, 963/16 a st.p.č. 273 a 291/2, vše v k.ú. Velká
Morava). Tyto pozemky má pronajaty společnost Sněžník, a.s. nájemní smlouvou z roku
2009 až do roku 2034. Zvýšení nájmu souvisí s vybudováním pokračování výše uvedené
polní cesty na Velké Moravě. Její vybudování je především zájmem společnosti
Sněžník, a.s., protože tato komunikace zpřístupňuje především její pozemky. Bylo tedy se
společností dohodnuto jednorázové zvýšení nájmu za tyto pozemky na dobu deseti let,
a to o 1 825 800 Kč, což je částka potřebná na dofinancování zhotovení cesty, jelikož část
nákladů (1,5 mil. Kč) hradí formou dotace Pardubický kraj. Tato komunikace tedy obec
nebude stát žádné finanční prostředky.
(5:0:0)
7. Informace ze setkání podnikatelů v cestovním ruchu
V tomto bodě zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci z předletního setkání
podnikatelů v turistickém ruchu, které se uskutečnilo 29. května. Na tomto setkání byla
zhodnocena uplynulá zimní sezóna, byla probrána možnost vydání letních turistických
novin, o což nebyl moc velký zájem a podnikatelům byla podána informace ohledně
svozu komunálního odpadu. V tomto bodě byla více rozebírána problematika s odpady
a byl dán podnět pro doplnění odpadkových košů v obci. Dále byl probírán informační
systém obce a možnost vytvoření sdružení cestovního ruchu Králický Sněžník. Jelikož byla
účast na setkání malá, bylo dohodnuto, že zájem o vytvoření tohoto sdružení ze strany
podnikatelů bude ověřen pomocí dotazníku. Dále byla vytvořena pracovní skupina
na vytvoření případných propagačních materiálů obce, sestávající se ze zástupců obce,
společnosti Sněžník, a.s., webu sneznik.cz, Penzionu Jiřinka a Areálu Větrný vrch.
Následně byly podnikatelé informováni o letních novinkách v obci, kdy za obec to byla
otevírací doba prostoru sportovního areálu denně od 8 do 20-ti hodin a za Resort to byla
Stezka v oblacích, lesní zážitkový park, cukrárna a další drobné projekty.
(6:0:0)
8. Odpadkové koše v obci – podnět pro větší množství
Na základě podnětu ze setkání podnikatelů byla na zasedání zastupitelstva probírána
možnost umístění odpadkových košů po obci podél místních komunikací. K tomuto bylo
řečeno, že odpadkové koše se nachází na všech zastávkách autobusu. V místě
3
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stravovacích a občerstvovacích zařízení po obci by provozovatelé měli mít dostatek
odpadkových košů pro své návštěvníky. Volně po obci by umístění odpadkových košů
nebylo příliš účelné a znamenalo by spíše učení lidí zanechávat odpadky na všech místech
namísto odnášení si odpadků. Bylo tedy shledáno, že odpadkové koše budou nadále
pouze u zastávek autobusu.
(6:0:0)
9. Žádost o příspěvek na konání akce „Cena firmy ISCAREX – Dolní Morava – Králický
Sněžník“
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí individuální finanční dotace ve výši 7 500 Kč
na konání akce „Cena firmy ISCAREX – Dolní Morava – Králický Sněžník“. Jedná se
o sportovně kulturní akci v běhu do vrchu na Králický Sněžník. Závod je v letošním roce
zařazen jako Mistrovství České republiky v běhu do vrchu. Součástí závodu je také
kulturní program. Někteří zastupitelé byly pro nižší finanční příspěvek, než který byl
schválen, někteří naopak pro vyšší.
(4:2:0, proti Vladimír Vyskočil, Ladislav Bednář)
10. Záměr výstavby Kiosku U Slona – Sněžník, a.s.
V tomto bodě byl projednán záměr výstavby grilovacího kiosku U Slona. Jedná se
o stavbu kiosku o půdorysných rozměrech 5,65 x 7,125 m a navazujícího přístřešku
o půdorysných rozměrech 9,23 x 4,5 m. Zastřešení kiosku s přístřeškem bude mírnou
valbovou střechou o sklonu 10°. Bylo shledáno, že v daném místě se nachází řada
nesourodých staveb, ale vzhledem ke stavu a faktu, že se tato stavba bude nacházet
v rámci areálu U Slona a nebude nijak výrazně ovlivňovat vzhled obce, byl záměr
výstavby kiosku včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení této
stavby zastupitelstvem obce schválen.
(6:0:0)
11. Žádost o prodloužení termínu kolaudace – Žofkovi
Zastupitelstvo obce schválilo prodloužení termínu pro předložení kolaudačního souhlasu
na stavbu rodinného domu na st.p.č. 306 v k.ú. Velká Morava, který staví manželé
Žofkovi. Termín pro předložení kolaudačního souhlasu je požadován v rámci smlouvy
kupní na st.p.č. 306 a p.p.č. 5157 uzavřenou mezi obcí a manželi Žofkovými z důvodu,
aby nebylo s pozemkem spekulováno, tj. aby na něm byl rodinný dům postaven
a pozemek nebyl prodán třetí osobě. Protože stavba rodinného domu na uvedeném
pozemku je téměř dokončena, bylo shledáno, že k prodloužení termínu může dojít.
Termín pro předložení kolaudačního souhlasu byl stanoven na 31. 12. 2016.
12. Diskuze
V rámci diskuze byli zastupitelé informováni o doplnění projektu „Běžkování v turistické
destinaci Králický Sněžník-Snieznik-Góry Bialskie“, v rámci kterého byla pořízena do obce
rolba pro upravování běžeckých stop. Protože v tomto projektu v důsledku špatné první
zimy zbyly finanční prostředky určené pro provoz stroje a dále zbyly prostředky
z výběrového řízení a z přepočtu kurzů měn, byla dána možnost využít prostředky
na doplnění vybavení k rolbě. Do obce tedy nově v rámci tohoto projektu připadne
užitkové terénní vozidlo určené především pro letní přípravu běžeckých stop
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a pro případnou zimní dopravu k rolbě v případě potřeby (vozidlo je vybaveno sněžnými
pásy), vozík k vozidlu a bedna na nářadí na rolbu včetně vybavení (lanový zvedák, naviják,
popruhy – technika sloužící k případnému vyproštění rolby).
Dále byly zastupitelé informováni o jednáních ohledně vybudování rozhledny
na Králickém Sněžníku, kterou chce vybudovat polské město Stronie Śląskie. Protože
město chce využít česko-polský dotační program a původní česko-polský projekt
Hřebenovka, v rámci kterého se mělo budovat několik rozhleden podél česko-polské
hranice, nebude realizován, hledá nyní město českého partnera. Partnerem by se mohlo
stát Sdružení obcí Orlicko, v rámci kterého by Obec Dolní Morava mohla vybudovat
na konečné návštěvnické centrum. Jednalo by se o nový objekt na místo bývalého
informačního centra na konečné, které má nyní propachtované pan Žofka. Ten uvádí,
že stávající budova neodpovídá současným potřebám návštěvníků obce, proto by
ve spolupráci s ním mohlo být vybudováno nové návštěvnické centrum, které by
obsahovalo větší prostory než stávající budova. Pan Žofka by si následně na několik let
za cenu dofinancování projektu návštěvnické centrum pronajal. Obec by tak tato nová
stavba nestála žádné finanční prostředky a znamenala by zvýšení kvality služeb
u parkoviště na konečné. Návštěvnické centrum by obsahovalo expozici o Králickém
Sněžníku, hygienické zázemí (WC, sprchy), půjčovnu sportovního vybavení včetně servisu,
informační centrum s prodejem map a doplňkového sortimentu. V diskuzi bylo shledáno,
že tento projekt je vhodný a obec by jej tedy měla realizovat. Zastupitelé pověřili
starostu, aby v této věci dále jednal.
Dále byly zastupitelé seznámeni s výsledky konané akce Čarodějnice, kterou pořádali
místní hasiči ve spolupráci s obcí. Výdělek z akce bude rozdělen mezi služby obce
a hasiče, kteří zisk použijí na opravu hasičského gázu.
Dále byla diskutována problematika kompostárny v obci, protože obec je od začátku
dubna povinna likvidovat bioodpad. K tomto bylo řečeno, že se jedná o legislativní
opatření především pro větší města, kde je problematika biodpadu velká. Na vesnici však
obyvatelé bioodpad likvidují na vlastních kompostech, což bohužel jako možné řešení
nakládání s bioodpady legislativa nezná. Obec se bude zajímat o možnost vybudování
malé komunitní kompostárny (kompost pro obec a občany, kam mohou dávat biodpad
pouze místní občané a kompost mohou pak zpětně odebírat), avšak do budoucna
nebude možné ani na tyto malé komunitní kompostárny bioodpad ukládat. Z tohoto
důvodu bude muset řešit i Město Králíky problém ukládání bioodpadu a bude muset
zřídit kompostárnu, kam by mohla biodpad ukládat i Obec Dolní Morava.

MEZINÁRODNÍ VÝSTUP NA KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK
5. 9. 2015 se uskuteční mezinárodní výstup na Králický Sněžník. Začátek výstupu bude
v 9:00 ve Stříbrnicích, kam z Dolní Moravy pojede speciální autobus s odjezdem v 8:00
z konečné, který bude zastavovat na všech zastávkách v obci. Setkání účastníků výstupu
bude ve 14:00 na vrcholu Králického Sněžníku. Účastníci výstupu obdrží pamětní list.
Z vrcholu již místní mohou sestoupit přímo do Dolní Moravy. Součástí akce budou
po trase propagační stánky a další program. Více na www.nakralickysneznik.cz
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MIOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, konané dne 11. 7. 2015
Přítomni:

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

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. Schválení smlouvy o poskytnutí daru
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši
100 000 Kč od Pardubického kraje určeného na likvidaci škod a zajištění bezpečnosti
občanů a návštěvníků turistických oblastí na území obce postižené živelnou pohromou
dne 8. července 2015.
(7:0:0)

DALŠÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Další zasedání zastupitelstva obce proběhne v pondělí 24. srpna od 17:30 na obecním
úřadě. Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.
Program zasedání:
1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
2. Rozpočtová změna č. 2/2015
3. Kalamita v obecních lesích – těžba a prodej dřeva
4. Žádost o povolení úprav v prodejně potravin – Falta
5. Dodatek k nájemní smlouvě – telefonní ústředna
6. Záměr výstavby RD na p.p.č. 5399/2 v k.ú. Velká Morava – Miroslav Černý
7. Žádost o odkoupení části p.p.č. 272/1 v k.ú. Horní Morava – Lenka Struclová
8. Mezinárodní výstup na Králický Sněžník – 5. září 2015
9. Informace a diskuze

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
červenec + srpen 2015

Číslo: 6/2015

ZDARMA

ČERVENCOVÁ VĚTRNÁ SMRŠŤ NA DOLNÍ MORAVĚ
8. července kolem třetí hodiny ranní se obcí prohnala velmi silná bouřka doprovázená
větrnou smrští, která lokálně ničila vše, co jí stálo v cestě. Někteří hovoří o tornádu, což
však úplně není pravda, protože projevy tornáda jsou odlišné. Pravděpodobně se jednalo
o tzv. húlavu, která je definována jako náhlé zvýšení rychlosti větru, který je značně
nárazovitý a často mění směr, což je způsobeno přibližováním se bouřky, kdy intenzivní
srážky snižují základny oblačnosti. Húlavy vznikají před přechodem atmosférické studené
fronty a nárazy větru mohou dosahovat až 45 m/s.
O škodách v obci jistě již všichni víte, nejvíce byl zasažen Resort Dolní Morava, kde byla
poničena bobová dráha, Mamutíkův vodní park, Lesní zážitkový park a lanový park. Dále
3
byly značně poničeny místní lesy, ve kterých vlivem větru leží v polomech na 150 000 m
dřeva. Kalamita se nevyhnula ani obecním lesům, kde je odhadem zničeno cca 500 –
3
600 m dřeva. O způsobu naložení s touto kalamitou v lese bude jednáno na příštím
zasedání zastupitelstva obce. Předpokladem je zlikvidování části kalamity vlastními silami
(na tomto se již pracuje) a části najatými firmami či podnikateli, kteří by dřevo pouze
vytěžili, aby mohlo být prodáno místním občanům. Maximální možné množství by mohlo
být použito na pořez, zbylá část jako palivové dříví.
Na likvidování škod obdržela obec dar od Pardubického kraje ve výši 100 000 Kč. Mimo
les má obec poničené veřejné osvětlení a přístřešek pro turisty na Horní Moravě. V obci
dále byly poničeny soukromé nemovitosti, a to střecha na stodole pana Krobota
a zemědělské haly pana Krále.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, konané dne 22. 6. 2015
Přítomni:

Ing. arch. Richard Novák
Ladislav Janočko
Ladislav Bednář
Radek Vrábel
Vladimír Vyskočil
Rostislav Král (od bodu 7)

Omluveni:

Eva Cehová

1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
Starosta přivítal zastupitele na zasedání zastupitelstva a přednesl program ke schválení.
Dále navrhl ověřovatele zápisu – pana Ladislava Janočku a pana Ladislava Bednáře.
K programu i ověřovatelům zápisu nebyly podány připomínky a program i ověřovatelé
byli schváleni.
(5:0:0)
2. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2014
Závěrečný účet obce byl vyvěšen na úřední desce od 5. 6. 2015 do 22. 6. 2015. Nikdo
k závěrečnému účtu nepodal připomínky a závěrečný účet obce za rok 2014 byl schválen
bez výhrad.
(5:0:0)
3. Schválení účetní závěrky za rok 2014
Zastupitelstvu obce byla předložena účetní závěrka za rok 2014, která mimo hospodaření
obce obsahuje také veškerý její majetek. Zastupitelstvo shledalo, že předložená účetní
závěrka obce je dostatečným dokladem o majetku a hospodaření obce a bez výhrad byla
tedy schválena.
(5:0:0)
4. Rozpočtová změna č. 1/2015
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtovou změnu č. 1/2015 týkající se poskytnutí
investiční účelové dotace od Pardubického kraje ve výši 1 500 000 Kč na vybudování
pokračování polní cesty na Velké Moravě. Od ukončení kolejové panelové cesty, kde se
připojuje asfaltová komunikace od Penzionu na Rozcestí, bude vytvořeno pokračování
této polní cesty až po les s průjezdem pod bobovou dráhou. Povrch komunikace bude
z asfaltu a bude u ní vytvořen přístřešek s lavičkami. Dotaci z Pardubického kraje bylo
možno použít pouze na infrastrukturu v místě, kde je soustředěn turistický ruch.
Obdobná dotace byla poskytnuta v Červené Vodě na infrastrukturu ve skiparku.
(5:0:0)
5. Schválení zhotovitele projektu „Veřejně přístupná účelová komunikace
s vyhlídkovým místem“
Zastupitelstvu obce byla předložena zpráva o posouzení a hodnocení nabídek v rámci
výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Veřejně přístupná účelová komunikace
s vyhlídkovým místem“. Jedná se o projekt dobudování pokračování polní cesty na Velké
Moravě. Výběrového řízení se zúčastnili 4 firmy či podnikatelé s následujícími cenami
za zhotovení díla:
2
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Pořadí
1.
2.
3.
4.

Obchodní jméno
STRABAG, a.s.
EUROVIA CS, a.s.
Miroslav Skalický
VSJ mechanizace, s.r.o.

