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Číslo: 2/2016

ZDARMA

KOTLÍKOVÉ DOTACE
Ve středu 27. ledna byl termín zahájení podávání žádostí o kotlíkové dotace
v Pardubickém kraji. Jelikož byl o tyto dotace velký zájem byly veškeré finanční
prostředky vyčerpány prakticky během jednoho dne. Obec nabídla svým občanům
pomoc s touto záležitostí a starosta hromadně za občany, kteří měli zájem, byl osobně
podat žádosti o dotaci. Tuto možnost využili jen 2 občané. Ti co váhali, tak ať se
rozmýšlejí, v prosinci bude další výzva, ve které by mělo být připraveno k rozdělení
70 mil. Kč. Je potřeba určit, zda-li chcete stávající kotel vyměnit za automat na uhlí
a peletky nebo kotel na dřevo nebo za tepelné čerpadlo. V rámci dotace lze i vyměnit
např. vchodové dveře, zateplit půdu apod. a lze také opravit teplovodní rozvody.
Max. uznatelné výdaje jsou 150 tis. Kč a dotace činí 70 – 80 % z této částky dle zdroje
na topení, takže pokud si například pořídíte automatický kotel na uhlí a peletky
za 100 tis. Kč, jeho instalace vás bude stát 20 tis. Kč, vyměníte vchodové dveře za 20 tis.
Kč a opravíte otopnou soustavu za 10 tis. Kč, celkem náklady na tuto výměnu budou
150 000 Kč, ale po obdržení dotace vás tato akce bude stát pouze 37 500 Kč. O další
výzvě budeme včas informovat. Veškeré informace můžete naleznout na stránkách
Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace

POPLATKY ZA SVOZ ODPADU V ROCE 2016
Jistě vám všem domů dorazilo vyúčtování za všechny místní poplatky a vodné. Toto
vyúčtování bylo zpravidla zasíláno jedno na domácnost. Výše ceny za svoz odpadu
pro rok 2016 byla určena na základě skutečných výdajů na 432 Kč za občana, což je
snížení oproti minulému roku o 18 Kč. Důvodem snížení jsou především efektivnější
platby za svoz odpadu pro podnikatele. Místní občané nemohou doplácet v rámci
kolektivního svozu za odpad vzniklý z podnikání, tedy za odpad od návštěvníků obce.
Platby za tento odpad si musí platit vždy ten podnikatel, jehož hosté odpad
vyprodukovali. Z tohoto důvodu byly v letošním roce zavedeny známky na popelnice,
aby se systém vybíraní plateb ještě zlepšil, proto pokud se výrazně nezvednou platby
za dopravu a ukládání odpadu na skládky, nepředpokládáme v dalších letech zvýšení cen
za svoz odpadu pro místní občany.
Dále jste si na vyúčtování mohli u některých osob všimnout, že mají oproti ostatním
za odpad jinou platbu, tj. nižší než 432 Kč. To je způsobeno odečtením slevy 5 Kč za každý
odevzdaný pytel plastu. Tato sleva byla pro zjednodušení odečtena jednomu členu
domácnosti, jelikož většinou platby za odpad platí domácnost dohromady, proto by
nebylo účelné rozpočítávat slevu na jednotlivé členy domácnosti. Pokud si přejete, aby
sleva byla připisována jinému členu domácnosti, prosíme o oznámení této skutečnosti
účetní obecního úřadu.
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SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO SPOLUPRACUJE PŘI SVÉ PROPAGACI S ČESKOAMERICKOU INTERNETOVOU TELEVIZÍ
V druhé polovině roku 2015 byla zahájena spolupráce Sdružení obcí Orlicko
s internetovou televizí Czech-American TV. Czech-American TV je třináct let stará
internetová televize, která jako jediný televizní program na světě pravidelně vysílá videa
v angličtině propagující Českou republiku a její regiony . V USA televizní vysílání sleduje
přes dva a půl milionu domácností v šedesáti městech a přes sto tisíc diváků
prostřednictvím internetu na celém světě, především v Kanadě, Austrálii, Anglii a v Ruské
federaci. Cílem televizní stanice je rozšíření povědomí o České republice a její kultuře.
Toto veřejné a nekomerční vysílání má formu videodokumentů, ve kterých se anglicky
mluvící divák dozví informace o českých regionech, městech nebo památkách.
Sdružení obcí Orlicko dostalo příležitost propagovat své území prostřednictvím CzechAmerican TV na konci roku 2015, kdy byla do USA zaslána část videoklipů o některých
obcí Orlicka a tyto snímky z území Orlicka byly následně prezentovány
na www.catvusa.com (horní menu Broadcast pod datem January 18, 2016). Prezentace
území Sdružení obcí Orlicko v Czech-American TV je také podporována Pardubickým
krajem. Zakladatelem Czech-American TV je americký producent českého původu John
Honner, který se před třinácti lety rozhodl zviditelnit Českou republiku v zámoří.
Současný tým, který vysílání pomáhá utvářet, je složený z více než čtyřiceti mediálních
profesionálů v USA. Do projektu se také zapojují studenti Masarykovy univerzity v Brně,
Západočeské univerzity v Plzni, Fakulty elektrotechnické při ČVUT. Seznam všech
partnerů a informace o projektu Czech-American TV najdete na webových stránkách této
televize.
Petr Fiala, předseda Sdružení obcí Orlicko

