ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA
březen 2016

Číslo: 3/2016

ZDARMA

HOPODAŘENÍ OBCE V ROCE 2015
Mnohým z vás se může zdát, že stav na obecním úřadě po volbách v roce 2014, kdy byl
navýšen stav zaměstnanců tím, že byl místostarosta nově určen jako uvolněný, aby se
naplno mohl věnovat technickým záležitostem obce, trochu nadbytečný. Praxe však
ukázala opak, jelikož starosta se nově může věnovat více úředním věcem, byl výsledek
hospodaření obce oproti minulým rokům při pominutí případných investic přibližně
o 2,5 mil. Kč vyšší, a to i v případě přiznání nákladů na navýšení stavu. Důvodem je, že se
dostávají do pořádku různé záležitosti týkající se placení poplatků, nájmů apod., které
v důsledku podstavu nebylo možné dříve ohlídat. Jelikož bylo zjištěno, že v této oblasti je
daleko větší prostor dát věci do pořádku, zůstal po návratu účetní z mateřské dovolené
na částečný úvazek i zastupující účetní, aby mohly být vymáhány pohledávky, které
v minulých letech z důvodu podstavu úředníků vznikly. Problémem všeho je, že Česká
republika je úřednickým státem a nová legislativa stále ukládá vyšší požadavky obci
na administrativu, proto se namísto důležitých věcí musí řešit různé výkazy, rozhodnutí,
třídění dokumentů apod., aby byla splněna zákonná povinnost a na důležité věci, které
občany nejvíce zajímají se dostává velmi málo času. Dále také z důvodu, že obec je
turistickým centrem, se jeví vyšší potřeba práce. I přes tyto komplikace v roce 2015 obec
hospodařila s přebytkem 3 574 977, 29 Kč, na druhou stanu nebylo pak moc možností,
jak se věnovat rozvoji obce a naplno řešit rozvojové projekty. Toto bychom chtěli
do budoucna změnit. Cílem je tedy hospodařit s co nejvyššími příjmy a ty následně
investovat do potřeb obce (byty, cyklostezka, veřejné osvětlení,…).

SVOZ KOVOVÉHO ODPADU

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Proběhne v pondělí 21. března. Kovový
odpad připravte před tímto dnem
nebo v tento den ráno k místním
komunikacím, odkud jej zaměstnanci
obce následně odvezou.

Proběhne v úterý 22. března. Nebezpečný
odpad připravte před tímto dnem nebo
v tento den ráno k místním komunikacím,
odkud jej zaměstnanci obce následně
odvezou.

PORADNA PRO NEDOSLÝCHAVÉ

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Proběhne ve středu 23. března od 8 do
13 hodin v budově Městského úřadu
Králíky, ulice Karla Čapka 316,
v zasedací místnost ve II. NP.

Další
zasedání
zastupitelstva
obce
proběhne v pondělí 21. března od 17:00
na obecním úřadě. Zasedání zastupitelstva
obce je veřejné a program bude zveřejněn
na úřední desce týden před jeho konáním.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KONANÉ DNE 29. 2. 2016
Přítomni:

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

Hosté:

Jaroslav Míka
Ing. Josef Krejčí
Ing. arch. Radomil Harazim

1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
Starosta přivítal zastupitele na zasedání zastupitelstva a přednesl program ke schválení.
Dále navrhl ověřovatele zápisu – paní Evu Cehovou a pana Radka Vrábela. K programu
i ověřovatelům zápisu nebyly podány připomínky a program i ověřovatelé byli schváleni.
(7:0:0)
2. Opětovné projednání záměru výstavby 4 domů pro rodinnou rekreaci na p.p.č. 5796,
5808 a 5818 v k.ú. Velká Morava (Krejčí, Škorpilovi)
Zastupitelstvo obce opětovně projednalo záměr výstavby 4 domů pro rodinnou rekreaci
na p.p.č. 5796, 5808 a 5818 v k.ú. Velká Morava. Jedná se o lokalitu pod mramorovým
lomem. Záměr spočívá ve vytvoření 3 podlažních objektů pro rodinnou rekreaci, kdy
jejich půdorysný rozměr má být 19,2 x 11,3 m a v každém má být vytvořeno 8 bytových
jednotek. Objekty mají být zastřešeny sedlovou střechou a jejich výška od nejnižšího
bodu upraveného terénu po hřeben má být 12,2 m. Na zasedání zastupitelstva obce se
dostavil investor a architekt záměru, kteří představili vývoj projektu, jehož historie sahá
až do předminulého zastupitelstva. Od prvotního záměru, který předminulé
zastupitelstvo neschválilo, došlo ke zmenšení objektů, avšak jejich počet z původních
5 byl navýšen na 8, což již projednávalo minulé zastupitelstvo a v této podobě projekt
také neschválilo, proto došlo k redukci počtu domů na 4, což současné zastupitelstvo
také neschválilo, jelikož není splněn regulativ územního plánu, kdy má být respektována
současná prostorová kompozice sídla. Starosta osvětlil, co by se mělo rozumět tímto
pojmem v dané lokalitě – v záměru obce se nachází přízemní objekty s podkrovím
o půdorysných rozměrech max. 9 x 18 m, které jsou zpravidla umístěny na pozemku
2
o ploše přibližně 1500 m . Z těchto pravidel by měla vycházet další nová zástavba v této
části obce. Architekt záměru namítal, že takto velké objekty se v obci již vyskytují.
Na toto bylo zodpovězeno, že se jedná o spodnější část obce, kde se i historicky objevují
stavby statků, které mají větší rozměry, kdežto v závěru obce se nachází zpravidla menší
objekty. Dále bylo investorem řečeno, že již ve funkční ploše individuální rekreace
dle územního plánu byl povolen podobný objekt nazvaný Slunečník, který také obsahuje
8 bytových jednotek a má stejnou podlažnost. K tomuto bylo řečeno, že tento záměr
schválilo minulé zastupitelstvo a toto má již jiný názor na podobné stavby v této funkční
ploše. Individuální rekreace by měla spočívat ve vytvoření chaty pro jednu rodinu, nikoliv
ve vytvoření bytového domu, kde se bude rekreovat několik rodin. Pokud by takto velké
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stavby v této ploše mohly být umisťovány, znamenalo by to, že by například celá Horní
Morava mohla být pak zastavěna takto velkými stavbami, což je z architektonického
i urbanistického hlediska nepřijatelné. Investor uvedl, že dle něj splnil všechny požadavky
územního plánu a že pokud stavební úřad již jednou podobnou stavbu v dané funkční
ploše povolil, těžko podobnou další stavbu nepovolí. Starosta uvedl, že pokud by se měly
podobné objekty v této lokalitě stavět, rozhodně to není v souladu se současným
územním plánem a v případě jejich realizace by se musel územní plán změnit. Prostorová
kompozice sídla v místě stavby Slunečníku je rozdílná oproti místu, kde se mají tyto
objekty stavět. Závěrem bohaté diskuze bylo, že zastupitelstvo obce tento záměr bere
na vědomí a na příštím zasedání projedná parametry staveb, které by pro tuto lokalitu
byly přijatelné.
(7:0:0)