Cena bez DPH
2 748 593,00 Kč
3 431 970,67 Kč
3 496 790 ,00 Kč
3 777 429,00 Kč

Cena s DPH
3 325 798,00 Kč
4 152 685,00 Kč
4 231 116,00 Kč
4 570 689,00 Kč

Jediným hodnotícím kritériem byla cena za zhotovení díla bez DPH, proto se vítěznou
stala firma STRABAG,a.s., která dílo zhotoví za 2 748 593,00 Kč bez DPH. Zastupitelé
na základě výběrového řízení schválili tuto firmu jako zhotovitele projektu.
(5:0:0)
6. Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na pronájem pozemků u chaty Marcelka
V tomto bodě zastupitelé schválili dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na pronájem pozemků
u chaty Marcelka (p.p.č. 963/11, 963/14, 963/16 a st.p.č. 273 a 291/2, vše v k.ú. Velká
Morava). Tyto pozemky má pronajaty společnost Sněžník, a.s. nájemní smlouvou z roku
2009 až do roku 2034. Zvýšení nájmu souvisí s vybudováním pokračování výše uvedené
polní cesty na Velké Moravě. Její vybudování je především zájmem společnosti
Sněžník, a.s., protože tato komunikace zpřístupňuje především její pozemky. Bylo tedy se
společností dohodnuto jednorázové zvýšení nájmu za tyto pozemky na dobu deseti let,
a to o 1 825 800 Kč, což je částka potřebná na dofinancování zhotovení cesty, jelikož část
nákladů (1,5 mil. Kč) hradí formou dotace Pardubický kraj. Tato komunikace tedy obec
nebude stát žádné finanční prostředky.
(5:0:0)
7. Informace ze setkání podnikatelů v cestovním ruchu
V tomto bodě zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci z předletního setkání
podnikatelů v turistickém ruchu, které se uskutečnilo 29. května. Na tomto setkání byla
zhodnocena uplynulá zimní sezóna, byla probrána možnost vydání letních turistických
novin, o což nebyl moc velký zájem a podnikatelům byla podána informace ohledně
svozu komunálního odpadu. V tomto bodě byla více rozebírána problematika s odpady
a byl dán podnět pro doplnění odpadkových košů v obci. Dále byl probírán informační
systém obce a možnost vytvoření sdružení cestovního ruchu Králický Sněžník. Jelikož byla
účast na setkání malá, bylo dohodnuto, že zájem o vytvoření tohoto sdružení ze strany
podnikatelů bude ověřen pomocí dotazníku. Dále byla vytvořena pracovní skupina
na vytvoření případných propagačních materiálů obce, sestávající se ze zástupců obce,
společnosti Sněžník, a.s., webu sneznik.cz, Penzionu Jiřinka a Areálu Větrný vrch.
Následně byly podnikatelé informováni o letních novinkách v obci, kdy za obec to byla
otevírací doba prostoru sportovního areálu denně od 8 do 20-ti hodin a za Resort to byla
Stezka v oblacích, lesní zážitkový park, cukrárna a další drobné projekty.
(6:0:0)
8. Odpadkové koše v obci – podnět pro větší množství
Na základě podnětu ze setkání podnikatelů byla na zasedání zastupitelstva probírána
možnost umístění odpadkových košů po obci podél místních komunikací. K tomuto bylo
řečeno, že odpadkové koše se nachází na všech zastávkách autobusu. V místě
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stravovacích a občerstvovacích zařízení po obci by provozovatelé měli mít dostatek
odpadkových košů pro své návštěvníky. Volně po obci by umístění odpadkových košů
nebylo příliš účelné a znamenalo by spíše učení lidí zanechávat odpadky na všech místech
namísto odnášení si odpadků. Bylo tedy shledáno, že odpadkové koše budou nadále
pouze u zastávek autobusu.
(6:0:0)
9. Žádost o příspěvek na konání akce „Cena firmy ISCAREX – Dolní Morava – Králický
Sněžník“
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí individuální finanční dotace ve výši 7 500 Kč
na konání akce „Cena firmy ISCAREX – Dolní Morava – Králický Sněžník“. Jedná se
o sportovně kulturní akci v běhu do vrchu na Králický Sněžník. Závod je v letošním roce
zařazen jako Mistrovství České republiky v běhu do vrchu. Součástí závodu je také
kulturní program. Někteří zastupitelé byly pro nižší finanční příspěvek, než který byl
schválen, někteří naopak pro vyšší.
(4:2:0, proti Vladimír Vyskočil, Ladislav Bednář)
10. Záměr výstavby Kiosku U Slona – Sněžník, a.s.
V tomto bodě byl projednán záměr výstavby grilovacího kiosku U Slona. Jedná se
o stavbu kiosku o půdorysných rozměrech 5,65 x 7,125 m a navazujícího přístřešku
o půdorysných rozměrech 9,23 x 4,5 m. Zastřešení kiosku s přístřeškem bude mírnou
valbovou střechou o sklonu 10°. Bylo shledáno, že v daném místě se nachází řada
nesourodých staveb, ale vzhledem ke stavu a faktu, že se tato stavba bude nacházet
v rámci areálu U Slona a nebude nijak výrazně ovlivňovat vzhled obce, byl záměr
výstavby kiosku včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení této
stavby zastupitelstvem obce schválen.
(6:0:0)
11. Žádost o prodloužení termínu kolaudace – Žofkovi
Zastupitelstvo obce schválilo prodloužení termínu pro předložení kolaudačního souhlasu
na stavbu rodinného domu na st.p.č. 306 v k.ú. Velká Morava, který staví manželé
Žofkovi. Termín pro předložení kolaudačního souhlasu je požadován v rámci smlouvy
kupní na st.p.č. 306 a p.p.č. 5157 uzavřenou mezi obcí a manželi Žofkovými z důvodu,
aby nebylo s pozemkem spekulováno, tj. aby na něm byl rodinný dům postaven
a pozemek nebyl prodán třetí osobě. Protože stavba rodinného domu na uvedeném
pozemku je téměř dokončena, bylo shledáno, že k prodloužení termínu může dojít.
Termín pro předložení kolaudačního souhlasu byl stanoven na 31. 12. 2016.
12. Diskuze
V rámci diskuze byli zastupitelé informováni o doplnění projektu „Běžkování v turistické
destinaci Králický Sněžník-Snieznik-Góry Bialskie“, v rámci kterého byla pořízena do obce
rolba pro upravování běžeckých stop. Protože v tomto projektu v důsledku špatné první
zimy zbyly finanční prostředky určené pro provoz stroje a dále zbyly prostředky
z výběrového řízení a z přepočtu kurzů měn, byla dána možnost využít prostředky
na doplnění vybavení k rolbě. Do obce tedy nově v rámci tohoto projektu připadne
užitkové terénní vozidlo určené především pro letní přípravu běžeckých stop
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a pro případnou zimní dopravu k rolbě v případě potřeby (vozidlo je vybaveno sněžnými
pásy), vozík k vozidlu a bedna na nářadí na rolbu včetně vybavení (lanový zvedák, naviják,
popruhy – technika sloužící k případnému vyproštění rolby).
Dále byly zastupitelé informováni o jednáních ohledně vybudování rozhledny
na Králickém Sněžníku, kterou chce vybudovat polské město Stronie Śląskie. Protože
město chce využít česko-polský dotační program a původní česko-polský projekt
Hřebenovka, v rámci kterého se mělo budovat několik rozhleden podél česko-polské
hranice, nebude realizován, hledá nyní město českého partnera. Partnerem by se mohlo
stát Sdružení obcí Orlicko, v rámci kterého by Obec Dolní Morava mohla vybudovat
na konečné návštěvnické centrum. Jednalo by se o nový objekt na místo bývalého
informačního centra na konečné, které má nyní propachtované pan Žofka. Ten uvádí,
že stávající budova neodpovídá současným potřebám návštěvníků obce, proto by
ve spolupráci s ním mohlo být vybudováno nové návštěvnické centrum, které by
obsahovalo větší prostory než stávající budova. Pan Žofka by si následně na několik let
za cenu dofinancování projektu návštěvnické centrum pronajal. Obec by tak tato nová
stavba nestála žádné finanční prostředky a znamenala by zvýšení kvality služeb
u parkoviště na konečné. Návštěvnické centrum by obsahovalo expozici o Králickém
Sněžníku, hygienické zázemí (WC, sprchy), půjčovnu sportovního vybavení včetně servisu,
informační centrum s prodejem map a doplňkového sortimentu. V diskuzi bylo shledáno,
že tento projekt je vhodný a obec by jej tedy měla realizovat. Zastupitelé pověřili
starostu, aby v této věci dále jednal.
Dále byly zastupitelé seznámeni s výsledky konané akce Čarodějnice, kterou pořádali
místní hasiči ve spolupráci s obcí. Výdělek z akce bude rozdělen mezi služby obce
a hasiče, kteří zisk použijí na opravu hasičského gázu.
Dále byla diskutována problematika kompostárny v obci, protože obec je od začátku
dubna povinna likvidovat bioodpad. K tomto bylo řečeno, že se jedná o legislativní
opatření především pro větší města, kde je problematika biodpadu velká. Na vesnici však
obyvatelé bioodpad likvidují na vlastních kompostech, což bohužel jako možné řešení
nakládání s bioodpady legislativa nezná. Obec se bude zajímat o možnost vybudování
malé komunitní kompostárny (kompost pro obec a občany, kam mohou dávat biodpad
pouze místní občané a kompost mohou pak zpětně odebírat), avšak do budoucna
nebude možné ani na tyto malé komunitní kompostárny bioodpad ukládat. Z tohoto
důvodu bude muset řešit i Město Králíky problém ukládání bioodpadu a bude muset
zřídit kompostárnu, kam by mohla biodpad ukládat i Obec Dolní Morava.

MEZINÁRODNÍ VÝSTUP NA KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK
5. 9. 2015 se uskuteční mezinárodní výstup na Králický Sněžník. Začátek výstupu bude
v 9:00 ve Stříbrnicích, kam z Dolní Moravy pojede speciální autobus s odjezdem v 8:00
z konečné, který bude zastavovat na všech zastávkách v obci. Setkání účastníků výstupu
bude ve 14:00 na vrcholu Králického Sněžníku. Účastníci výstupu obdrží pamětní list.
Z vrcholu již místní mohou sestoupit přímo do Dolní Moravy. Součástí akce budou
po trase propagační stánky a další program. Více na www.nakralickysneznik.cz
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MIOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, konané dne 11. 7. 2015
Přítomni:

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

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. Schválení smlouvy o poskytnutí daru
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši
100 000 Kč od Pardubického kraje určeného na likvidaci škod a zajištění bezpečnosti
občanů a návštěvníků turistických oblastí na území obce postižené živelnou pohromou
dne 8. července 2015.
(7:0:0)

DALŠÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Další zasedání zastupitelstva obce proběhne v pondělí 24. srpna od 17:30 na obecním
úřadě. Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.
Program zasedání:
1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
2. Rozpočtová změna č. 2/2015
3. Kalamita v obecních lesích – těžba a prodej dřeva
4. Žádost o povolení úprav v prodejně potravin – Falta
5. Dodatek k nájemní smlouvě – telefonní ústředna
6. Záměr výstavby RD na p.p.č. 5399/2 v k.ú. Velká Morava – Miroslav Černý
7. Žádost o odkoupení části p.p.č. 272/1 v k.ú. Horní Morava – Lenka Struclová
8. Mezinárodní výstup na Králický Sněžník – 5. září 2015
9. Informace a diskuze

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
červenec + srpen 2015

Číslo: 6/2015

ZDARMA

ČERVENCOVÁ VĚTRNÁ SMRŠŤ NA DOLNÍ MORAVĚ
8. července kolem třetí hodiny ranní se obcí prohnala velmi silná bouřka doprovázená
větrnou smrští, která lokálně ničila vše, co jí stálo v cestě. Někteří hovoří o tornádu, což
však úplně není pravda, protože projevy tornáda jsou odlišné. Pravděpodobně se jednalo
o tzv. húlavu, která je definována jako náhlé zvýšení rychlosti větru, který je značně
nárazovitý a často mění směr, což je způsobeno přibližováním se bouřky, kdy intenzivní
srážky snižují základny oblačnosti. Húlavy vznikají před přechodem atmosférické studené
fronty a nárazy větru mohou dosahovat až 45 m/s.
O škodách v obci jistě již všichni víte, nejvíce byl zasažen Resort Dolní Morava, kde byla
poničena bobová dráha, Mamutíkův vodní park, Lesní zážitkový park a lanový park. Dále
3
byly značně poničeny místní lesy, ve kterých vlivem větru leží v polomech na 150 000 m
dřeva. Kalamita se nevyhnula ani obecním lesům, kde je odhadem zničeno cca 500 –
3
600 m dřeva. O způsobu naložení s touto kalamitou v lese bude jednáno na příštím
zasedání zastupitelstva obce. Předpokladem je zlikvidování části kalamity vlastními silami
(na tomto se již pracuje) a části najatými firmami či podnikateli, kteří by dřevo pouze
vytěžili, aby mohlo být prodáno místním občanům. Maximální možné množství by mohlo
být použito na pořez, zbylá část jako palivové dříví.
Na likvidování škod obdržela obec dar od Pardubického kraje ve výši 100 000 Kč. Mimo
les má obec poničené veřejné osvětlení a přístřešek pro turisty na Horní Moravě. V obci
dále byly poničeny soukromé nemovitosti, a to střecha na stodole pana Krobota
a zemědělské haly pana Krále.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, konané dne 22. 6. 2015
Přítomni:

Ing. arch. Richard Novák
Ladislav Janočko
Ladislav Bednář
Radek Vrábel
Vladimír Vyskočil
Rostislav Král (od bodu 7)

Omluveni:

Eva Cehová

1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
Starosta přivítal zastupitele na zasedání zastupitelstva a přednesl program ke schválení.
Dále navrhl ověřovatele zápisu – pana Ladislava Janočku a pana Ladislava Bednáře.
K programu i ověřovatelům zápisu nebyly podány připomínky a program i ověřovatelé
byli schváleni.
(5:0:0)
2. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2014
Závěrečný účet obce byl vyvěšen na úřední desce od 5. 6. 2015 do 22. 6. 2015. Nikdo
k závěrečnému účtu nepodal připomínky a závěrečný účet obce za rok 2014 byl schválen
bez výhrad.
(5:0:0)
3. Schválení účetní závěrky za rok 2014
Zastupitelstvu obce byla předložena účetní závěrka za rok 2014, která mimo hospodaření
obce obsahuje také veškerý její majetek. Zastupitelstvo shledalo, že předložená účetní
závěrka obce je dostatečným dokladem o majetku a hospodaření obce a bez výhrad byla
tedy schválena.
(5:0:0)
4. Rozpočtová změna č. 1/2015
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtovou změnu č. 1/2015 týkající se poskytnutí
investiční účelové dotace od Pardubického kraje ve výši 1 500 000 Kč na vybudování
pokračování polní cesty na Velké Moravě. Od ukončení kolejové panelové cesty, kde se
připojuje asfaltová komunikace od Penzionu na Rozcestí, bude vytvořeno pokračování
této polní cesty až po les s průjezdem pod bobovou dráhou. Povrch komunikace bude
z asfaltu a bude u ní vytvořen přístřešek s lavičkami. Dotaci z Pardubického kraje bylo
možno použít pouze na infrastrukturu v místě, kde je soustředěn turistický ruch.
Obdobná dotace byla poskytnuta v Červené Vodě na infrastrukturu ve skiparku.
(5:0:0)
5. Schválení zhotovitele projektu „Veřejně přístupná účelová komunikace
s vyhlídkovým místem“
Zastupitelstvu obce byla předložena zpráva o posouzení a hodnocení nabídek v rámci
výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Veřejně přístupná účelová komunikace
s vyhlídkovým místem“. Jedná se o projekt dobudování pokračování polní cesty na Velké
Moravě. Výběrového řízení se zúčastnili 4 firmy či podnikatelé s následujícími cenami
za zhotovení díla:
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Pořadí
1.
2.
3.
4.

Obchodní jméno
STRABAG, a.s.
EUROVIA CS, a.s.
Miroslav Skalický
VSJ mechanizace, s.r.o.