PRODEJ DŘEVA OBČANŮM
Obec Dolní Morava nabízí občanům možnost koupě palivového dříví:
• 600 Kč/prm za smrkové dříví v metrových štěpinách (průměr max. 30 cm)
• doprava 5 prm dřeva za 250 Kč
Případní zájemci ať se hlásí na obecní úřad (tel.: 465 634 122) či přímo starostovi
(tel: 774 446 539, starosta@obecdolnimorava.cz).

PORADNA PRO NEDOSLÝCHAVÉ

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Proběhne ve středu 24. února od 8 do
13 hodin v budově Městského úřadu,
ulice Karla Čapka 316, v zasedací
místnost ve II. NP.

Další
zasedání
zastupitelstva
obce
proběhne v pondělí 22. února od 17:00 na
obecním úřadě. Zasedání zastupitelstva
obce je veřejné a program bude zveřejněn
na úřední desce týden před jeho konáním.

MŠE V KOSTELE SV. ALOISE
V kostele sv. Aloise proběhne mše svatá v neděli 21. února od 8:00.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KONANÉ DNE 25. 1. 2016
Přítomni:

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

Omluveni:

Vladimír Vyskočil

Hosté:

Jaroslav Míka
Josef Klimeš
Petr Mahel

1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
Starosta přivítal zastupitele na zasedání zastupitelstva a přednesl program ke schválení.
Dále navrhl ověřovatele zápisu – pana Ladislava Bednáře a pana Ladislava Janočka.
K programu i ověřovatelům zápisu nebyly podány připomínky a program i ověřovatelé
byli schváleni.
(6:0:0)
2. Žádost o příspěvek na činnost spolku Království Králického Sněžníku
Na zasedání zastupitelstva obce se dostavil pan Petr Mahel, člen spolku Království
Králického Sněžníku, který zastupitelstvo požádal o příspěvek na svou činnost ve výši
5 000 Kč, aby plány tohoto spolku pro rok 2016 představil. Jedná se především
o uspořádání ankety mezi místními i návštěvníky o tom, kdo by měl být vládcem pohoří
Králický Sněžník, dále je to ekologická výchova mládeže, kdy místní děti budou nabádány
k recyklování odpadu formou zábavných her a soutěží. Dalším výdajem spolku jsou jeho
provozní náklady a vydání publikace s tématem Králického Sněžníku. Zastupitelstvo
po diskuzi a dotazech k činnosti spolku schválilo jednorázovou účelovou dotaci z rozpočtu
obce ve výši 5 000 Kč. Obec bude vyžadovat vyúčtování poskytnuté dotace.
(6:0:0)
3. Smlouva o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti
na části území Pardubického kraje v období od 13. 12. 2015 do 10. 12. 2016
Zastupitelstvo obce v tomto bodě schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku
k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje
v období od 13. 12. 2015 do 10. 12. 2016 ve výši 102 828 Kč. Příspěvek na poskytování
ztráty za nově zavedené spoje z Králík v 13:45 a v 15:25 byl schválen již na prosincovém
zasedání zastupitelstva. Samotná smlouva pouze upravuje formu poskytnutí příspěvku.
(6:0:0)
4. Smlouva o zřízení věcného břemene na vedení přípojky vodovodu přes p.p.č. 297/1
a 297/2 v k.ú. Horní Morava pro řadový rekreační objekt
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na vedení
přípojky vodovodu přes p.p.č. 297/1 a 297/2 v k.ú. Horní Morava pro řadový rekreační
objekt u chaty Povodí Moravy. Tato přípojka je zde provedena již řadu let, nyní se jedná
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pouze o právní podchycení tohoto vedení do katastru nemovitostí. Za zřízení věcného
břemene bude obci vyplaceno 2 000 Kč.
(6:0:0)
5. Smlouva o smlouvě budoucí na vedení přípojky nízkého napětí přes p.p.č. 5801/3
a 5798/2 v k.ú. Velká Morava (rekreační chata Novotní)
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na vedení přípojky