3. Opětovné projednání záměru výstavby chaty na st.p.č. 24 v k.ú. Horní Morava
(Manželé Pechovi)
Zastupitelstvo obce schválilo záměr výstavby chaty
na st.p.č. 24 v k.ú. Horní Morava manželů
Pechových. Tento záměr byl projednán již
na minulém zasedání zastupitelstva obce a bylo
požadována změna tvaru střechy. Tento
požadavek byl splněn, stavba již nyní respektuje
současnou prostorovou kompozici sídla.
(7:0:0)
4. Opětovné projednání záměru výstavby rekreačního domu na p.p.č. 5589 na Velké
Moravě (Zdeněk Micka)
Zastupitelstvo obce schválilo záměr
výstavby
rekreačního
domu
na p.p.č. 5589 na Velké Moravě. Jedná se
o parcelu u penzionu Na Rozcestí. Tento
záměr byl projednán již na minulém
zasedání zastupitelstva obce a bylo
požadováno snížení výšky objektů
na úroveň okolních objektů, tj. z 11,5 m
na výškovou hladinu 9 m. Tento
požadavek již byl splněn.
(7:0:0)
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5. Změna tvaru střechy na sauně na p.p.č. 5506 v k.ú. Velká Morava (Jiří Šebesta)
Zastupitelstvo obce schválilo změnu tvaru střechy na sauně na p.p.č. 5506 v k.ú. Velká
Morava. Jedná se o již postavenou saunu u novostavby roubenky nad hotelem Morava,
která má v současné době střechu plochou.
(7:0:0)
6. Záměr výstavby chaty na st.p.č. 118 v k.ú. Velká Morava (Eliška Škorpilová)
Zastupitelstvo obce neschválilo záměr výstavby chaty na st.p.č. 118 v k.ú. Velká Morava.
Jedná se o parcelu u penzionu Na Rozcestí před
parcelou pana Mičky. Navržená stavba má
půdorysný rozměr 12 x 14 m, je třípodlažní,
zastřešena sedlovou střechou a výška hřebene nad
nejnižší bod upraveného terénu je 12,35 m,
což neodpovídá současné prostorové kompozici sídla
v této lokalitě. Požadavek na snížení výšky na hladinu
okolo 9 m byl i v případě sousední chaty pana Mičky,
který již tento požadavek splnil. Zastupitelstvo obce
tedy požaduje snížení výšky chaty.
(7:0:0)
7. Záměr zástavby pro hromadnou rekreaci pod Větrným vrchem (Runták)
Zastupitelstvo obce schválilo záměr výstavby 9 menších přízemních ubytovacích objektů
dvou typů, kdy jeden má půdorysné rozměry 11 x 5,53 m a druhý 9,8 x 6,4 m; klubovny
o půdorysných rozměrech 5,88 x 17,25m; za předpokladu, že dojde k úpravě stavby
domu pro správce o půdorysných rozměrech 7,3 x 11,5, jelikož střecha objektu je
umístěna vysoko, což není pro místní zástavbu typické. Požadujeme tedy úpravu tvaru
objektu tak, aby se jednalo o místně typickou stavbu. Záměr zástavby pro hromadnou
rekreaci pod Větrným vrchem byl již několikrát na zastupitelstvu projednáván a byl
několikrát zamítnut z důvodu nerespektování prostorové kompozice sídla.
(4:3:0, proti Radek Vrábel, Vladimír Vyskočil, Eva Cehová)
První typ ubytovacího objektu