Cena bez DPH
2 748 593,00 Kč
3 431 970,67 Kč
3 496 790 ,00 Kč
3 777 429,00 Kč

Cena s DPH
3 325 798,00 Kč
4 152 685,00 Kč
4 231 116,00 Kč
4 570 689,00 Kč

Jediným hodnotícím kritériem byla cena za zhotovení díla bez DPH, proto se vítěznou
stala firma STRABAG,a.s., která dílo zhotoví za 2 748 593,00 Kč bez DPH. Zastupitelé
na základě výběrového řízení schválili tuto firmu jako zhotovitele projektu.
(5:0:0)
6. Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na pronájem pozemků u chaty Marcelka
V tomto bodě zastupitelé schválili dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na pronájem pozemků
u chaty Marcelka (p.p.č. 963/11, 963/14, 963/16 a st.p.č. 273 a 291/2, vše v k.ú. Velká
Morava). Tyto pozemky má pronajaty společnost Sněžník, a.s. nájemní smlouvou z roku
2009 až do roku 2034. Zvýšení nájmu souvisí s vybudováním pokračování výše uvedené
polní cesty na Velké Moravě. Její vybudování je především zájmem společnosti
Sněžník, a.s., protože tato komunikace zpřístupňuje především její pozemky. Bylo tedy se
společností dohodnuto jednorázové zvýšení nájmu za tyto pozemky na dobu deseti let,
a to o 1 825 800 Kč, což je částka potřebná na dofinancování zhotovení cesty, jelikož část
nákladů (1,5 mil. Kč) hradí formou dotace Pardubický kraj. Tato komunikace tedy obec
nebude stát žádné finanční prostředky.
(5:0:0)
7. Informace ze setkání podnikatelů v cestovním ruchu
V tomto bodě zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci z předletního setkání
podnikatelů v turistickém ruchu, které se uskutečnilo 29. května. Na tomto setkání byla
zhodnocena uplynulá zimní sezóna, byla probrána možnost vydání letních turistických
novin, o což nebyl moc velký zájem a podnikatelům byla podána informace ohledně
svozu komunálního odpadu. V tomto bodě byla více rozebírána problematika s odpady
a byl dán podnět pro doplnění odpadkových košů v obci. Dále byl probírán informační
systém obce a možnost vytvoření sdružení cestovního ruchu Králický Sněžník. Jelikož byla
účast na setkání malá, bylo dohodnuto, že zájem o vytvoření tohoto sdružení ze strany
podnikatelů bude ověřen pomocí dotazníku. Dále byla vytvořena pracovní skupina
na vytvoření případných propagačních materiálů obce, sestávající se ze zástupců obce,
společnosti Sněžník, a.s., webu sneznik.cz, Penzionu Jiřinka a Areálu Větrný vrch.
Následně byly podnikatelé informováni o letních novinkách v obci, kdy za obec to byla
otevírací doba prostoru sportovního areálu denně od 8 do 20-ti hodin a za Resort to byla
Stezka v oblacích, lesní zážitkový park, cukrárna a další drobné projekty.
(6:0:0)
8. Odpadkové koše v obci – podnět pro větší množství
Na základě podnětu ze setkání podnikatelů byla na zasedání zastupitelstva probírána
možnost umístění odpadkových košů po obci podél místních komunikací. K tomuto bylo
řečeno, že odpadkové koše se nachází na všech zastávkách autobusu. V místě
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stravovacích a občerstvovacích zařízení po obci by provozovatelé měli mít dostatek
odpadkových košů pro své návštěvníky. Volně po obci by umístění odpadkových košů
nebylo příliš účelné a znamenalo by spíše učení lidí zanechávat odpadky na všech místech
namísto odnášení si odpadků. Bylo tedy shledáno, že odpadkové koše budou nadále
pouze u zastávek autobusu.
(6:0:0)
9. Žádost o příspěvek na konání akce „Cena firmy ISCAREX – Dolní Morava – Králický
Sněžník“
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí individuální finanční dotace ve výši 7 500 Kč
na konání akce „Cena firmy ISCAREX – Dolní Morava – Králický Sněžník“. Jedná se
o sportovně kulturní akci v běhu do vrchu na Králický Sněžník. Závod je v letošním roce
zařazen jako Mistrovství České republiky v běhu do vrchu. Součástí závodu je také
kulturní program. Někteří zastupitelé byly pro nižší finanční příspěvek, než který byl
schválen, někteří naopak pro vyšší.
(4:2:0, proti Vladimír Vyskočil, Ladislav Bednář)
10. Záměr výstavby Kiosku U Slona – Sněžník, a.s.
V tomto bodě byl projednán záměr výstavby grilovacího kiosku U Slona. Jedná se
o stavbu kiosku o půdorysných rozměrech 5,65 x 7,125 m a navazujícího přístřešku
o půdorysných rozměrech 9,23 x 4,5 m. Zastřešení kiosku s přístřeškem bude mírnou
valbovou střechou o sklonu 10°. Bylo shledáno, že v daném místě se nachází řada
nesourodých staveb, ale vzhledem ke stavu a faktu, že se tato stavba bude nacházet
v rámci areálu U Slona a nebude nijak výrazně ovlivňovat vzhled obce, byl záměr
výstavby kiosku včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení této
stavby zastupitelstvem obce schválen.
(6:0:0)
11. Žádost o prodloužení termínu kolaudace – Žofkovi
Zastupitelstvo obce schválilo prodloužení termínu pro předložení kolaudačního souhlasu
na stavbu rodinného domu na st.p.č. 306 v k.ú. Velká Morava, který staví manželé
Žofkovi. Termín pro předložení kolaudačního souhlasu je požadován v rámci smlouvy
kupní na st.p.č. 306 a p.p.č. 5157 uzavřenou mezi obcí a manželi Žofkovými z důvodu,
aby nebylo s pozemkem spekulováno, tj. aby na něm byl rodinný dům postaven
a pozemek nebyl prodán třetí osobě. Protože stavba rodinného domu na uvedeném
pozemku je téměř dokončena, bylo shledáno, že k prodloužení termínu může dojít.
Termín pro předložení kolaudačního souhlasu byl stanoven na 31. 12. 2016.
12. Diskuze
V rámci diskuze byli zastupitelé informováni o doplnění projektu „Běžkování v turistické
destinaci Králický Sněžník-Snieznik-Góry Bialskie“, v rámci kterého byla pořízena do obce
rolba pro upravování běžeckých stop. Protože v tomto projektu v důsledku špatné první
zimy zbyly finanční prostředky určené pro provoz stroje a dále zbyly prostředky
z výběrového řízení a z přepočtu kurzů měn, byla dána možnost využít prostředky
na doplnění vybavení k rolbě. Do obce tedy nově v rámci tohoto projektu připadne
užitkové terénní vozidlo určené především pro letní přípravu běžeckých stop
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a pro případnou zimní dopravu k rolbě v případě potřeby (vozidlo je vybaveno sněžnými
pásy), vozík k vozidlu a bedna na nářadí na rolbu včetně vybavení (lanový zvedák, naviják,
popruhy – technika sloužící k případnému vyproštění rolby).
Dále byly zastupitelé informováni o jednáních ohledně vybudování rozhledny
na Králickém Sněžníku, kterou chce vybudovat polské město Stronie Śląskie. Protože
město chce využít česko-polský dotační program a původní česko-polský projekt
Hřebenovka, v rámci kterého se mělo budovat několik rozhleden podél česko-polské
hranice, nebude realizován, hledá nyní město českého partnera. Partnerem by se mohlo
stát Sdružení obcí Orlicko, v rámci kterého by Obec Dolní Morava mohla vybudovat
na konečné návštěvnické centrum. Jednalo by se o nový objekt na místo bývalého
informačního centra na konečné, které má nyní propachtované pan Žofka. Ten uvádí,
že stávající budova neodpovídá současným potřebám návštěvníků obce, proto by
ve spolupráci s ním mohlo být vybudováno nové návštěvnické centrum, které by
obsahovalo větší prostory než stávající budova. Pan Žofka by si následně na několik let
za cenu dofinancování projektu návštěvnické centrum pronajal. Obec by tak tato nová
stavba nestála žádné finanční prostředky a znamenala by zvýšení kvality služeb
u parkoviště na konečné. Návštěvnické centrum by obsahovalo expozici o Králickém
Sněžníku, hygienické zázemí (WC, sprchy), půjčovnu sportovního vybavení včetně servisu,
informační centrum s prodejem map a doplňkového sortimentu. V diskuzi bylo shledáno,
že tento projekt je vhodný a obec by jej tedy měla realizovat. Zastupitelé pověřili
starostu, aby v této věci dále jednal.
Dále byly zastupitelé seznámeni s výsledky konané akce Čarodějnice, kterou pořádali
místní hasiči ve spolupráci s obcí. Výdělek z akce bude rozdělen mezi služby obce
a hasiče, kteří zisk použijí na opravu hasičského gázu.
Dále byla diskutována problematika kompostárny v obci, protože obec je od začátku
dubna povinna likvidovat bioodpad. K tomto bylo řečeno, že se jedná o legislativní
opatření především pro větší města, kde je problematika biodpadu velká. Na vesnici však
obyvatelé bioodpad likvidují na vlastních kompostech, což bohužel jako možné řešení
nakládání s bioodpady legislativa nezná. Obec se bude zajímat o možnost vybudování
malé komunitní kompostárny (kompost pro obec a občany, kam mohou dávat biodpad
pouze místní občané a kompost mohou pak zpětně odebírat), avšak do budoucna
nebude možné ani na tyto malé komunitní kompostárny bioodpad ukládat. Z tohoto
důvodu bude muset řešit i Město Králíky problém ukládání bioodpadu a bude muset
zřídit kompostárnu, kam by mohla biodpad ukládat i Obec Dolní Morava.

MEZINÁRODNÍ VÝSTUP NA KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK
5. 9. 2015 se uskuteční mezinárodní výstup na Králický Sněžník. Začátek výstupu bude
v 9:00 ve Stříbrnicích, kam z Dolní Moravy pojede speciální autobus s odjezdem v 8:00
z konečné, který bude zastavovat na všech zastávkách v obci. Setkání účastníků výstupu
bude ve 14:00 na vrcholu Králického Sněžníku. Účastníci výstupu obdrží pamětní list.
Z vrcholu již místní mohou sestoupit přímo do Dolní Moravy. Součástí akce budou
po trase propagační stánky a další program. Více na www.nakralickysneznik.cz

5

červenec + srpen 2015

MIOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, konané dne 11. 7. 2015
Přítomni:

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

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. Schválení smlouvy o poskytnutí daru
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši
100 000 Kč od Pardubického kraje určeného na likvidaci škod a zajištění bezpečnosti
občanů a návštěvníků turistických oblastí na území obce postižené živelnou pohromou
dne 8. července 2015.
(7:0:0)

DALŠÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Další zasedání zastupitelstva obce proběhne v pondělí 24. srpna od 17:30 na obecním
úřadě. Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.
Program zasedání:
1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
2. Rozpočtová změna č. 2/2015
3. Kalamita v obecních lesích – těžba a prodej dřeva
4. Žádost o povolení úprav v prodejně potravin – Falta
5. Dodatek k nájemní smlouvě – telefonní ústředna
6. Záměr výstavby RD na p.p.č. 5399/2 v k.ú. Velká Morava – Miroslav Černý
7. Žádost o odkoupení části p.p.č. 272/1 v k.ú. Horní Morava – Lenka Struclová
8. Mezinárodní výstup na Králický Sněžník – 5. září 2015
9. Informace a diskuze

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
červenec + srpen 2015

Číslo: 6/2015

ZDARMA

ČERVENCOVÁ VĚTRNÁ SMRŠŤ NA DOLNÍ MORAVĚ
8. července kolem třetí hodiny ranní se obcí prohnala velmi silná bouřka doprovázená
větrnou smrští, která lokálně ničila vše, co jí stálo v cestě. Někteří hovoří o tornádu, což
však úplně není pravda, protože projevy tornáda jsou odlišné. Pravděpodobně se jednalo
o tzv. húlavu, která je definována jako náhlé zvýšení rychlosti větru, který je značně
nárazovitý a často mění směr, což je způsobeno přibližováním se bouřky, kdy intenzivní
srážky snižují základny oblačnosti. Húlavy vznikají před přechodem atmosférické studené
fronty a nárazy větru mohou dosahovat až 45 m/s.
O škodách v obci jistě již všichni víte, nejvíce byl zasažen Resort Dolní Morava, kde byla
poničena bobová dráha, Mamutíkův vodní park, Lesní zážitkový park a lanový park. Dále
3
byly značně poničeny místní lesy, ve kterých vlivem větru leží v polomech na 150 000 m
dřeva. Kalamita se nevyhnula ani obecním lesům, kde je odhadem zničeno cca 500 –
3
600 m dřeva. O způsobu naložení s touto kalamitou v lese bude jednáno na příštím
zasedání zastupitelstva obce. Předpokladem je zlikvidování části kalamity vlastními silami
(na tomto se již pracuje) a části najatými firmami či podnikateli, kteří by dřevo pouze
vytěžili, aby mohlo být prodáno místním občanům. Maximální možné množství by mohlo
být použito na pořez, zbylá část jako palivové dříví.
Na likvidování škod obdržela obec dar od Pardubického kraje ve výši 100 000 Kč. Mimo
les má obec poničené veřejné osvětlení a přístřešek pro turisty na Horní Moravě. V obci
dále byly poničeny soukromé nemovitosti, a to střecha na stodole pana Krobota
a zemědělské haly pana Krále.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, konané dne 22. 6. 2015
Přítomni:

Ing. arch. Richard Novák
Ladislav Janočko
Ladislav Bednář
Radek Vrábel
Vladimír Vyskočil
Rostislav Král (od bodu 7)

Omluveni:

Eva Cehová

1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
Starosta přivítal zastupitele na zasedání zastupitelstva a přednesl program ke schválení.
Dále navrhl ověřovatele zápisu – pana Ladislava Janočku a pana Ladislava Bednáře.
K programu i ověřovatelům zápisu nebyly podány připomínky a program i ověřovatelé
byli schváleni.
(5:0:0)
2. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2014
Závěrečný účet obce byl vyvěšen na úřední desce od 5. 6. 2015 do 22. 6. 2015. Nikdo
k závěrečnému účtu nepodal připomínky a závěrečný účet obce za rok 2014 byl schválen
bez výhrad.
(5:0:0)
3. Schválení účetní závěrky za rok 2014
Zastupitelstvu obce byla předložena účetní závěrka za rok 2014, která mimo hospodaření
obce obsahuje také veškerý její majetek. Zastupitelstvo shledalo, že předložená účetní
závěrka obce je dostatečným dokladem o majetku a hospodaření obce a bez výhrad byla
tedy schválena.
(5:0:0)
4. Rozpočtová změna č. 1/2015
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtovou změnu č. 1/2015 týkající se poskytnutí
investiční účelové dotace od Pardubického kraje ve výši 1 500 000 Kč na vybudování
pokračování polní cesty na Velké Moravě. Od ukončení kolejové panelové cesty, kde se
připojuje asfaltová komunikace od Penzionu na Rozcestí, bude vytvořeno pokračování
této polní cesty až po les s průjezdem pod bobovou dráhou. Povrch komunikace bude
z asfaltu a bude u ní vytvořen přístřešek s lavičkami. Dotaci z Pardubického kraje bylo
možno použít pouze na infrastrukturu v místě, kde je soustředěn turistický ruch.
Obdobná dotace byla poskytnuta v Červené Vodě na infrastrukturu ve skiparku.
(5:0:0)
5. Schválení zhotovitele projektu „Veřejně přístupná účelová komunikace
s vyhlídkovým místem“
Zastupitelstvu obce byla předložena zpráva o posouzení a hodnocení nabídek v rámci
výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Veřejně přístupná účelová komunikace
s vyhlídkovým místem“. Jedná se o projekt dobudování pokračování polní cesty na Velké
Moravě. Výběrového řízení se zúčastnili 4 firmy či podnikatelé s následujícími cenami
za zhotovení díla:
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Pořadí
1.
2.
3.
4.

Obchodní jméno
STRABAG, a.s.
EUROVIA CS, a.s.
Miroslav Skalický
VSJ mechanizace, s.r.o.