nízkého napětí přes p.p.č. 5801/3 a 5798/2 v k.ú. Velká Morava. Jedná se o obnovu
přípojky k rekreační chatě manželů Novotných za konečnou u elektrárny pana
Langhanse. Obnova této přípojky bude realizována v rámci rekonstrukce sítě nízkého
napětí v této lokalitě. Nově přípojka namísto vzdušného vedení bude provedena v zemi.
Toto vedení se dotkne dvou obecních pozemků, proto bude obci vyplaceno za zřízení
věcného břemene 2 000 Kč bez DPH.
(6:0:0)
6. Spoluúčast na projektu Sněžník-Orlicko-Kladsko
Zastupitelstvo obce schválilo spoluúčast na projektu Sněžník-Orlicko-Kladsko v rámci
Sdružení obcí Orlicko. V rámci tohoto projektu má vzniknout v této oblasti řada dílčích
aktivit, v obci by to mělo být nové návštěvnické centrum na konečné, parkoviště
pod Klepáčem, rozhledna na Králickém Sněžníku, kterou bude realizovat polský partner
a řada dalších aktivit v okolí. V rámci Sdružení obcí Orlicko se pak bude realizovat
marketingová kampaň k celému projektu, který v rámci ní bude jako celek propagován.
Schválení této spoluúčasti pro obec znamená se podílet na nákladech marketingové
kampaně. Tyto náklady jsou vyčísleny pro obec na 2 290 Kč a tyto náklady budou
rozloženy do 4 let.
(6:0:0)
7. Spoluúčast na projektu Žijeme spolu
Zastupitelstvo obce schválilo spoluúčast na projektu Žijeme spolu v rámci Sdružení obcí
Orlicko. Tento projekt řeší vytvoření vzdělávacích materiálů pro žáky místních základních
škol, kdy tyto materiály z oborů přírodopis, dějepis a zeměpis budou obsahovat
regionální tématiku, tj. budou v co největší míře popisovány místní dějiny, přírodopis
a zeměpis, aby děti co nejlépe znaly místo, odkud pochází. Jedná se o projekt
přeshraniční spolupráce, proto témata budou obsažena i ze sousedního Polska, aby děti
z obou zemí vzájemně znaly své sousedy. Příspěvek obce v tomto projektu činí 8 239 Kč a
bude rozdělen v poskytování do 4 let.
(6:0:0)
8. Rekonstrukce č.p. 6 na Velké Moravě na penzion (LOGIN TALK s.r.o.)
Zastupitelstvo obce neschválilo záměr rekonstrukce č.p.6 (dům po panu Haradzinovi)
na Velké Moravě na penzion dle předložené dokumentace z důvodu, že dům je dle
územního plánu zařazen do plochy bydlení, kde je ubytování umožněno pouze jako
doplňková činnost. Dle projektové dokumentace bylo plánováno stávající dům
rekonstruovat, jeho podoba by byla zachována a bylo by zde vytvořeno 10 apartmánů.
(6:0:0)
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9. Záměr výstavby rekreačního domu na p.p.č. 5589 na Velké Moravě (Zdeněk Micka)
Zastupitelstvo obce neschválilo záměr
výstavby
rekreačního
domu
na
p.p.č. 5589 na Velké Moravě (u penzionu
Na Rozcestí) v předložené podobě.
Zastupitelstvo vyžaduje snížení výšky
hřebene stavby nad upraveným terénem
z 11 metrů na 9 metrů, tak jako tomu je
u sousední novostavby chaty pana
Vraňana. Půdorysné rozměry chaty jsou
cca 7 x 16 m. Chata je přízemní,
podsklepená s podkrovím a sedlovou
střechou. Suterén bude obložen tmavým kamenným obkladem, fasáda přízemí bude bílá,
dřevěný obklad podkroví bude v tmavém odstínu a střešní krytina bude černá. Co se týká
vzhledu chaty, tak mimo uvedenou výšku stavby s ním neměli zastupitelé problém.
(6:0:0)
10. Záměr výstavby rekreačních domků za Ovčínem
Zastupitelstvo obce schválilo záměr výstavby rekreačních domků za Ovčínem. Jedná se
o výstavbu 5 rekreačních přízemních domků se sedlovou střechou o půdorysných
rozměrech 7 x 12 m. Vzhled domků je modernějšího charakteru, ale vzhledem k umístění
v samostatné lokalitě bez okolní zástavby v tomto nebyl shledán problém.
(5:0:1, proti Eva Cehová)