Druhý typ ubytovacího objektu

¨
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Dům správce

8. Dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní na prodej části p.p.č. 272/1 v k.ú.
Horní Morava (Karel Minařík)
Zastupitelstvo obce schválilo dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní na prodej
části p.p.č. 272/1 v k.ú. Horní Morava, kdy tento pozemek byl prodán manželům
Minaříkovým z Horního Jelení, kteří se však rozvedli a na základě smlouvy o jejich
majetkovém vypořádání má tento pozemek připadnout panu Karlovi Minaříkovi. Dodatek
řeší úpravu smlouvy o smlouvě budoucí kupní ve smyslu dohody o vypořádání manželů,
tedy že budoucím kupujícím namísto manželů bude pan Karel Minařík.
(7:0:0)
9. Dohoda o spolupráci na projektu Orlicko - Sněžník – Kladsko
Zastupitelstvo obce schválilo dohodu o spolupráci na projektu Orlicko – Sněžník –
Kladsko. Tato dohoda řeší spoluúčast obce na uvedeném projektu. V rámci tohoto
projektu má být vybudováno spousta záměrů na zpřístupnění přírodních a kulturních
hodnot v oblasti Králického Sněžníku. Největším z nich má být rozhledna na Králickém
Sněžníku, kterou chce budovat polské město Stronie Śląskie. Obec by v rámci tohoto
projektu ráda vybudovala Návštěvnické centrum v místě budovy bývalého informačního
centra na konečné a parkoviště pod Klepáčem. Realizace záměrů bude odvislá
od přiznání dotace z česko-polského programu.
(7:0:0)
10. Návštěvnické centrum rezervace Králický Sněžník
Zastupitelstvo obce schválilo předložený projekt
Návštěvnického centra v místě budovy bývalého
informačního centra na konečné. Tento objekt má
být vybudován v rámci projektu Orlicko – Sněžník –
Kladsko a má obsahovat informační centrum
s půjčovnou vybavení pro horské aktivity, výstavní
a přednáškovou místnost s galerií a expozicí
o historii a přírodě Králického Sněžníku.
(7:0:0)
11. Žádost o odkoupení části p.p.č. 5657/1 a 5619 v k.ú. Velká Morava za účelem
výstavby Stamichmanovi stezky (LČR)
Zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje části p.p.č. 5657/1 a 5619 v k.ú. Velká
2
Morava o výměře přibližně 505 m za účelem výstavby Stamichmanovi stezky, kterou
chtějí realizovat Lesy ČR. Starosta vyjednával s LČR možnost směny za jiné pozemky,
což by však vhledem ke komplikovanosti procesu u státního podniku bylo zdlouhavé
5
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a realizace záměru Stamichmanovi stezky by byla ohrožena. LČR se však nebrání směně
jiných pozemků, které by pro obec by byly potřebné, jelikož tento podnik vlastní některé
pozemky přímo v obci a kolikrát se nejedná ani o lesní pozemky, naopak obec vlastní
některé lesní cesty, které zpřístupňují pouze lesní pozemky ve vlastnictví LČR. Prodejní
cena části uvedených pozemků bude určena na základě znaleckého odhadu, jedná se
o pozemky, které nejsou zastavitelné, jeden je zelení a druhý ostatní komunikací
u lesního pozemku ve vlastnictví LČR. Prodány budou jen jejich části, kde skutečně bude
umístěna Stamichmanova stezka. Budoucí kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem.
(7:0:0)
12. Žádost o podporu projektu SCM Lyžování – zařízení pro bezpečnou tréninkovou
a závodní činnost (SKP Kometa Brno)
Zastupitelstvo obce schválilo podporu projektu Sportovního centra mládeže Lyžování –
zařízení pro bezpečnou tréninkovou a závodní činnost. Jedná se o projekt Sportovního
klubu policie Kometa Brno, který chce zajistit zabezpečení tréninkových tratí v lyžařském
areálu Dolní Morava. Jedná se o zabezpečení spočívající ve vybudování ochranných sítí
podél sjezdových tratí, aby nedocházelo k úrazům při výjezdu ze sjezdových tratí
do lesního porostu.
(7:0:0)
13. Optimalizace předškolního vzdělávání v Králíkách
Zastupitelstvo obce projednalo projekt Optimalizace předškolního vzdělávání v Králíkách.
Tento projekt si zpracovává město Králíky, které se snaží zanalyzovat provozní náklady
současných předškolních zařízení a demografický vývoj, tedy počty dětí do budoucna,
které budou předškolní zařízení navštěvovat. Obec Dolní Morava byla v tomto projektu
dotázána, zdali neuvažuje o vybudování vlastní školky či zdali by byla ochotna přispívat
městu na provozní náklady toho předškolního zařízení, které navštěvují děti z obce.
Zastupitelstvo obce po diskuzi shledalo, že vzhledem k tomu, že v současné době
navštěvuje mateřskou školu 8 místních dětí a příští rok by jich mělo být již jen
6 a do budoucna není předpoklad velkého nárůstu, rozhodně se obci nevyplatí budovat
vlastní mateřskou školu. Zastupitelstvo obce se jednoznačně shodlo na tom, že pokud by
bylo zachováno stávající zařízení v Červeném Potoku, obec by po předloženém
vyúčtování mohla přisívat na provozní náklady mateřské školy, a to v propočtu na počet
dětí, které jí z obce navštěvují. Dále se zastupitelstvo shodlo na tom, že je ochotno
přispívat na mzdové náklady učitelek v případě prodloužené pracovní doby mateřské
školy. V současné době se jedná o projekt, který má stanovit možnosti, v žádném případě
se nejedná o skutečnost, že by mateřská škola v Červeném Potoce měla být zrušena.
Opatření na základě zpracovaného projektu budou schvalovat orgány města Králíky
a obec se k tomuto bude také vyjadřovat.
(7:0:0)
14. Návrh rozpočtu na rok 2016
Zastupitelstvo obce schválilo návrh rozpočtu pro rok 2016 počítající s příjmy 8 169 400 Kč
a s výdaji 8 051 500 Kč, výsledek hospodaření by tak měl být kladný s přebytkem
117 900 Kč. Výše přebytku pravděpodobně bude vyšší z důvodu předpokládaných
6
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poskytnutých dotací, které však v době sestavování rozpočtu nebyly schváleny či smluvně
poskytnuty. Mimo provozních výdajů vycházejících z minulých let se počítá s výdaji
na opravy místních komunikací ve výši celkem 700 000 Kč, projektové dokumentace
na opravy a výstavby komunikací ve výši 250 000 Kč, další projektové dokumentace
(cyklostezka, bytový dům) ve výši celkem 150 000 Kč, opravy na vodovodu ve výši celkem
250 000 Kč , oprava a nové osvětlení po obci ve výši celkem 600 000 Kč. Návrh rozpočtu
je vyvěšen na úřední desce obecního úřadu a pokud k němu nebudou dány připomínky,
bude na příštím zasedání zastupitelstva schválen.
(7:0:0)
15. Podpora VIII. zimní olympiády dětí a mládeže
Zastupitelstvo obce schválilo podporu VIII. zimní olympiády dětí a mládeže, která by se
mohla konat v naší obci v roce 2018. Podpora spočívá pouze ve vůli obce, zdali si přeje
mít takovouto akci na svém území. V obci by se měly konat disciplíny snowbardcross,
skicross a slopestyle. Olympiáda je určena pro žáky základních škol a účastní se jí zástupci
ze všech krajů v republice.
(7:0:0)
16. Hygienické zařízení a apresski u Stezky v oblacích
Zastupitelstvo obce schválilo záměr výstavby hygienického zařízení a apresski u Stezky
v oblacích. Jedná se o objekt WC a rychlého občerstvení u stezky v oblacích, jelikož
stávající kapacity v chatě Slaměnka jsou výrazně nedostačující pro větší počet
návštěvníků v této lokalitě. Stavba bude přízemní s podsklepením o půdorysných
rozměrech 30 x 12,5 m. Půdorys je však nepravidelný a nadzemní část objektu nebude
takto rozměrná. V objektu se budou nacházet v suterénu WC a v přízemí, které bude
tvořeno lehkou prosklenou konstrukcí, se bude nacházet rychlé občerstvení.
(7:0:0)