Cena bez DPH
2 748 593,00 Kč
3 431 970,67 Kč
3 496 790 ,00 Kč
3 777 429,00 Kč

Cena s DPH
3 325 798,00 Kč
4 152 685,00 Kč
4 231 116,00 Kč
4 570 689,00 Kč

Jediným hodnotícím kritériem byla cena za zhotovení díla bez DPH, proto se vítěznou
stala firma STRABAG,a.s., která dílo zhotoví za 2 748 593,00 Kč bez DPH. Zastupitelé
na základě výběrového řízení schválili tuto firmu jako zhotovitele projektu.
(5:0:0)
6. Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na pronájem pozemků u chaty Marcelka
V tomto bodě zastupitelé schválili dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na pronájem pozemků
u chaty Marcelka (p.p.č. 963/11, 963/14, 963/16 a st.p.č. 273 a 291/2, vše v k.ú. Velká
Morava). Tyto pozemky má pronajaty společnost Sněžník, a.s. nájemní smlouvou z roku
2009 až do roku 2034. Zvýšení nájmu souvisí s vybudováním pokračování výše uvedené
polní cesty na Velké Moravě. Její vybudování je především zájmem společnosti
Sněžník, a.s., protože tato komunikace zpřístupňuje především její pozemky. Bylo tedy se
společností dohodnuto jednorázové zvýšení nájmu za tyto pozemky na dobu deseti let,
a to o 1 825 800 Kč, což je částka potřebná na dofinancování zhotovení cesty, jelikož část
nákladů (1,5 mil. Kč) hradí formou dotace Pardubický kraj. Tato komunikace tedy obec
nebude stát žádné finanční prostředky.
(5:0:0)
7. Informace ze setkání podnikatelů v cestovním ruchu
V tomto bodě zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci z předletního setkání
podnikatelů v turistickém ruchu, které se uskutečnilo 29. května. Na tomto setkání byla
zhodnocena uplynulá zimní sezóna, byla probrána možnost vydání letních turistických
novin, o což nebyl moc velký zájem a podnikatelům byla podána informace ohledně
svozu komunálního odpadu. V tomto bodě byla více rozebírána problematika s odpady
a byl dán podnět pro doplnění odpadkových košů v obci. Dále byl probírán informační
systém obce a možnost vytvoření sdružení cestovního ruchu Králický Sněžník. Jelikož byla
účast na setkání malá, bylo dohodnuto, že zájem o vytvoření tohoto sdružení ze strany
podnikatelů bude ověřen pomocí dotazníku. Dále byla vytvořena pracovní skupina
na vytvoření případných propagačních materiálů obce, sestávající se ze zástupců obce,
společnosti Sněžník, a.s., webu sneznik.cz, Penzionu Jiřinka a Areálu Větrný vrch.
Následně byly podnikatelé informováni o letních novinkách v obci, kdy za obec to byla
otevírací doba prostoru sportovního areálu denně od 8 do 20-ti hodin a za Resort to byla
Stezka v oblacích, lesní zážitkový park, cukrárna a další drobné projekty.
(6:0:0)
8. Odpadkové koše v obci – podnět pro větší množství
Na základě podnětu ze setkání podnikatelů byla na zasedání zastupitelstva probírána
možnost umístění odpadkových košů po obci podél místních komunikací. K tomuto bylo
řečeno, že odpadkové koše se nachází na všech zastávkách autobusu. V místě
3
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stravovacích a občerstvovacích zařízení po obci by provozovatelé měli mít dostatek
odpadkových košů pro své návštěvníky. Volně po obci by umístění odpadkových košů
nebylo příliš účelné a znamenalo by spíše učení lidí zanechávat odpadky na všech místech
namísto odnášení si odpadků. Bylo tedy shledáno, že odpadkové koše budou nadále
pouze u zastávek autobusu.
(6:0:0)
9. Žádost o příspěvek na konání akce „Cena firmy ISCAREX – Dolní Morava – Králický
Sněžník“
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí individuální finanční dotace ve výši 7 500 Kč
na konání akce „Cena firmy ISCAREX – Dolní Morava – Králický Sněžník“. Jedná se
o sportovně kulturní akci v běhu do vrchu na Králický Sněžník. Závod je v letošním roce
zařazen jako Mistrovství České republiky v běhu do vrchu. Součástí závodu je také
kulturní program. Někteří zastupitelé byly pro nižší finanční příspěvek, než který byl
schválen, někteří naopak pro vyšší.
(4:2:0, proti Vladimír Vyskočil, Ladislav Bednář)
10. Záměr výstavby Kiosku U Slona – Sněžník, a.s.
V tomto bodě byl projednán záměr výstavby grilovacího kiosku U Slona. Jedná se
o stavbu kiosku o půdorysných rozměrech 5,65 x 7,125 m a navazujícího přístřešku
o půdorysných rozměrech 9,23 x 4,5 m. Zastřešení kiosku s přístřeškem bude mírnou
valbovou střechou o sklonu 10°. Bylo shledáno, že v daném místě se nachází řada
nesourodých staveb, ale vzhledem ke stavu a faktu, že se tato stavba bude nacházet
v rámci areálu U Slona a nebude nijak výrazně ovlivňovat vzhled obce, byl záměr
výstavby kiosku včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení této
stavby zastupitelstvem obce schválen.
(6:0:0)
11. Žádost o prodloužení termínu kolaudace – Žofkovi
Zastupitelstvo obce schválilo prodloužení termínu pro předložení kolaudačního souhlasu
na stavbu rodinného domu na st.p.č. 306 v k.ú. Velká Morava, který staví manželé
Žofkovi. Termín pro předložení kolaudačního souhlasu je požadován v rámci smlouvy
kupní na st.p.č. 306 a p.p.č. 5157 uzavřenou mezi obcí a manželi Žofkovými z důvodu,
aby nebylo s pozemkem spekulováno, tj. aby na něm byl rodinný dům postaven
a pozemek nebyl prodán třetí osobě. Protože stavba rodinného domu na uvedeném
pozemku je téměř dokončena, bylo shledáno, že k prodloužení termínu může dojít.
Termín pro předložení kolaudačního souhlasu byl stanoven na 31. 12. 2016.
12. Diskuze
V rámci diskuze byli zastupitelé informováni o doplnění projektu „Běžkování v turistické
destinaci Králický Sněžník-Snieznik-Góry Bialskie“, v rámci kterého byla pořízena do obce
rolba pro upravování běžeckých stop. Protože v tomto projektu v důsledku špatné první
zimy zbyly finanční prostředky určené pro provoz stroje a dále zbyly prostředky
z výběrového řízení a z přepočtu kurzů měn, byla dána možnost využít prostředky
na doplnění vybavení k rolbě. Do obce tedy nově v rámci tohoto projektu připadne
užitkové terénní vozidlo určené především pro letní přípravu běžeckých stop
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a pro případnou zimní dopravu k rolbě v případě potřeby (vozidlo je vybaveno sněžnými
pásy), vozík k vozidlu a bedna na nářadí na rolbu včetně vybavení (lanový zvedák, naviják,
popruhy – technika sloužící k případnému vyproštění rolby).
Dále byly zastupitelé informováni o jednáních ohledně vybudování rozhledny
na Králickém Sněžníku, kterou chce vybudovat polské město Stronie Śląskie. Protože
město chce využít česko-polský dotační program a původní česko-polský projekt
Hřebenovka, v rámci kterého se mělo budovat několik rozhleden podél česko-polské
hranice, nebude realizován, hledá nyní město českého partnera. Partnerem by se mohlo
stát Sdružení obcí Orlicko, v rámci kterého by Obec Dolní Morava mohla vybudovat
na konečné návštěvnické centrum. Jednalo by se o nový objekt na místo bývalého
informačního centra na konečné, které má nyní propachtované pan Žofka. Ten uvádí,
že stávající budova neodpovídá současným potřebám návštěvníků obce, proto by
ve spolupráci s ním mohlo být vybudováno nové návštěvnické centrum, které by
obsahovalo větší prostory než stávající budova. Pan Žofka by si následně na několik let
za cenu dofinancování projektu návštěvnické centrum pronajal. Obec by tak tato nová
stavba nestála žádné finanční prostředky a znamenala by zvýšení kvality služeb
u parkoviště na konečné. Návštěvnické centrum by obsahovalo expozici o Králickém
Sněžníku, hygienické zázemí (WC, sprchy), půjčovnu sportovního vybavení včetně servisu,
informační centrum s prodejem map a doplňkového sortimentu. V diskuzi bylo shledáno,
že tento projekt je vhodný a obec by jej tedy měla realizovat. Zastupitelé pověřili
starostu, aby v této věci dále jednal.
Dále byly zastupitelé seznámeni s výsledky konané akce Čarodějnice, kterou pořádali
místní hasiči ve spolupráci s obcí. Výdělek z akce bude rozdělen mezi služby obce
a hasiče, kteří zisk použijí na opravu hasičského gázu.
Dále byla diskutována problematika kompostárny v obci, protože obec je od začátku
dubna povinna likvidovat bioodpad. K tomto bylo řečeno, že se jedná o legislativní
opatření především pro větší města, kde je problematika biodpadu velká. Na vesnici však
obyvatelé bioodpad likvidují na vlastních kompostech, což bohužel jako možné řešení
nakládání s bioodpady legislativa nezná. Obec se bude zajímat o možnost vybudování
malé komunitní kompostárny (kompost pro obec a občany, kam mohou dávat biodpad
pouze místní občané a kompost mohou pak zpětně odebírat), avšak do budoucna
nebude možné ani na tyto malé komunitní kompostárny bioodpad ukládat. Z tohoto
důvodu bude muset řešit i Město Králíky problém ukládání bioodpadu a bude muset
zřídit kompostárnu, kam by mohla biodpad ukládat i Obec Dolní Morava.

MEZINÁRODNÍ VÝSTUP NA KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK
5. 9. 2015 se uskuteční mezinárodní výstup na Králický Sněžník. Začátek výstupu bude
v 9:00 ve Stříbrnicích, kam z Dolní Moravy pojede speciální autobus s odjezdem v 8:00
z konečné, který bude zastavovat na všech zastávkách v obci. Setkání účastníků výstupu
bude ve 14:00 na vrcholu Králického Sněžníku. Účastníci výstupu obdrží pamětní list.
Z vrcholu již místní mohou sestoupit přímo do Dolní Moravy. Součástí akce budou
po trase propagační stánky a další program. Více na www.nakralickysneznik.cz
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MIOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, konané dne 11. 7. 2015
Přítomni:

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

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. Schválení smlouvy o poskytnutí daru
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši
100 000 Kč od Pardubického kraje určeného na likvidaci škod a zajištění bezpečnosti
občanů a návštěvníků turistických oblastí na území obce postižené živelnou pohromou
dne 8. července 2015.
(7:0:0)

DALŠÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Další zasedání zastupitelstva obce proběhne v pondělí 24. srpna od 17:30 na obecním
úřadě. Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.
Program zasedání:
1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
2. Rozpočtová změna č. 2/2015
3. Kalamita v obecních lesích – těžba a prodej dřeva
4. Žádost o povolení úprav v prodejně potravin – Falta
5. Dodatek k nájemní smlouvě – telefonní ústředna
6. Záměr výstavby RD na p.p.č. 5399/2 v k.ú. Velká Morava – Miroslav Černý
7. Žádost o odkoupení části p.p.č. 272/1 v k.ú. Horní Morava – Lenka Struclová
8. Mezinárodní výstup na Králický Sněžník – 5. září 2015
9. Informace a diskuze

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
červenec + srpen 2015

Číslo: 6/2015

ZDARMA

ČERVENCOVÁ VĚTRNÁ SMRŠŤ NA DOLNÍ MORAVĚ
8. července kolem třetí hodiny ranní se obcí prohnala velmi silná bouřka doprovázená
větrnou smrští, která lokálně ničila vše, co jí stálo v cestě. Někteří hovoří o tornádu, což
však úplně není pravda, protože projevy tornáda jsou odlišné. Pravděpodobně se jednalo
o tzv. húlavu, která je definována jako náhlé zvýšení rychlosti větru, který je značně
nárazovitý a často mění směr, což je způsobeno přibližováním se bouřky, kdy intenzivní
srážky snižují základny oblačnosti. Húlavy vznikají před přechodem atmosférické studené
fronty a nárazy větru mohou dosahovat až 45 m/s.
O škodách v obci jistě již všichni víte, nejvíce byl zasažen Resort Dolní Morava, kde byla
poničena bobová dráha, Mamutíkův vodní park, Lesní zážitkový park a lanový park. Dále
3
byly značně poničeny místní lesy, ve kterých vlivem větru leží v polomech na 150 000 m
dřeva. Kalamita se nevyhnula ani obecním lesům, kde je odhadem zničeno cca 500 –
3
600 m dřeva. O způsobu naložení s touto kalamitou v lese bude jednáno na příštím
zasedání zastupitelstva obce. Předpokladem je zlikvidování části kalamity vlastními silami
(na tomto se již pracuje) a části najatými firmami či podnikateli, kteří by dřevo pouze
vytěžili, aby mohlo být prodáno místním občanům. Maximální možné množství by mohlo
být použito na pořez, zbylá část jako palivové dříví.
Na likvidování škod obdržela obec dar od Pardubického kraje ve výši 100 000 Kč. Mimo
les má obec poničené veřejné osvětlení a přístřešek pro turisty na Horní Moravě. V obci
dále byly poničeny soukromé nemovitosti, a to střecha na stodole pana Krobota
a zemědělské haly pana Krále.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, konané dne 22. 6. 2015
Přítomni:

Ing. arch. Richard Novák
Ladislav Janočko
Ladislav Bednář
Radek Vrábel
Vladimír Vyskočil
Rostislav Král (od bodu 7)

Omluveni:

Eva Cehová

1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
Starosta přivítal zastupitele na zasedání zastupitelstva a přednesl program ke schválení.
Dále navrhl ověřovatele zápisu – pana Ladislava Janočku a pana Ladislava Bednáře.
K programu i ověřovatelům zápisu nebyly podány připomínky a program i ověřovatelé
byli schváleni.
(5:0:0)
2. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2014
Závěrečný účet obce byl vyvěšen na úřední desce od 5. 6. 2015 do 22. 6. 2015. Nikdo
k závěrečnému účtu nepodal připomínky a závěrečný účet obce za rok 2014 byl schválen
bez výhrad.
(5:0:0)
3. Schválení účetní závěrky za rok 2014
Zastupitelstvu obce byla předložena účetní závěrka za rok 2014, která mimo hospodaření
obce obsahuje také veškerý její majetek. Zastupitelstvo shledalo, že předložená účetní
závěrka obce je dostatečným dokladem o majetku a hospodaření obce a bez výhrad byla
tedy schválena.
(5:0:0)
4. Rozpočtová změna č. 1/2015
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtovou změnu č. 1/2015 týkající se poskytnutí
investiční účelové dotace od Pardubického kraje ve výši 1 500 000 Kč na vybudování
pokračování polní cesty na Velké Moravě. Od ukončení kolejové panelové cesty, kde se
připojuje asfaltová komunikace od Penzionu na Rozcestí, bude vytvořeno pokračování
této polní cesty až po les s průjezdem pod bobovou dráhou. Povrch komunikace bude
z asfaltu a bude u ní vytvořen přístřešek s lavičkami. Dotaci z Pardubického kraje bylo
možno použít pouze na infrastrukturu v místě, kde je soustředěn turistický ruch.
Obdobná dotace byla poskytnuta v Červené Vodě na infrastrukturu ve skiparku.
(5:0:0)
5. Schválení zhotovitele projektu „Veřejně přístupná účelová komunikace
s vyhlídkovým místem“
Zastupitelstvu obce byla předložena zpráva o posouzení a hodnocení nabídek v rámci
výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Veřejně přístupná účelová komunikace
s vyhlídkovým místem“. Jedná se o projekt dobudování pokračování polní cesty na Velké
Moravě. Výběrového řízení se zúčastnili 4 firmy či podnikatelé s následujícími cenami
za zhotovení díla:
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Pořadí
1.
2.
3.
4.

Obchodní jméno
STRABAG, a.s.
EUROVIA CS, a.s.
Miroslav Skalický
VSJ mechanizace, s.r.o.

Cena bez DPH
2 748 593,00 Kč
3 431 970,67 Kč
3 496 790 ,00 Kč
3 777 429,00 Kč

Cena s DPH
3 325 798,00 Kč
4 152 685,00 Kč
4 231 116,00 Kč
4 570 689,00 Kč

Jediným hodnotícím kritériem byla cena za zhotovení díla bez DPH, proto se vítěznou
stala firma STRABAG,a.s., která dílo zhotoví za 2 748 593,00 Kč bez DPH. Zastupitelé
na základě výběrového řízení schválili tuto firmu jako zhotovitele projektu.
(5:0:0)
6. Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na pronájem pozemků u chaty Marcelka
V tomto bodě zastupitelé schválili dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na pronájem pozemků
u chaty Marcelka (p.p.č. 963/11, 963/14, 963/16 a st.p.č. 273 a 291/2, vše v k.ú. Velká
Morava). Tyto pozemky má pronajaty společnost Sněžník, a.s. nájemní smlouvou z roku
2009 až do roku 2034. Zvýšení nájmu souvisí s vybudováním pokračování výše uvedené
polní cesty na Velké Moravě. Její vybudování je především zájmem společnosti
Sněžník, a.s., protože tato komunikace zpřístupňuje především její pozemky. Bylo tedy se
společností dohodnuto jednorázové zvýšení nájmu za tyto pozemky na dobu deseti let,
a to o 1 825 800 Kč, což je částka potřebná na dofinancování zhotovení cesty, jelikož část
nákladů (1,5 mil. Kč) hradí formou dotace Pardubický kraj. Tato komunikace tedy obec
nebude stát žádné finanční prostředky.
(5:0:0)
7. Informace ze setkání podnikatelů v cestovním ruchu
V tomto bodě zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci z předletního setkání
podnikatelů v turistickém ruchu, které se uskutečnilo 29. května. Na tomto setkání byla
zhodnocena uplynulá zimní sezóna, byla probrána možnost vydání letních turistických
novin, o což nebyl moc velký zájem a podnikatelům byla podána informace ohledně
svozu komunálního odpadu. V tomto bodě byla více rozebírána problematika s odpady
a byl dán podnět pro doplnění odpadkových košů v obci. Dále byl probírán informační
systém obce a možnost vytvoření sdružení cestovního ruchu Králický Sněžník. Jelikož byla
účast na setkání malá, bylo dohodnuto, že zájem o vytvoření tohoto sdružení ze strany
podnikatelů bude ověřen pomocí dotazníku. Dále byla vytvořena pracovní skupina
na vytvoření případných propagačních materiálů obce, sestávající se ze zástupců obce,
společnosti Sněžník, a.s., webu sneznik.cz, Penzionu Jiřinka a Areálu Větrný vrch.
Následně byly podnikatelé informováni o letních novinkách v obci, kdy za obec to byla
otevírací doba prostoru sportovního areálu denně od 8 do 20-ti hodin a za Resort to byla
Stezka v oblacích, lesní zážitkový park, cukrárna a další drobné projekty.
(6:0:0)
8. Odpadkové koše v obci – podnět pro větší množství
Na základě podnětu ze setkání podnikatelů byla na zasedání zastupitelstva probírána
možnost umístění odpadkových košů po obci podél místních komunikací. K tomuto bylo
řečeno, že odpadkové koše se nachází na všech zastávkách autobusu. V místě
3
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stravovacích a občerstvovacích zařízení po obci by provozovatelé měli mít dostatek
odpadkových košů pro své návštěvníky. Volně po obci by umístění odpadkových košů
nebylo příliš účelné a znamenalo by spíše učení lidí zanechávat odpadky na všech místech
namísto odnášení si odpadků. Bylo tedy shledáno, že odpadkové koše budou nadále
pouze u zastávek autobusu.
(6:0:0)
9. Žádost o příspěvek na konání akce „Cena firmy ISCAREX – Dolní Morava – Králický
Sněžník“
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí individuální finanční dotace ve výši 7 500 Kč
na konání akce „Cena firmy ISCAREX – Dolní Morava – Králický Sněžník“. Jedná se
o sportovně kulturní akci v běhu do vrchu na Králický Sněžník. Závod je v letošním roce
zařazen jako Mistrovství České republiky v běhu do vrchu. Součástí závodu je také
kulturní program. Někteří zastupitelé byly pro nižší finanční příspěvek, než který byl
schválen, někteří naopak pro vyšší.
(4:2:0, proti Vladimír Vyskočil, Ladislav Bednář)
10. Záměr výstavby Kiosku U Slona – Sněžník, a.s.
V tomto bodě byl projednán záměr výstavby grilovacího kiosku U Slona. Jedná se
o stavbu kiosku o půdorysných rozměrech 5,65 x 7,125 m a navazujícího přístřešku
o půdorysných rozměrech 9,23 x 4,5 m. Zastřešení kiosku s přístřeškem bude mírnou
valbovou střechou o sklonu 10°. Bylo shledáno, že v daném místě se nachází řada
nesourodých staveb, ale vzhledem ke stavu a faktu, že se tato stavba bude nacházet
v rámci areálu U Slona a nebude nijak výrazně ovlivňovat vzhled obce, byl záměr
výstavby kiosku včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení této
stavby zastupitelstvem obce schválen.
(6:0:0)
11. Žádost o prodloužení termínu kolaudace – Žofkovi
Zastupitelstvo obce schválilo prodloužení termínu pro předložení kolaudačního souhlasu
na stavbu rodinného domu na st.p.č. 306 v k.ú. Velká Morava, který staví manželé
Žofkovi. Termín pro předložení kolaudačního souhlasu je požadován v rámci smlouvy
kupní na st.p.č. 306 a p.p.č. 5157 uzavřenou mezi obcí a manželi Žofkovými z důvodu,
aby nebylo s pozemkem spekulováno, tj. aby na něm byl rodinný dům postaven
a pozemek nebyl prodán třetí osobě. Protože stavba rodinného domu na uvedeném
pozemku je téměř dokončena, bylo shledáno, že k prodloužení termínu může dojít.
Termín pro předložení kolaudačního souhlasu byl stanoven na 31. 12. 2016.
12. Diskuze
V rámci diskuze byli zastupitelé informováni o doplnění projektu „Běžkování v turistické
destinaci Králický Sněžník-Snieznik-Góry Bialskie“, v rámci kterého byla pořízena do obce
rolba pro upravování běžeckých stop. Protože v tomto projektu v důsledku špatné první
zimy zbyly finanční prostředky určené pro provoz stroje a dále zbyly prostředky
z výběrového řízení a z přepočtu kurzů měn, byla dána možnost využít prostředky
na doplnění vybavení k rolbě. Do obce tedy nově v rámci tohoto projektu připadne
užitkové terénní vozidlo určené především pro letní přípravu běžeckých stop
4
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a pro případnou zimní dopravu k rolbě v případě potřeby (vozidlo je vybaveno sněžnými
pásy), vozík k vozidlu a bedna na nářadí na rolbu včetně vybavení (lanový zvedák, naviják,
popruhy – technika sloužící k případnému vyproštění rolby).
Dále byly zastupitelé informováni o jednáních ohledně vybudování rozhledny
na Králickém Sněžníku, kterou chce vybudovat polské město Stronie Śląskie. Protože
město chce využít česko-polský dotační program a původní česko-polský projekt
Hřebenovka, v rámci kterého se mělo budovat několik rozhleden podél česko-polské
hranice, nebude realizován, hledá nyní město českého partnera. Partnerem by se mohlo
stát Sdružení obcí Orlicko, v rámci kterého by Obec Dolní Morava mohla vybudovat
na konečné návštěvnické centrum. Jednalo by se o nový objekt na místo bývalého
informačního centra na konečné, které má nyní propachtované pan Žofka. Ten uvádí,
že stávající budova neodpovídá současným potřebám návštěvníků obce, proto by
ve spolupráci s ním mohlo být vybudováno nové návštěvnické centrum, které by
obsahovalo větší prostory než stávající budova. Pan Žofka by si následně na několik let
za cenu dofinancování projektu návštěvnické centrum pronajal. Obec by tak tato nová
stavba nestála žádné finanční prostředky a znamenala by zvýšení kvality služeb
u parkoviště na konečné. Návštěvnické centrum by obsahovalo expozici o Králickém
Sněžníku, hygienické zázemí (WC, sprchy), půjčovnu sportovního vybavení včetně servisu,
informační centrum s prodejem map a doplňkového sortimentu. V diskuzi bylo shledáno,
že tento projekt je vhodný a obec by jej tedy měla realizovat. Zastupitelé pověřili
starostu, aby v této věci dále jednal.
Dále byly zastupitelé seznámeni s výsledky konané akce Čarodějnice, kterou pořádali
místní hasiči ve spolupráci s obcí. Výdělek z akce bude rozdělen mezi služby obce
a hasiče, kteří zisk použijí na opravu hasičského gázu.
Dále byla diskutována problematika kompostárny v obci, protože obec je od začátku
dubna povinna likvidovat bioodpad. K tomto bylo řečeno, že se jedná o legislativní
opatření především pro větší města, kde je problematika biodpadu velká. Na vesnici však
obyvatelé bioodpad likvidují na vlastních kompostech, což bohužel jako možné řešení
nakládání s bioodpady legislativa nezná. Obec se bude zajímat o možnost vybudování
malé komunitní kompostárny (kompost pro obec a občany, kam mohou dávat biodpad
pouze místní občané a kompost mohou pak zpětně odebírat), avšak do budoucna
nebude možné ani na tyto malé komunitní kompostárny bioodpad ukládat. Z tohoto
důvodu bude muset řešit i Město Králíky problém ukládání bioodpadu a bude muset
zřídit kompostárnu, kam by mohla biodpad ukládat i Obec Dolní Morava.