11. Záměr výstavby kozince - lokalita pod horskou službou
Zastupitelstvo obce schválilo záměr výstavby kozince v lokalitě pod horskou službou
u penzionu Jiřinka. Jedná se o přízemní stavbu sestávající se ze dvou navazujících
objektů, kdy jeden má půdorysný rozměr 5 x 4 m a druhý 6 x 4 m. Objekty jsou dřevěné,
přízemní se sedlovou střechou a budou sloužit pro ustájení koz.
(6:0:0)
12. Změna stavby rodinného domu na p.p.č. 5047 v k.ú. Velká Morava (Lukáš Kraus)
Zastupitelstvo obce schválilo změnu stavby rodinného domu na p.p.č. 5047 v k.ú. Velká
Morava stavebníka Lukáš Krause (novostavba v lokalitě nové zástavby ve spodní části
obce). Změna spočívá v přístavbě přístřešku pro auto v zadní části domu. Přístavba
nebude negativně ovlivňovat vzhled domu, proto k ní nebyly vzneseny připomínky.
(6:0:0)
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13. Žádost o pacht prodejny potravin - Pekárny Falta
Zastupitelstvo obce schválilo pacht prodejny potravin č.p. 56 na Velké Moravě včetně
přilehlého pozemku p.č. 5393 společnosti Pekárny Falta, s.r.o.. Záměr pachtu byl vyvěšen
na úřední desce od 6. 3. 2015 do 25. 1. 2016 a žádný další zájemce se v této době
nepřihlásil. Roční pachtovné bylo stanoveno na 12 000 Kč + DPH + nájem za vybavení
prodejny ve výši 1 200 Kč + DPH. Pacht bude uzavřen na dobu 5-ti let s výpovědní lhůtou
3 měsíce. Pachtýř se zavazuje na své náklady provádět běžnou údržbu budovy a zařízení.
Pachtýř nebude propachtovávat či pronajímat objekt a pozemky třetí osobě.
(6:0:0)
14. Podpora projektu Zkvalitnění vybavení v Areálu Větrný vrch
Starosta zastupitelstvu obce předložil záměr projektu „Zkvalitnění technického
a bezpečnostního vybavení v areálu Větrný vrch na Dolní Moravě“, který chce realizovat
spolek Sportovní klub Větrný vrch. Záměr spočívá v rozšíření technického vybavení
pro zasněžování tratí, zakoupení bezpečnostních prvků pro konání závodů a tréninků
(ochranné a vytyčovací sítě, žíněnky + časomíra, startovací zařízení, světelná tabule, .... ).
Objem investic bude cca 2 mil. Kč bez DPH. Zastupitelstvo obce shledalo, že tento projekt
je v souladu s koncepcí rozvoje obce a je v souladu s územně plánovací dokumentací
obce, kdy záměr bude realizován v ploše sjezdových tratí, kde je funkčním využitím
lyžování a snowboarding. Dále starosta předložil zastupitelstvu možnost podílet se
na tomto projektu finančně, o což sportovní klub také žádá, jelikož by tato podpora byla
bodově ohodnocena v případě žádosti o dotaci. Celkově se jedná o spoluúčast obce
ve výši cca 160 tis. Kč. Jako kompenzaci za tuto spoluúčast nabídla společnost Větrný
vrch, s.r.o. obci dar ve shodné výši. Zastupitelé v tomto neshledali problém a uvedli,
že projekt spolku je možné i finančně podpořit za předpokladu, že bude ze strany
společnosti Větrný vrch, s.r.o. provedena finanční kompenzace.
(6:0:0)
15. Rozpočtová změna č. 4/2015
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtovou změnu č. 4/2015 týkající se úpravy řady
položek v rozpočtu v roce 2015. Jelikož rozpočet obce nelze 100% přesně naplánovat,
některé investice se nepodařilo realizovat, někde naopak byly výdaje více potřeba,
např. v důsledku kalamity po větrné smršti. Jedná se o úpravy spočívající v přesunech
v rámci položek v celkovém objemu 1 195 670 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji nenastává.
(6:0:0)
16. Informace z činnosti obce a diskuze
V rámci diskuze byli zastupitelé informováni, že návrh rozpočtu bude připraven na další
zasedání zastupitelstva obce. Dále byly diskutovány různé projektové záměry obce
pro další období, především projekt nových kontejnerů a projekt technického zázemí
obce. Zastupitelé byli informováni také o průběhu úpravy běžeckých stop.
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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