MEZINÁRODNÍ VÝSTUP NA KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK
5. 9. 2015 se uskuteční mezinárodní výstup na Králický Sněžník. Začátek výstupu bude
v 9:00 ve Stříbrnicích, kam z Dolní Moravy pojede speciální autobus s odjezdem v 8:00
z konečné, který bude zastavovat na všech zastávkách v obci. Setkání účastníků výstupu
bude ve 14:00 na vrcholu Králického Sněžníku. Účastníci výstupu obdrží pamětní list.
Z vrcholu již místní mohou sestoupit přímo do Dolní Moravy. Součástí akce budou
po trase propagační stánky a další program. Více na www.nakralickysneznik.cz
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MIOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, konané dne 11. 7. 2015
Přítomni:

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

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. Schválení smlouvy o poskytnutí daru
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši
100 000 Kč od Pardubického kraje určeného na likvidaci škod a zajištění bezpečnosti
občanů a návštěvníků turistických oblastí na území obce postižené živelnou pohromou
dne 8. července 2015.
(7:0:0)

DALŠÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Další zasedání zastupitelstva obce proběhne v pondělí 24. srpna od 17:30 na obecním
úřadě. Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.
Program zasedání:
1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
2. Rozpočtová změna č. 2/2015
3. Kalamita v obecních lesích – těžba a prodej dřeva
4. Žádost o povolení úprav v prodejně potravin – Falta
5. Dodatek k nájemní smlouvě – telefonní ústředna
6. Záměr výstavby RD na p.p.č. 5399/2 v k.ú. Velká Morava – Miroslav Černý
7. Žádost o odkoupení části p.p.č. 272/1 v k.ú. Horní Morava – Lenka Struclová
8. Mezinárodní výstup na Králický Sněžník – 5. září 2015
9. Informace a diskuze

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
červenec + srpen 2015

Číslo: 6/2015

ZDARMA

ČERVENCOVÁ VĚTRNÁ SMRŠŤ NA DOLNÍ MORAVĚ
8. července kolem třetí hodiny ranní se obcí prohnala velmi silná bouřka doprovázená
větrnou smrští, která lokálně ničila vše, co jí stálo v cestě. Někteří hovoří o tornádu, což
však úplně není pravda, protože projevy tornáda jsou odlišné. Pravděpodobně se jednalo
o tzv. húlavu, která je definována jako náhlé zvýšení rychlosti větru, který je značně
nárazovitý a často mění směr, což je způsobeno přibližováním se bouřky, kdy intenzivní
srážky snižují základny oblačnosti. Húlavy vznikají před přechodem atmosférické studené
fronty a nárazy větru mohou dosahovat až 45 m/s.
O škodách v obci jistě již všichni víte, nejvíce byl zasažen Resort Dolní Morava, kde byla
poničena bobová dráha, Mamutíkův vodní park, Lesní zážitkový park a lanový park. Dále
3
byly značně poničeny místní lesy, ve kterých vlivem větru leží v polomech na 150 000 m
dřeva. Kalamita se nevyhnula ani obecním lesům, kde je odhadem zničeno cca 500 –
3
600 m dřeva. O způsobu naložení s touto kalamitou v lese bude jednáno na příštím
zasedání zastupitelstva obce. Předpokladem je zlikvidování části kalamity vlastními silami
(na tomto se již pracuje) a části najatými firmami či podnikateli, kteří by dřevo pouze
vytěžili, aby mohlo být prodáno místním občanům. Maximální možné množství by mohlo
být použito na pořez, zbylá část jako palivové dříví.
Na likvidování škod obdržela obec dar od Pardubického kraje ve výši 100 000 Kč. Mimo
les má obec poničené veřejné osvětlení a přístřešek pro turisty na Horní Moravě. V obci
dále byly poničeny soukromé nemovitosti, a to střecha na stodole pana Krobota
a zemědělské haly pana Krále.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, konané dne 22. 6. 2015
Přítomni:

Ing. arch. Richard Novák
Ladislav Janočko
Ladislav Bednář
Radek Vrábel
Vladimír Vyskočil
Rostislav Král (od bodu 7)

Omluveni:

Eva Cehová

1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
Starosta přivítal zastupitele na zasedání zastupitelstva a přednesl program ke schválení.
Dále navrhl ověřovatele zápisu – pana Ladislava Janočku a pana Ladislava Bednáře.
K programu i ověřovatelům zápisu nebyly podány připomínky a program i ověřovatelé
byli schváleni.
(5:0:0)
2. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2014
Závěrečný účet obce byl vyvěšen na úřední desce od 5. 6. 2015 do 22. 6. 2015. Nikdo
k závěrečnému účtu nepodal připomínky a závěrečný účet obce za rok 2014 byl schválen
bez výhrad.
(5:0:0)
3. Schválení účetní závěrky za rok 2014
Zastupitelstvu obce byla předložena účetní závěrka za rok 2014, která mimo hospodaření
obce obsahuje také veškerý její majetek. Zastupitelstvo shledalo, že předložená účetní
závěrka obce je dostatečným dokladem o majetku a hospodaření obce a bez výhrad byla
tedy schválena.
(5:0:0)
4. Rozpočtová změna č. 1/2015
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtovou změnu č. 1/2015 týkající se poskytnutí
investiční účelové dotace od Pardubického kraje ve výši 1 500 000 Kč na vybudování
pokračování polní cesty na Velké Moravě. Od ukončení kolejové panelové cesty, kde se
připojuje asfaltová komunikace od Penzionu na Rozcestí, bude vytvořeno pokračování
této polní cesty až po les s průjezdem pod bobovou dráhou. Povrch komunikace bude
z asfaltu a bude u ní vytvořen přístřešek s lavičkami. Dotaci z Pardubického kraje bylo
možno použít pouze na infrastrukturu v místě, kde je soustředěn turistický ruch.
Obdobná dotace byla poskytnuta v Červené Vodě na infrastrukturu ve skiparku.
(5:0:0)
5. Schválení zhotovitele projektu „Veřejně přístupná účelová komunikace
s vyhlídkovým místem“
Zastupitelstvu obce byla předložena zpráva o posouzení a hodnocení nabídek v rámci
výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Veřejně přístupná účelová komunikace
s vyhlídkovým místem“. Jedná se o projekt dobudování pokračování polní cesty na Velké
Moravě. Výběrového řízení se zúčastnili 4 firmy či podnikatelé s následujícími cenami
za zhotovení díla:
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Pořadí
1.
2.
3.
4.

Obchodní jméno
STRABAG, a.s.
EUROVIA CS, a.s.
Miroslav Skalický
VSJ mechanizace, s.r.o.

Cena bez DPH
2 748 593,00 Kč
3 431 970,67 Kč
3 496 790 ,00 Kč
3 777 429,00 Kč

Cena s DPH
3 325 798,00 Kč
4 152 685,00 Kč
4 231 116,00 Kč
4 570 689,00 Kč

Jediným hodnotícím kritériem byla cena za zhotovení díla bez DPH, proto se vítěznou
stala firma STRABAG,a.s., která dílo zhotoví za 2 748 593,00 Kč bez DPH. Zastupitelé
na základě výběrového řízení schválili tuto firmu jako zhotovitele projektu.
(5:0:0)
6. Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na pronájem pozemků u chaty Marcelka
V tomto bodě zastupitelé schválili dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na pronájem pozemků
u chaty Marcelka (p.p.č. 963/11, 963/14, 963/16 a st.p.č. 273 a 291/2, vše v k.ú. Velká
Morava). Tyto pozemky má pronajaty společnost Sněžník, a.s. nájemní smlouvou z roku
2009 až do roku 2034. Zvýšení nájmu souvisí s vybudováním pokračování výše uvedené
polní cesty na Velké Moravě. Její vybudování je především zájmem společnosti
Sněžník, a.s., protože tato komunikace zpřístupňuje především její pozemky. Bylo tedy se
společností dohodnuto jednorázové zvýšení nájmu za tyto pozemky na dobu deseti let,
a to o 1 825 800 Kč, což je částka potřebná na dofinancování zhotovení cesty, jelikož část
nákladů (1,5 mil. Kč) hradí formou dotace Pardubický kraj. Tato komunikace tedy obec
nebude stát žádné finanční prostředky.
(5:0:0)
7. Informace ze setkání podnikatelů v cestovním ruchu
V tomto bodě zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci z předletního setkání
podnikatelů v turistickém ruchu, které se uskutečnilo 29. května. Na tomto setkání byla
zhodnocena uplynulá zimní sezóna, byla probrána možnost vydání letních turistických
novin, o což nebyl moc velký zájem a podnikatelům byla podána informace ohledně
svozu komunálního odpadu. V tomto bodě byla více rozebírána problematika s odpady
a byl dán podnět pro doplnění odpadkových košů v obci. Dále byl probírán informační
systém obce a možnost vytvoření sdružení cestovního ruchu Králický Sněžník. Jelikož byla
účast na setkání malá, bylo dohodnuto, že zájem o vytvoření tohoto sdružení ze strany
podnikatelů bude ověřen pomocí dotazníku. Dále byla vytvořena pracovní skupina
na vytvoření případných propagačních materiálů obce, sestávající se ze zástupců obce,
společnosti Sněžník, a.s., webu sneznik.cz, Penzionu Jiřinka a Areálu Větrný vrch.
Následně byly podnikatelé informováni o letních novinkách v obci, kdy za obec to byla
otevírací doba prostoru sportovního areálu denně od 8 do 20-ti hodin a za Resort to byla
Stezka v oblacích, lesní zážitkový park, cukrárna a další drobné projekty.
(6:0:0)
8. Odpadkové koše v obci – podnět pro větší množství
Na základě podnětu ze setkání podnikatelů byla na zasedání zastupitelstva probírána
možnost umístění odpadkových košů po obci podél místních komunikací. K tomuto bylo
řečeno, že odpadkové koše se nachází na všech zastávkách autobusu. V místě
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stravovacích a občerstvovacích zařízení po obci by provozovatelé měli mít dostatek
odpadkových košů pro své návštěvníky. Volně po obci by umístění odpadkových košů
nebylo příliš účelné a znamenalo by spíše učení lidí zanechávat odpadky na všech místech
namísto odnášení si odpadků. Bylo tedy shledáno, že odpadkové koše budou nadále
pouze u zastávek autobusu.
(6:0:0)
9. Žádost o příspěvek na konání akce „Cena firmy ISCAREX – Dolní Morava – Králický
Sněžník“
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí individuální finanční dotace ve výši 7 500 Kč
na konání akce „Cena firmy ISCAREX – Dolní Morava – Králický Sněžník“. Jedná se
o sportovně kulturní akci v běhu do vrchu na Králický Sněžník. Závod je v letošním roce
zařazen jako Mistrovství České republiky v běhu do vrchu. Součástí závodu je také
kulturní program. Někteří zastupitelé byly pro nižší finanční příspěvek, než který byl
schválen, někteří naopak pro vyšší.
(4:2:0, proti Vladimír Vyskočil, Ladislav Bednář)
10. Záměr výstavby Kiosku U Slona – Sněžník, a.s.
V tomto bodě byl projednán záměr výstavby grilovacího kiosku U Slona. Jedná se
o stavbu kiosku o půdorysných rozměrech 5,65 x 7,125 m a navazujícího přístřešku
o půdorysných rozměrech 9,23 x 4,5 m. Zastřešení kiosku s přístřeškem bude mírnou
valbovou střechou o sklonu 10°. Bylo shledáno, že v daném místě se nachází řada
nesourodých staveb, ale vzhledem ke stavu a faktu, že se tato stavba bude nacházet
v rámci areálu U Slona a nebude nijak výrazně ovlivňovat vzhled obce, byl záměr
výstavby kiosku včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení této
stavby zastupitelstvem obce schválen.
(6:0:0)
11. Žádost o prodloužení termínu kolaudace – Žofkovi
Zastupitelstvo obce schválilo prodloužení termínu pro předložení kolaudačního souhlasu
na stavbu rodinného domu na st.p.č. 306 v k.ú. Velká Morava, který staví manželé
Žofkovi. Termín pro předložení kolaudačního souhlasu je požadován v rámci smlouvy
kupní na st.p.č. 306 a p.p.č. 5157 uzavřenou mezi obcí a manželi Žofkovými z důvodu,
aby nebylo s pozemkem spekulováno, tj. aby na něm byl rodinný dům postaven
a pozemek nebyl prodán třetí osobě. Protože stavba rodinného domu na uvedeném
pozemku je téměř dokončena, bylo shledáno, že k prodloužení termínu může dojít.
Termín pro předložení kolaudačního souhlasu byl stanoven na 31. 12. 2016.
12. Diskuze
V rámci diskuze byli zastupitelé informováni o doplnění projektu „Běžkování v turistické
destinaci Králický Sněžník-Snieznik-Góry Bialskie“, v rámci kterého byla pořízena do obce
rolba pro upravování běžeckých stop. Protože v tomto projektu v důsledku špatné první
zimy zbyly finanční prostředky určené pro provoz stroje a dále zbyly prostředky
z výběrového řízení a z přepočtu kurzů měn, byla dána možnost využít prostředky
na doplnění vybavení k rolbě. Do obce tedy nově v rámci tohoto projektu připadne
užitkové terénní vozidlo určené především pro letní přípravu běžeckých stop
4
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a pro případnou zimní dopravu k rolbě v případě potřeby (vozidlo je vybaveno sněžnými
pásy), vozík k vozidlu a bedna na nářadí na rolbu včetně vybavení (lanový zvedák, naviják,
popruhy – technika sloužící k případnému vyproštění rolby).
Dále byly zastupitelé informováni o jednáních ohledně vybudování rozhledny
na Králickém Sněžníku, kterou chce vybudovat polské město Stronie Śląskie. Protože
město chce využít česko-polský dotační program a původní česko-polský projekt
Hřebenovka, v rámci kterého se mělo budovat několik rozhleden podél česko-polské
hranice, nebude realizován, hledá nyní město českého partnera. Partnerem by se mohlo
stát Sdružení obcí Orlicko, v rámci kterého by Obec Dolní Morava mohla vybudovat
na konečné návštěvnické centrum. Jednalo by se o nový objekt na místo bývalého
informačního centra na konečné, které má nyní propachtované pan Žofka. Ten uvádí,
že stávající budova neodpovídá současným potřebám návštěvníků obce, proto by
ve spolupráci s ním mohlo být vybudováno nové návštěvnické centrum, které by
obsahovalo větší prostory než stávající budova. Pan Žofka by si následně na několik let
za cenu dofinancování projektu návštěvnické centrum pronajal. Obec by tak tato nová
stavba nestála žádné finanční prostředky a znamenala by zvýšení kvality služeb
u parkoviště na konečné. Návštěvnické centrum by obsahovalo expozici o Králickém
Sněžníku, hygienické zázemí (WC, sprchy), půjčovnu sportovního vybavení včetně servisu,
informační centrum s prodejem map a doplňkového sortimentu. V diskuzi bylo shledáno,
že tento projekt je vhodný a obec by jej tedy měla realizovat. Zastupitelé pověřili
starostu, aby v této věci dále jednal.
Dále byly zastupitelé seznámeni s výsledky konané akce Čarodějnice, kterou pořádali
místní hasiči ve spolupráci s obcí. Výdělek z akce bude rozdělen mezi služby obce
a hasiče, kteří zisk použijí na opravu hasičského gázu.
Dále byla diskutována problematika kompostárny v obci, protože obec je od začátku
dubna povinna likvidovat bioodpad. K tomto bylo řečeno, že se jedná o legislativní
opatření především pro větší města, kde je problematika biodpadu velká. Na vesnici však
obyvatelé bioodpad likvidují na vlastních kompostech, což bohužel jako možné řešení
nakládání s bioodpady legislativa nezná. Obec se bude zajímat o možnost vybudování
malé komunitní kompostárny (kompost pro obec a občany, kam mohou dávat biodpad
pouze místní občané a kompost mohou pak zpětně odebírat), avšak do budoucna
nebude možné ani na tyto malé komunitní kompostárny bioodpad ukládat. Z tohoto
důvodu bude muset řešit i Město Králíky problém ukládání bioodpadu a bude muset
zřídit kompostárnu, kam by mohla biodpad ukládat i Obec Dolní Morava.

MEZINÁRODNÍ VÝSTUP NA KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK
5. 9. 2015 se uskuteční mezinárodní výstup na Králický Sněžník. Začátek výstupu bude
v 9:00 ve Stříbrnicích, kam z Dolní Moravy pojede speciální autobus s odjezdem v 8:00
z konečné, který bude zastavovat na všech zastávkách v obci. Setkání účastníků výstupu
bude ve 14:00 na vrcholu Králického Sněžníku. Účastníci výstupu obdrží pamětní list.
Z vrcholu již místní mohou sestoupit přímo do Dolní Moravy. Součástí akce budou
po trase propagační stánky a další program. Více na www.nakralickysneznik.cz
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MIOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, konané dne 11. 7. 2015
Přítomni:

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

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. Schválení smlouvy o poskytnutí daru
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši
100 000 Kč od Pardubického kraje určeného na likvidaci škod a zajištění bezpečnosti
občanů a návštěvníků turistických oblastí na území obce postižené živelnou pohromou
dne 8. července 2015.
(7:0:0)

DALŠÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Další zasedání zastupitelstva obce proběhne v pondělí 24. srpna od 17:30 na obecním
úřadě. Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.
Program zasedání:
1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
2. Rozpočtová změna č. 2/2015
3. Kalamita v obecních lesích – těžba a prodej dřeva
4. Žádost o povolení úprav v prodejně potravin – Falta
5. Dodatek k nájemní smlouvě – telefonní ústředna
6. Záměr výstavby RD na p.p.č. 5399/2 v k.ú. Velká Morava – Miroslav Černý
7. Žádost o odkoupení části p.p.č. 272/1 v k.ú. Horní Morava – Lenka Struclová
8. Mezinárodní výstup na Králický Sněžník – 5. září 2015
9. Informace a diskuze

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
červenec + srpen 2015

Číslo: 6/2015

ZDARMA

ČERVENCOVÁ VĚTRNÁ SMRŠŤ NA DOLNÍ MORAVĚ
8. července kolem třetí hodiny ranní se obcí prohnala velmi silná bouřka doprovázená
větrnou smrští, která lokálně ničila vše, co jí stálo v cestě. Někteří hovoří o tornádu, což
však úplně není pravda, protože projevy tornáda jsou odlišné. Pravděpodobně se jednalo
o tzv. húlavu, která je definována jako náhlé zvýšení rychlosti větru, který je značně
nárazovitý a často mění směr, což je způsobeno přibližováním se bouřky, kdy intenzivní
srážky snižují základny oblačnosti. Húlavy vznikají před přechodem atmosférické studené
fronty a nárazy větru mohou dosahovat až 45 m/s.
O škodách v obci jistě již všichni víte, nejvíce byl zasažen Resort Dolní Morava, kde byla
poničena bobová dráha, Mamutíkův vodní park, Lesní zážitkový park a lanový park. Dále
3
byly značně poničeny místní lesy, ve kterých vlivem větru leží v polomech na 150 000 m
dřeva. Kalamita se nevyhnula ani obecním lesům, kde je odhadem zničeno cca 500 –
3
600 m dřeva. O způsobu naložení s touto kalamitou v lese bude jednáno na příštím
zasedání zastupitelstva obce. Předpokladem je zlikvidování části kalamity vlastními silami
(na tomto se již pracuje) a části najatými firmami či podnikateli, kteří by dřevo pouze
vytěžili, aby mohlo být prodáno místním občanům. Maximální možné množství by mohlo
být použito na pořez, zbylá část jako palivové dříví.
Na likvidování škod obdržela obec dar od Pardubického kraje ve výši 100 000 Kč. Mimo
les má obec poničené veřejné osvětlení a přístřešek pro turisty na Horní Moravě. V obci
dále byly poničeny soukromé nemovitosti, a to střecha na stodole pana Krobota
a zemědělské haly pana Krále.

1

červenec + srpen 2015

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, konané dne 22. 6. 2015
Přítomni:

Ing. arch. Richard Novák
Ladislav Janočko
Ladislav Bednář
Radek Vrábel
Vladimír Vyskočil
Rostislav Král (od bodu 7)

Omluveni:

Eva Cehová

1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
Starosta přivítal zastupitele na zasedání zastupitelstva a přednesl program ke schválení.
Dále navrhl ověřovatele zápisu – pana Ladislava Janočku a pana Ladislava Bednáře.
K programu i ověřovatelům zápisu nebyly podány připomínky a program i ověřovatelé
byli schváleni.
(5:0:0)
2. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2014
Závěrečný účet obce byl vyvěšen na úřední desce od 5. 6. 2015 do 22. 6. 2015. Nikdo
k závěrečnému účtu nepodal připomínky a závěrečný účet obce za rok 2014 byl schválen
bez výhrad.
(5:0:0)
3. Schválení účetní závěrky za rok 2014
Zastupitelstvu obce byla předložena účetní závěrka za rok 2014, která mimo hospodaření
obce obsahuje také veškerý její majetek. Zastupitelstvo shledalo, že předložená účetní
závěrka obce je dostatečným dokladem o majetku a hospodaření obce a bez výhrad byla
tedy schválena.
(5:0:0)
4. Rozpočtová změna č. 1/2015
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtovou změnu č. 1/2015 týkající se poskytnutí
investiční účelové dotace od Pardubického kraje ve výši 1 500 000 Kč na vybudování
pokračování polní cesty na Velké Moravě. Od ukončení kolejové panelové cesty, kde se
připojuje asfaltová komunikace od Penzionu na Rozcestí, bude vytvořeno pokračování
této polní cesty až po les s průjezdem pod bobovou dráhou. Povrch komunikace bude
z asfaltu a bude u ní vytvořen přístřešek s lavičkami. Dotaci z Pardubického kraje bylo
možno použít pouze na infrastrukturu v místě, kde je soustředěn turistický ruch.
Obdobná dotace byla poskytnuta v Červené Vodě na infrastrukturu ve skiparku.
(5:0:0)
5. Schválení zhotovitele projektu „Veřejně přístupná účelová komunikace
s vyhlídkovým místem“
Zastupitelstvu obce byla předložena zpráva o posouzení a hodnocení nabídek v rámci
výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Veřejně přístupná účelová komunikace
s vyhlídkovým místem“. Jedná se o projekt dobudování pokračování polní cesty na Velké
Moravě. Výběrového řízení se zúčastnili 4 firmy či podnikatelé s následujícími cenami
za zhotovení díla:
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Pořadí
1.
2.
3.
4.

Obchodní jméno
STRABAG, a.s.
EUROVIA CS, a.s.
Miroslav Skalický
VSJ mechanizace, s.r.o.

Cena bez DPH
2 748 593,00 Kč
3 431 970,67 Kč
3 496 790 ,00 Kč
3 777 429,00 Kč

Cena s DPH
3 325 798,00 Kč
4 152 685,00 Kč
4 231 116,00 Kč
4 570 689,00 Kč

Jediným hodnotícím kritériem byla cena za zhotovení díla bez DPH, proto se vítěznou
stala firma STRABAG,a.s., která dílo zhotoví za 2 748 593,00 Kč bez DPH. Zastupitelé
na základě výběrového řízení schválili tuto firmu jako zhotovitele projektu.
(5:0:0)
6. Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na pronájem pozemků u chaty Marcelka
V tomto bodě zastupitelé schválili dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na pronájem pozemků
u chaty Marcelka (p.p.č. 963/11, 963/14, 963/16 a st.p.č. 273 a 291/2, vše v k.ú. Velká
Morava). Tyto pozemky má pronajaty společnost Sněžník, a.s. nájemní smlouvou z roku
2009 až do roku 2034. Zvýšení nájmu souvisí s vybudováním pokračování výše uvedené
polní cesty na Velké Moravě. Její vybudování je především zájmem společnosti
Sněžník, a.s., protože tato komunikace zpřístupňuje především její pozemky. Bylo tedy se
společností dohodnuto jednorázové zvýšení nájmu za tyto pozemky na dobu deseti let,
a to o 1 825 800 Kč, což je částka potřebná na dofinancování zhotovení cesty, jelikož část
nákladů (1,5 mil. Kč) hradí formou dotace Pardubický kraj. Tato komunikace tedy obec
nebude stát žádné finanční prostředky.
(5:0:0)
7. Informace ze setkání podnikatelů v cestovním ruchu
V tomto bodě zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci z předletního setkání
podnikatelů v turistickém ruchu, které se uskutečnilo 29. května. Na tomto setkání byla
zhodnocena uplynulá zimní sezóna, byla probrána možnost vydání letních turistických
novin, o což nebyl moc velký zájem a podnikatelům byla podána informace ohledně
svozu komunálního odpadu. V tomto bodě byla více rozebírána problematika s odpady
a byl dán podnět pro doplnění odpadkových košů v obci. Dále byl probírán informační
systém obce a možnost vytvoření sdružení cestovního ruchu Králický Sněžník. Jelikož byla
účast na setkání malá, bylo dohodnuto, že zájem o vytvoření tohoto sdružení ze strany
podnikatelů bude ověřen pomocí dotazníku. Dále byla vytvořena pracovní skupina
na vytvoření případných propagačních materiálů obce, sestávající se ze zástupců obce,
společnosti Sněžník, a.s., webu sneznik.cz, Penzionu Jiřinka a Areálu Větrný vrch.
Následně byly podnikatelé informováni o letních novinkách v obci, kdy za obec to byla
otevírací doba prostoru sportovního areálu denně od 8 do 20-ti hodin a za Resort to byla
Stezka v oblacích, lesní zážitkový park, cukrárna a další drobné projekty.
(6:0:0)
8. Odpadkové koše v obci – podnět pro větší množství
Na základě podnětu ze setkání podnikatelů byla na zasedání zastupitelstva probírána
možnost umístění odpadkových košů po obci podél místních komunikací. K tomuto bylo
řečeno, že odpadkové koše se nachází na všech zastávkách autobusu. V místě
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stravovacích a občerstvovacích zařízení po obci by provozovatelé měli mít dostatek
odpadkových košů pro své návštěvníky. Volně po obci by umístění odpadkových košů
nebylo příliš účelné a znamenalo by spíše učení lidí zanechávat odpadky na všech místech
namísto odnášení si odpadků. Bylo tedy shledáno, že odpadkové koše budou nadále
pouze u zastávek autobusu.
(6:0:0)
9. Žádost o příspěvek na konání akce „Cena firmy ISCAREX – Dolní Morava – Králický
Sněžník“
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí individuální finanční dotace ve výši 7 500 Kč
na konání akce „Cena firmy ISCAREX – Dolní Morava – Králický Sněžník“. Jedná se
o sportovně kulturní akci v běhu do vrchu na Králický Sněžník. Závod je v letošním roce
zařazen jako Mistrovství České republiky v běhu do vrchu. Součástí závodu je také
kulturní program. Někteří zastupitelé byly pro nižší finanční příspěvek, než který byl
schválen, někteří naopak pro vyšší.
(4:2:0, proti Vladimír Vyskočil, Ladislav Bednář)
10. Záměr výstavby Kiosku U Slona – Sněžník, a.s.
V tomto bodě byl projednán záměr výstavby grilovacího kiosku U Slona. Jedná se
o stavbu kiosku o půdorysných rozměrech 5,65 x 7,125 m a navazujícího přístřešku
o půdorysných rozměrech 9,23 x 4,5 m. Zastřešení kiosku s přístřeškem bude mírnou
valbovou střechou o sklonu 10°. Bylo shledáno, že v daném místě se nachází řada
nesourodých staveb, ale vzhledem ke stavu a faktu, že se tato stavba bude nacházet
v rámci areálu U Slona a nebude nijak výrazně ovlivňovat vzhled obce, byl záměr
výstavby kiosku včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení této
stavby zastupitelstvem obce schválen.
(6:0:0)
11. Žádost o prodloužení termínu kolaudace – Žofkovi
Zastupitelstvo obce schválilo prodloužení termínu pro předložení kolaudačního souhlasu
na stavbu rodinného domu na st.p.č. 306 v k.ú. Velká Morava, který staví manželé
Žofkovi. Termín pro předložení kolaudačního souhlasu je požadován v rámci smlouvy
kupní na st.p.č. 306 a p.p.č. 5157 uzavřenou mezi obcí a manželi Žofkovými z důvodu,
aby nebylo s pozemkem spekulováno, tj. aby na něm byl rodinný dům postaven
a pozemek nebyl prodán třetí osobě. Protože stavba rodinného domu na uvedeném
pozemku je téměř dokončena, bylo shledáno, že k prodloužení termínu může dojít.
Termín pro předložení kolaudačního souhlasu byl stanoven na 31. 12. 2016.
12. Diskuze
V rámci diskuze byli zastupitelé informováni o doplnění projektu „Běžkování v turistické
destinaci Králický Sněžník-Snieznik-Góry Bialskie“, v rámci kterého byla pořízena do obce
rolba pro upravování běžeckých stop. Protože v tomto projektu v důsledku špatné první
zimy zbyly finanční prostředky určené pro provoz stroje a dále zbyly prostředky
z výběrového řízení a z přepočtu kurzů měn, byla dána možnost využít prostředky
na doplnění vybavení k rolbě. Do obce tedy nově v rámci tohoto projektu připadne
užitkové terénní vozidlo určené především pro letní přípravu běžeckých stop
4
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a pro případnou zimní dopravu k rolbě v případě potřeby (vozidlo je vybaveno sněžnými
pásy), vozík k vozidlu a bedna na nářadí na rolbu včetně vybavení (lanový zvedák, naviják,
popruhy – technika sloužící k případnému vyproštění rolby).
Dále byly zastupitelé informováni o jednáních ohledně vybudování rozhledny
na Králickém Sněžníku, kterou chce vybudovat polské město Stronie Śląskie. Protože
město chce využít česko-polský dotační program a původní česko-polský projekt
Hřebenovka, v rámci kterého se mělo budovat několik rozhleden podél česko-polské
hranice, nebude realizován, hledá nyní město českého partnera. Partnerem by se mohlo
stát Sdružení obcí Orlicko, v rámci kterého by Obec Dolní Morava mohla vybudovat
na konečné návštěvnické centrum. Jednalo by se o nový objekt na místo bývalého
informačního centra na konečné, které má nyní propachtované pan Žofka. Ten uvádí,
že stávající budova neodpovídá současným potřebám návštěvníků obce, proto by
ve spolupráci s ním mohlo být vybudováno nové návštěvnické centrum, které by
obsahovalo větší prostory než stávající budova. Pan Žofka by si následně na několik let
za cenu dofinancování projektu návštěvnické centrum pronajal. Obec by tak tato nová
stavba nestála žádné finanční prostředky a znamenala by zvýšení kvality služeb
u parkoviště na konečné. Návštěvnické centrum by obsahovalo expozici o Králickém
Sněžníku, hygienické zázemí (WC, sprchy), půjčovnu sportovního vybavení včetně servisu,
informační centrum s prodejem map a doplňkového sortimentu. V diskuzi bylo shledáno,
že tento projekt je vhodný a obec by jej tedy měla realizovat. Zastupitelé pověřili
starostu, aby v této věci dále jednal.
Dále byly zastupitelé seznámeni s výsledky konané akce Čarodějnice, kterou pořádali
místní hasiči ve spolupráci s obcí. Výdělek z akce bude rozdělen mezi služby obce
a hasiče, kteří zisk použijí na opravu hasičského gázu.
Dále byla diskutována problematika kompostárny v obci, protože obec je od začátku
dubna povinna likvidovat bioodpad. K tomto bylo řečeno, že se jedná o legislativní
opatření především pro větší města, kde je problematika biodpadu velká. Na vesnici však
obyvatelé bioodpad likvidují na vlastních kompostech, což bohužel jako možné řešení
nakládání s bioodpady legislativa nezná. Obec se bude zajímat o možnost vybudování
malé komunitní kompostárny (kompost pro obec a občany, kam mohou dávat biodpad
pouze místní občané a kompost mohou pak zpětně odebírat), avšak do budoucna
nebude možné ani na tyto malé komunitní kompostárny bioodpad ukládat. Z tohoto
důvodu bude muset řešit i Město Králíky problém ukládání bioodpadu a bude muset
zřídit kompostárnu, kam by mohla biodpad ukládat i Obec Dolní Morava.

MEZINÁRODNÍ VÝSTUP NA KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK
5. 9. 2015 se uskuteční mezinárodní výstup na Králický Sněžník. Začátek výstupu bude
v 9:00 ve Stříbrnicích, kam z Dolní Moravy pojede speciální autobus s odjezdem v 8:00
z konečné, který bude zastavovat na všech zastávkách v obci. Setkání účastníků výstupu
bude ve 14:00 na vrcholu Králického Sněžníku. Účastníci výstupu obdrží pamětní list.
Z vrcholu již místní mohou sestoupit přímo do Dolní Moravy. Součástí akce budou
po trase propagační stánky a další program. Více na www.nakralickysneznik.cz
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MIOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, konané dne 11. 7. 2015
Přítomni:

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

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. Schválení smlouvy o poskytnutí daru
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši
100 000 Kč od Pardubického kraje určeného na likvidaci škod a zajištění bezpečnosti
občanů a návštěvníků turistických oblastí na území obce postižené živelnou pohromou
dne 8. července 2015.
(7:0:0)

DALŠÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Další zasedání zastupitelstva obce proběhne v pondělí 24. srpna od 17:30 na obecním
úřadě. Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.
Program zasedání:
1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
2. Rozpočtová změna č. 2/2015
3. Kalamita v obecních lesích – těžba a prodej dřeva
4. Žádost o povolení úprav v prodejně potravin – Falta
5. Dodatek k nájemní smlouvě – telefonní ústředna
6. Záměr výstavby RD na p.p.č. 5399/2 v k.ú. Velká Morava – Miroslav Černý
7. Žádost o odkoupení části p.p.č. 272/1 v k.ú. Horní Morava – Lenka Struclová
8. Mezinárodní výstup na Králický Sněžník – 5. září 2015
9. Informace a diskuze

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.
6
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ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA
červenec + srpen 2015

Číslo: 6/2015

ZDARMA

ČERVENCOVÁ VĚTRNÁ SMRŠŤ NA DOLNÍ MORAVĚ
8. července kolem třetí hodiny ranní se obcí prohnala velmi silná bouřka doprovázená
větrnou smrští, která lokálně ničila vše, co jí stálo v cestě. Někteří hovoří o tornádu, což
však úplně není pravda, protože projevy tornáda jsou odlišné. Pravděpodobně se jednalo
o tzv. húlavu, která je definována jako náhlé zvýšení rychlosti větru, který je značně
nárazovitý a často mění směr, což je způsobeno přibližováním se bouřky, kdy intenzivní
srážky snižují základny oblačnosti. Húlavy vznikají před přechodem atmosférické studené
fronty a nárazy větru mohou dosahovat až 45 m/s.
O škodách v obci jistě již všichni víte, nejvíce byl zasažen Resort Dolní Morava, kde byla
poničena bobová dráha, Mamutíkův vodní park, Lesní zážitkový park a lanový park. Dále
3
byly značně poničeny místní lesy, ve kterých vlivem větru leží v polomech na 150 000 m
dřeva. Kalamita se nevyhnula ani obecním lesům, kde je odhadem zničeno cca 500 –
3
600 m dřeva. O způsobu naložení s touto kalamitou v lese bude jednáno na příštím
zasedání zastupitelstva obce. Předpokladem je zlikvidování části kalamity vlastními silami
(na tomto se již pracuje) a části najatými firmami či podnikateli, kteří by dřevo pouze
vytěžili, aby mohlo být prodáno místním občanům. Maximální možné množství by mohlo
být použito na pořez, zbylá část jako palivové dříví.
Na likvidování škod obdržela obec dar od Pardubického kraje ve výši 100 000 Kč. Mimo
les má obec poničené veřejné osvětlení a přístřešek pro turisty na Horní Moravě. V obci
dále byly poničeny soukromé nemovitosti, a to střecha na stodole pana Krobota
a zemědělské haly pana Krále.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, konané dne 22. 6. 2015
Přítomni:

Ing. arch. Richard Novák
Ladislav Janočko
Ladislav Bednář
Radek Vrábel
Vladimír Vyskočil
Rostislav Král (od bodu 7)

Omluveni:

Eva Cehová

1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
Starosta přivítal zastupitele na zasedání zastupitelstva a přednesl program ke schválení.
Dále navrhl ověřovatele zápisu – pana Ladislava Janočku a pana Ladislava Bednáře.
K programu i ověřovatelům zápisu nebyly podány připomínky a program i ověřovatelé
byli schváleni.
(5:0:0)
2. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2014
Závěrečný účet obce byl vyvěšen na úřední desce od 5. 6. 2015 do 22. 6. 2015. Nikdo
k závěrečnému účtu nepodal připomínky a závěrečný účet obce za rok 2014 byl schválen
bez výhrad.
(5:0:0)
3. Schválení účetní závěrky za rok 2014
Zastupitelstvu obce byla předložena účetní závěrka za rok 2014, která mimo hospodaření
obce obsahuje také veškerý její majetek. Zastupitelstvo shledalo, že předložená účetní
závěrka obce je dostatečným dokladem o majetku a hospodaření obce a bez výhrad byla
tedy schválena.
(5:0:0)
4. Rozpočtová změna č. 1/2015
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtovou změnu č. 1/2015 týkající se poskytnutí
investiční účelové dotace od Pardubického kraje ve výši 1 500 000 Kč na vybudování
pokračování polní cesty na Velké Moravě. Od ukončení kolejové panelové cesty, kde se
připojuje asfaltová komunikace od Penzionu na Rozcestí, bude vytvořeno pokračování
této polní cesty až po les s průjezdem pod bobovou dráhou. Povrch komunikace bude
z asfaltu a bude u ní vytvořen přístřešek s lavičkami. Dotaci z Pardubického kraje bylo
možno použít pouze na infrastrukturu v místě, kde je soustředěn turistický ruch.
Obdobná dotace byla poskytnuta v Červené Vodě na infrastrukturu ve skiparku.
(5:0:0)
5. Schválení zhotovitele projektu „Veřejně přístupná účelová komunikace
s vyhlídkovým místem“
Zastupitelstvu obce byla předložena zpráva o posouzení a hodnocení nabídek v rámci
výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Veřejně přístupná účelová komunikace
s vyhlídkovým místem“. Jedná se o projekt dobudování pokračování polní cesty na Velké
Moravě. Výběrového řízení se zúčastnili 4 firmy či podnikatelé s následujícími cenami
za zhotovení díla:
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Pořadí
1.
2.
3.
4.

Obchodní jméno
STRABAG, a.s.
EUROVIA CS, a.s.
Miroslav Skalický
VSJ mechanizace, s.r.o.

Cena bez DPH
2 748 593,00 Kč
3 431 970,67 Kč
3 496 790 ,00 Kč
3 777 429,00 Kč

Cena s DPH
3 325 798,00 Kč
4 152 685,00 Kč
4 231 116,00 Kč
4 570 689,00 Kč

Jediným hodnotícím kritériem byla cena za zhotovení díla bez DPH, proto se vítěznou
stala firma STRABAG,a.s., která dílo zhotoví za 2 748 593,00 Kč bez DPH. Zastupitelé
na základě výběrového řízení schválili tuto firmu jako zhotovitele projektu.
(5:0:0)
6. Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na pronájem pozemků u chaty Marcelka
V tomto bodě zastupitelé schválili dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na pronájem pozemků
u chaty Marcelka (p.p.č. 963/11, 963/14, 963/16 a st.p.č. 273 a 291/2, vše v k.ú. Velká
Morava). Tyto pozemky má pronajaty společnost Sněžník, a.s. nájemní smlouvou z roku
2009 až do roku 2034. Zvýšení nájmu souvisí s vybudováním pokračování výše uvedené
polní cesty na Velké Moravě. Její vybudování je především zájmem společnosti
Sněžník, a.s., protože tato komunikace zpřístupňuje především její pozemky. Bylo tedy se
společností dohodnuto jednorázové zvýšení nájmu za tyto pozemky na dobu deseti let,
a to o 1 825 800 Kč, což je částka potřebná na dofinancování zhotovení cesty, jelikož část
nákladů (1,5 mil. Kč) hradí formou dotace Pardubický kraj. Tato komunikace tedy obec
nebude stát žádné finanční prostředky.
(5:0:0)
7. Informace ze setkání podnikatelů v cestovním ruchu
V tomto bodě zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci z předletního setkání
podnikatelů v turistickém ruchu, které se uskutečnilo 29. května. Na tomto setkání byla
zhodnocena uplynulá zimní sezóna, byla probrána možnost vydání letních turistických
novin, o což nebyl moc velký zájem a podnikatelům byla podána informace ohledně
svozu komunálního odpadu. V tomto bodě byla více rozebírána problematika s odpady
a byl dán podnět pro doplnění odpadkových košů v obci. Dále byl probírán informační
systém obce a možnost vytvoření sdružení cestovního ruchu Králický Sněžník. Jelikož byla
účast na setkání malá, bylo dohodnuto, že zájem o vytvoření tohoto sdružení ze strany
podnikatelů bude ověřen pomocí dotazníku. Dále byla vytvořena pracovní skupina
na vytvoření případných propagačních materiálů obce, sestávající se ze zástupců obce,
společnosti Sněžník, a.s., webu sneznik.cz, Penzionu Jiřinka a Areálu Větrný vrch.
Následně byly podnikatelé informováni o letních novinkách v obci, kdy za obec to byla
otevírací doba prostoru sportovního areálu denně od 8 do 20-ti hodin a za Resort to byla
Stezka v oblacích, lesní zážitkový park, cukrárna a další drobné projekty.
(6:0:0)
8. Odpadkové koše v obci – podnět pro větší množství
Na základě podnětu ze setkání podnikatelů byla na zasedání zastupitelstva probírána
možnost umístění odpadkových košů po obci podél místních komunikací. K tomuto bylo
řečeno, že odpadkové koše se nachází na všech zastávkách autobusu. V místě
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stravovacích a občerstvovacích zařízení po obci by provozovatelé měli mít dostatek
odpadkových košů pro své návštěvníky. Volně po obci by umístění odpadkových košů
nebylo příliš účelné a znamenalo by spíše učení lidí zanechávat odpadky na všech místech
namísto odnášení si odpadků. Bylo tedy shledáno, že odpadkové koše budou nadále
pouze u zastávek autobusu.
(6:0:0)
9. Žádost o příspěvek na konání akce „Cena firmy ISCAREX – Dolní Morava – Králický
Sněžník“
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí individuální finanční dotace ve výši 7 500 Kč
na konání akce „Cena firmy ISCAREX – Dolní Morava – Králický Sněžník“. Jedná se
o sportovně kulturní akci v běhu do vrchu na Králický Sněžník. Závod je v letošním roce
zařazen jako Mistrovství České republiky v běhu do vrchu. Součástí závodu je také
kulturní program. Někteří zastupitelé byly pro nižší finanční příspěvek, než který byl
schválen, někteří naopak pro vyšší.
(4:2:0, proti Vladimír Vyskočil, Ladislav Bednář)
10. Záměr výstavby Kiosku U Slona – Sněžník, a.s.
V tomto bodě byl projednán záměr výstavby grilovacího kiosku U Slona. Jedná se
o stavbu kiosku o půdorysných rozměrech 5,65 x 7,125 m a navazujícího přístřešku
o půdorysných rozměrech 9,23 x 4,5 m. Zastřešení kiosku s přístřeškem bude mírnou
valbovou střechou o sklonu 10°. Bylo shledáno, že v daném místě se nachází řada
nesourodých staveb, ale vzhledem ke stavu a faktu, že se tato stavba bude nacházet
v rámci areálu U Slona a nebude nijak výrazně ovlivňovat vzhled obce, byl záměr
výstavby kiosku včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení této
stavby zastupitelstvem obce schválen.
(6:0:0)
11. Žádost o prodloužení termínu kolaudace – Žofkovi
Zastupitelstvo obce schválilo prodloužení termínu pro předložení kolaudačního souhlasu
na stavbu rodinného domu na st.p.č. 306 v k.ú. Velká Morava, který staví manželé
Žofkovi. Termín pro předložení kolaudačního souhlasu je požadován v rámci smlouvy
kupní na st.p.č. 306 a p.p.č. 5157 uzavřenou mezi obcí a manželi Žofkovými z důvodu,
aby nebylo s pozemkem spekulováno, tj. aby na něm byl rodinný dům postaven
a pozemek nebyl prodán třetí osobě. Protože stavba rodinného domu na uvedeném
pozemku je téměř dokončena, bylo shledáno, že k prodloužení termínu může dojít.
Termín pro předložení kolaudačního souhlasu byl stanoven na 31. 12. 2016.
12. Diskuze
V rámci diskuze byli zastupitelé informováni o doplnění projektu „Běžkování v turistické
destinaci Králický Sněžník-Snieznik-Góry Bialskie“, v rámci kterého byla pořízena do obce
rolba pro upravování běžeckých stop. Protože v tomto projektu v důsledku špatné první
zimy zbyly finanční prostředky určené pro provoz stroje a dále zbyly prostředky
z výběrového řízení a z přepočtu kurzů měn, byla dána možnost využít prostředky
na doplnění vybavení k rolbě. Do obce tedy nově v rámci tohoto projektu připadne
užitkové terénní vozidlo určené především pro letní přípravu běžeckých stop
4
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a pro případnou zimní dopravu k rolbě v případě potřeby (vozidlo je vybaveno sněžnými
pásy), vozík k vozidlu a bedna na nářadí na rolbu včetně vybavení (lanový zvedák, naviják,
popruhy – technika sloužící k případnému vyproštění rolby).
Dále byly zastupitelé informováni o jednáních ohledně vybudování rozhledny
na Králickém Sněžníku, kterou chce vybudovat polské město Stronie Śląskie. Protože
město chce využít česko-polský dotační program a původní česko-polský projekt
Hřebenovka, v rámci kterého se mělo budovat několik rozhleden podél česko-polské
hranice, nebude realizován, hledá nyní město českého partnera. Partnerem by se mohlo
stát Sdružení obcí Orlicko, v rámci kterého by Obec Dolní Morava mohla vybudovat
na konečné návštěvnické centrum. Jednalo by se o nový objekt na místo bývalého
informačního centra na konečné, které má nyní propachtované pan Žofka. Ten uvádí,
že stávající budova neodpovídá současným potřebám návštěvníků obce, proto by
ve spolupráci s ním mohlo být vybudováno nové návštěvnické centrum, které by
obsahovalo větší prostory než stávající budova. Pan Žofka by si následně na několik let
za cenu dofinancování projektu návštěvnické centrum pronajal. Obec by tak tato nová
stavba nestála žádné finanční prostředky a znamenala by zvýšení kvality služeb
u parkoviště na konečné. Návštěvnické centrum by obsahovalo expozici o Králickém
Sněžníku, hygienické zázemí (WC, sprchy), půjčovnu sportovního vybavení včetně servisu,
informační centrum s prodejem map a doplňkového sortimentu. V diskuzi bylo shledáno,
že tento projekt je vhodný a obec by jej tedy měla realizovat. Zastupitelé pověřili
starostu, aby v této věci dále jednal.
Dále byly zastupitelé seznámeni s výsledky konané akce Čarodějnice, kterou pořádali
místní hasiči ve spolupráci s obcí. Výdělek z akce bude rozdělen mezi služby obce
a hasiče, kteří zisk použijí na opravu hasičského gázu.
Dále byla diskutována problematika kompostárny v obci, protože obec je od začátku
dubna povinna likvidovat bioodpad. K tomto bylo řečeno, že se jedná o legislativní
opatření především pro větší města, kde je problematika biodpadu velká. Na vesnici však
obyvatelé bioodpad likvidují na vlastních kompostech, což bohužel jako možné řešení
nakládání s bioodpady legislativa nezná. Obec se bude zajímat o možnost vybudování
malé komunitní kompostárny (kompost pro obec a občany, kam mohou dávat biodpad
pouze místní občané a kompost mohou pak zpětně odebírat), avšak do budoucna
nebude možné ani na tyto malé komunitní kompostárny bioodpad ukládat. Z tohoto
důvodu bude muset řešit i Město Králíky problém ukládání bioodpadu a bude muset
zřídit kompostárnu, kam by mohla biodpad ukládat i Obec Dolní Morava.

MEZINÁRODNÍ VÝSTUP NA KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK
5. 9. 2015 se uskuteční mezinárodní výstup na Králický Sněžník. Začátek výstupu bude
v 9:00 ve Stříbrnicích, kam z Dolní Moravy pojede speciální autobus s odjezdem v 8:00
z konečné, který bude zastavovat na všech zastávkách v obci. Setkání účastníků výstupu
bude ve 14:00 na vrcholu Králického Sněžníku. Účastníci výstupu obdrží pamětní list.
Z vrcholu již místní mohou sestoupit přímo do Dolní Moravy. Součástí akce budou
po trase propagační stánky a další program. Více na www.nakralickysneznik.cz
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MIOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, konané dne 11. 7. 2015
Přítomni:

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

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. Schválení smlouvy o poskytnutí daru
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši
100 000 Kč od Pardubického kraje určeného na likvidaci škod a zajištění bezpečnosti
občanů a návštěvníků turistických oblastí na území obce postižené živelnou pohromou
dne 8. července 2015.
(7:0:0)

DALŠÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Další zasedání zastupitelstva obce proběhne v pondělí 24. srpna od 17:30 na obecním
úřadě. Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.
Program zasedání:
1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
2. Rozpočtová změna č. 2/2015
3. Kalamita v obecních lesích – těžba a prodej dřeva
4. Žádost o povolení úprav v prodejně potravin – Falta
5. Dodatek k nájemní smlouvě – telefonní ústředna
6. Záměr výstavby RD na p.p.č. 5399/2 v k.ú. Velká Morava – Miroslav Černý
7. Žádost o odkoupení části p.p.č. 272/1 v k.ú. Horní Morava – Lenka Struclová
8. Mezinárodní výstup na Králický Sněžník – 5. září 2015
9. Informace a diskuze

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.
6
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ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA
červenec + srpen 2015

Číslo: 6/2015

ZDARMA

ČERVENCOVÁ VĚTRNÁ SMRŠŤ NA DOLNÍ MORAVĚ
8. července kolem třetí hodiny ranní se obcí prohnala velmi silná bouřka doprovázená
větrnou smrští, která lokálně ničila vše, co jí stálo v cestě. Někteří hovoří o tornádu, což
však úplně není pravda, protože projevy tornáda jsou odlišné. Pravděpodobně se jednalo
o tzv. húlavu, která je definována jako náhlé zvýšení rychlosti větru, který je značně
nárazovitý a často mění směr, což je způsobeno přibližováním se bouřky, kdy intenzivní
srážky snižují základny oblačnosti. Húlavy vznikají před přechodem atmosférické studené
fronty a nárazy větru mohou dosahovat až 45 m/s.
O škodách v obci jistě již všichni víte, nejvíce byl zasažen Resort Dolní Morava, kde byla
poničena bobová dráha, Mamutíkův vodní park, Lesní zážitkový park a lanový park. Dále
3
byly značně poničeny místní lesy, ve kterých vlivem větru leží v polomech na 150 000 m
dřeva. Kalamita se nevyhnula ani obecním lesům, kde je odhadem zničeno cca 500 –
3
600 m dřeva. O způsobu naložení s touto kalamitou v lese bude jednáno na příštím
zasedání zastupitelstva obce. Předpokladem je zlikvidování části kalamity vlastními silami
(na tomto se již pracuje) a části najatými firmami či podnikateli, kteří by dřevo pouze
vytěžili, aby mohlo být prodáno místním občanům. Maximální možné množství by mohlo
být použito na pořez, zbylá část jako palivové dříví.
Na likvidování škod obdržela obec dar od Pardubického kraje ve výši 100 000 Kč. Mimo
les má obec poničené veřejné osvětlení a přístřešek pro turisty na Horní Moravě. V obci
dále byly poničeny soukromé nemovitosti, a to střecha na stodole pana Krobota
a zemědělské haly pana Krále.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, konané dne 22. 6. 2015
Přítomni:

Ing. arch. Richard Novák
Ladislav Janočko
Ladislav Bednář
Radek Vrábel
Vladimír Vyskočil
Rostislav Král (od bodu 7)

Omluveni:

Eva Cehová

1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
Starosta přivítal zastupitele na zasedání zastupitelstva a přednesl program ke schválení.
Dále navrhl ověřovatele zápisu – pana Ladislava Janočku a pana Ladislava Bednáře.
K programu i ověřovatelům zápisu nebyly podány připomínky a program i ověřovatelé
byli schváleni.
(5:0:0)
2. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2014
Závěrečný účet obce byl vyvěšen na úřední desce od 5. 6. 2015 do 22. 6. 2015. Nikdo
k závěrečnému účtu nepodal připomínky a závěrečný účet obce za rok 2014 byl schválen
bez výhrad.
(5:0:0)
3. Schválení účetní závěrky za rok 2014
Zastupitelstvu obce byla předložena účetní závěrka za rok 2014, která mimo hospodaření
obce obsahuje také veškerý její majetek. Zastupitelstvo shledalo, že předložená účetní
závěrka obce je dostatečným dokladem o majetku a hospodaření obce a bez výhrad byla
tedy schválena.
(5:0:0)
4. Rozpočtová změna č. 1/2015
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtovou změnu č. 1/2015 týkající se poskytnutí
investiční účelové dotace od Pardubického kraje ve výši 1 500 000 Kč na vybudování
pokračování polní cesty na Velké Moravě. Od ukončení kolejové panelové cesty, kde se
připojuje asfaltová komunikace od Penzionu na Rozcestí, bude vytvořeno pokračování
této polní cesty až po les s průjezdem pod bobovou dráhou. Povrch komunikace bude
z asfaltu a bude u ní vytvořen přístřešek s lavičkami. Dotaci z Pardubického kraje bylo
možno použít pouze na infrastrukturu v místě, kde je soustředěn turistický ruch.
Obdobná dotace byla poskytnuta v Červené Vodě na infrastrukturu ve skiparku.
(5:0:0)
5. Schválení zhotovitele projektu „Veřejně přístupná účelová komunikace
s vyhlídkovým místem“
Zastupitelstvu obce byla předložena zpráva o posouzení a hodnocení nabídek v rámci
výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Veřejně přístupná účelová komunikace
s vyhlídkovým místem“. Jedná se o projekt dobudování pokračování polní cesty na Velké
Moravě. Výběrového řízení se zúčastnili 4 firmy či podnikatelé s následujícími cenami
za zhotovení díla:
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Pořadí
1.
2.
3.
4.

Obchodní jméno
STRABAG, a.s.
EUROVIA CS, a.s.
Miroslav Skalický
VSJ mechanizace, s.r.o.

Cena bez DPH
2 748 593,00 Kč
3 431 970,67 Kč
3 496 790 ,00 Kč
3 777 429,00 Kč

Cena s DPH
3 325 798,00 Kč
4 152 685,00 Kč
4 231 116,00 Kč
4 570 689,00 Kč

Jediným hodnotícím kritériem byla cena za zhotovení díla bez DPH, proto se vítěznou
stala firma STRABAG,a.s., která dílo zhotoví za 2 748 593,00 Kč bez DPH. Zastupitelé
na základě výběrového řízení schválili tuto firmu jako zhotovitele projektu.
(5:0:0)
6. Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na pronájem pozemků u chaty Marcelka
V tomto bodě zastupitelé schválili dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na pronájem pozemků
u chaty Marcelka (p.p.č. 963/11, 963/14, 963/16 a st.p.č. 273 a 291/2, vše v k.ú. Velká
Morava). Tyto pozemky má pronajaty společnost Sněžník, a.s. nájemní smlouvou z roku
2009 až do roku 2034. Zvýšení nájmu souvisí s vybudováním pokračování výše uvedené
polní cesty na Velké Moravě. Její vybudování je především zájmem společnosti
Sněžník, a.s., protože tato komunikace zpřístupňuje především její pozemky. Bylo tedy se
společností dohodnuto jednorázové zvýšení nájmu za tyto pozemky na dobu deseti let,
a to o 1 825 800 Kč, což je částka potřebná na dofinancování zhotovení cesty, jelikož část
nákladů (1,5 mil. Kč) hradí formou dotace Pardubický kraj. Tato komunikace tedy obec
nebude stát žádné finanční prostředky.
(5:0:0)
7. Informace ze setkání podnikatelů v cestovním ruchu
V tomto bodě zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci z předletního setkání
podnikatelů v turistickém ruchu, které se uskutečnilo 29. května. Na tomto setkání byla
zhodnocena uplynulá zimní sezóna, byla probrána možnost vydání letních turistických
novin, o což nebyl moc velký zájem a podnikatelům byla podána informace ohledně
svozu komunálního odpadu. V tomto bodě byla více rozebírána problematika s odpady
a byl dán podnět pro doplnění odpadkových košů v obci. Dále byl probírán informační
systém obce a možnost vytvoření sdružení cestovního ruchu Králický Sněžník. Jelikož byla
účast na setkání malá, bylo dohodnuto, že zájem o vytvoření tohoto sdružení ze strany
podnikatelů bude ověřen pomocí dotazníku. Dále byla vytvořena pracovní skupina
na vytvoření případných propagačních materiálů obce, sestávající se ze zástupců obce,
společnosti Sněžník, a.s., webu sneznik.cz, Penzionu Jiřinka a Areálu Větrný vrch.
Následně byly podnikatelé informováni o letních novinkách v obci, kdy za obec to byla
otevírací doba prostoru sportovního areálu denně od 8 do 20-ti hodin a za Resort to byla
Stezka v oblacích, lesní zážitkový park, cukrárna a další drobné projekty.
(6:0:0)
8. Odpadkové koše v obci – podnět pro větší množství
Na základě podnětu ze setkání podnikatelů byla na zasedání zastupitelstva probírána
možnost umístění odpadkových košů po obci podél místních komunikací. K tomuto bylo
řečeno, že odpadkové koše se nachází na všech zastávkách autobusu. V místě
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stravovacích a občerstvovacích zařízení po obci by provozovatelé měli mít dostatek
odpadkových košů pro své návštěvníky. Volně po obci by umístění odpadkových košů
nebylo příliš účelné a znamenalo by spíše učení lidí zanechávat odpadky na všech místech
namísto odnášení si odpadků. Bylo tedy shledáno, že odpadkové koše budou nadále
pouze u zastávek autobusu.
(6:0:0)
9. Žádost o příspěvek na konání akce „Cena firmy ISCAREX – Dolní Morava – Králický
Sněžník“
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí individuální finanční dotace ve výši 7 500 Kč
na konání akce „Cena firmy ISCAREX – Dolní Morava – Králický Sněžník“. Jedná se
o sportovně kulturní akci v běhu do vrchu na Králický Sněžník. Závod je v letošním roce
zařazen jako Mistrovství České republiky v běhu do vrchu. Součástí závodu je také
kulturní program. Někteří zastupitelé byly pro nižší finanční příspěvek, než který byl
schválen, někteří naopak pro vyšší.
(4:2:0, proti Vladimír Vyskočil, Ladislav Bednář)
10. Záměr výstavby Kiosku U Slona – Sněžník, a.s.
V tomto bodě byl projednán záměr výstavby grilovacího kiosku U Slona. Jedná se
o stavbu kiosku o půdorysných rozměrech 5,65 x 7,125 m a navazujícího přístřešku
o půdorysných rozměrech 9,23 x 4,5 m. Zastřešení kiosku s přístřeškem bude mírnou
valbovou střechou o sklonu 10°. Bylo shledáno, že v daném místě se nachází řada
nesourodých staveb, ale vzhledem ke stavu a faktu, že se tato stavba bude nacházet
v rámci areálu U Slona a nebude nijak výrazně ovlivňovat vzhled obce, byl záměr
výstavby kiosku včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení této
stavby zastupitelstvem obce schválen.
(6:0:0)
11. Žádost o prodloužení termínu kolaudace – Žofkovi
Zastupitelstvo obce schválilo prodloužení termínu pro předložení kolaudačního souhlasu
na stavbu rodinného domu na st.p.č. 306 v k.ú. Velká Morava, který staví manželé
Žofkovi. Termín pro předložení kolaudačního souhlasu je požadován v rámci smlouvy
kupní na st.p.č. 306 a p.p.č. 5157 uzavřenou mezi obcí a manželi Žofkovými z důvodu,
aby nebylo s pozemkem spekulováno, tj. aby na něm byl rodinný dům postaven
a pozemek nebyl prodán třetí osobě. Protože stavba rodinného domu na uvedeném
pozemku je téměř dokončena, bylo shledáno, že k prodloužení termínu může dojít.
Termín pro předložení kolaudačního souhlasu byl stanoven na 31. 12. 2016.
12. Diskuze
V rámci diskuze byli zastupitelé informováni o doplnění projektu „Běžkování v turistické
destinaci Králický Sněžník-Snieznik-Góry Bialskie“, v rámci kterého byla pořízena do obce
rolba pro upravování běžeckých stop. Protože v tomto projektu v důsledku špatné první
zimy zbyly finanční prostředky určené pro provoz stroje a dále zbyly prostředky
z výběrového řízení a z přepočtu kurzů měn, byla dána možnost využít prostředky
na doplnění vybavení k rolbě. Do obce tedy nově v rámci tohoto projektu připadne
užitkové terénní vozidlo určené především pro letní přípravu běžeckých stop
4
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a pro případnou zimní dopravu k rolbě v případě potřeby (vozidlo je vybaveno sněžnými
pásy), vozík k vozidlu a bedna na nářadí na rolbu včetně vybavení (lanový zvedák, naviják,
popruhy – technika sloužící k případnému vyproštění rolby).
Dále byly zastupitelé informováni o jednáních ohledně vybudování rozhledny
na Králickém Sněžníku, kterou chce vybudovat polské město Stronie Śląskie. Protože
město chce využít česko-polský dotační program a původní česko-polský projekt
Hřebenovka, v rámci kterého se mělo budovat několik rozhleden podél česko-polské
hranice, nebude realizován, hledá nyní město českého partnera. Partnerem by se mohlo
stát Sdružení obcí Orlicko, v rámci kterého by Obec Dolní Morava mohla vybudovat
na konečné návštěvnické centrum. Jednalo by se o nový objekt na místo bývalého
informačního centra na konečné, které má nyní propachtované pan Žofka. Ten uvádí,
že stávající budova neodpovídá současným potřebám návštěvníků obce, proto by
ve spolupráci s ním mohlo být vybudováno nové návštěvnické centrum, které by
obsahovalo větší prostory než stávající budova. Pan Žofka by si následně na několik let
za cenu dofinancování projektu návštěvnické centrum pronajal. Obec by tak tato nová
stavba nestála žádné finanční prostředky a znamenala by zvýšení kvality služeb
u parkoviště na konečné. Návštěvnické centrum by obsahovalo expozici o Králickém
Sněžníku, hygienické zázemí (WC, sprchy), půjčovnu sportovního vybavení včetně servisu,
informační centrum s prodejem map a doplňkového sortimentu. V diskuzi bylo shledáno,
že tento projekt je vhodný a obec by jej tedy měla realizovat. Zastupitelé pověřili
starostu, aby v této věci dále jednal.
Dále byly zastupitelé seznámeni s výsledky konané akce Čarodějnice, kterou pořádali
místní hasiči ve spolupráci s obcí. Výdělek z akce bude rozdělen mezi služby obce
a hasiče, kteří zisk použijí na opravu hasičského gázu.
Dále byla diskutována problematika kompostárny v obci, protože obec je od začátku
dubna povinna likvidovat bioodpad. K tomto bylo řečeno, že se jedná o legislativní
opatření především pro větší města, kde je problematika biodpadu velká. Na vesnici však
obyvatelé bioodpad likvidují na vlastních kompostech, což bohužel jako možné řešení
nakládání s bioodpady legislativa nezná. Obec se bude zajímat o možnost vybudování
malé komunitní kompostárny (kompost pro obec a občany, kam mohou dávat biodpad
pouze místní občané a kompost mohou pak zpětně odebírat), avšak do budoucna
nebude možné ani na tyto malé komunitní kompostárny bioodpad ukládat. Z tohoto
důvodu bude muset řešit i Město Králíky problém ukládání bioodpadu a bude muset
zřídit kompostárnu, kam by mohla biodpad ukládat i Obec Dolní Morava.

MEZINÁRODNÍ VÝSTUP NA KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK
5. 9. 2015 se uskuteční mezinárodní výstup na Králický Sněžník. Začátek výstupu bude
v 9:00 ve Stříbrnicích, kam z Dolní Moravy pojede speciální autobus s odjezdem v 8:00
z konečné, který bude zastavovat na všech zastávkách v obci. Setkání účastníků výstupu
bude ve 14:00 na vrcholu Králického Sněžníku. Účastníci výstupu obdrží pamětní list.
Z vrcholu již místní mohou sestoupit přímo do Dolní Moravy. Součástí akce budou
po trase propagační stánky a další program. Více na www.nakralickysneznik.cz
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MIOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, konané dne 11. 7. 2015
Přítomni:

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

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. Schválení smlouvy o poskytnutí daru
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši
100 000 Kč od Pardubického kraje určeného na likvidaci škod a zajištění bezpečnosti
občanů a návštěvníků turistických oblastí na území obce postižené živelnou pohromou
dne 8. července 2015.
(7:0:0)

DALŠÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Další zasedání zastupitelstva obce proběhne v pondělí 24. srpna od 17:30 na obecním
úřadě. Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.
Program zasedání:
1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
2. Rozpočtová změna č. 2/2015
3. Kalamita v obecních lesích – těžba a prodej dřeva
4. Žádost o povolení úprav v prodejně potravin – Falta
5. Dodatek k nájemní smlouvě – telefonní ústředna
6. Záměr výstavby RD na p.p.č. 5399/2 v k.ú. Velká Morava – Miroslav Černý
7. Žádost o odkoupení části p.p.č. 272/1 v k.ú. Horní Morava – Lenka Struclová
8. Mezinárodní výstup na Králický Sněžník – 5. září 2015
9. Informace a diskuze

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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