17. Vedení cyklostezky u záměru novostavby rodinného domu pana Černého
Zastupitelstvo obce schválilo vedení cyklostezky v prostoru před plánovanou stavbou
rodinného domu na p.p.č. 5399/2 v k.ú. Velká Morava pana Stanislava Černého. Tento
dům má být umístěn vedle domů manželů Petrželových a záměr jeho výstavby byl
projednáván již na zasedání zastupitelstva obce 24. 8. 2015, kdy zastupitelstvo obce se
vzhledem plánované roubenky nemělo problém, avšak problematické bylo budoucí
vedení cyklostezky podél hlavní komunikace, kdy v tomto místě není dostatek prostoru,
protože před samotnou stavbou je navrženo parkování uživatelů domu. K tomuto bylo
vedeno s panem Černým úvodní jednání, kdy byly nastíněny možné varianty a pan Černý
si vzal čas na rozmyšlenou. Po projednání záležitosti s investorem bylo zvoleno řešení
vedení cyklostezky na zatrubněném stávajícím příkopu, protože z důvodu konfigurace
7

březen 2016

terénu by bylo problematické řešit změnu projektu domu, aby byl umístěn dál
od komunikace III. třídy, při které má být cyklostezka vedena. Správa a údržba silnic
(SÚS) Pardubického kraje jako vlastník přilehlé komunikace III. třídy č. 31227 byla
vyzvána k vyjádření k projektovému záměru cyklostezky na zatrubněném příkopě, který
je také v jejím vlastnictví. 29. 2. 2016 Obec Dolní Morava obdržela stanovisko, kdy
s navrženým řešením cyklostezky SÚS souhlasí. V tomto místě tak bude vedení
cyklostezky přiblíženo k hlavní komunikaci, cyklostezka zde bude max. 2 metry široká
a bude se celá nacházet na pozemku SÚS a ne na pozemku pana Černého.
(7:0:0)
18. Zvýšení ceny vodného z 20 Kč na 20,70 Kč
3
Zastupitelstvo obce schválilo zvýšení ceny vodného z 20 Kč na 20,70 Kč za m pro rok
2016. Důvodem zvýšení je fakt, že od roku 2017 se bude platit celnímu úřadu za odběr
3
podzemních vod 5 Kč za 1 m namísto současných 2 Kč. Cena za odběr se tak zvýší o 3 Kč,
avšak obec může cenu vodného navýšit max. o 5 %, což je přibližně 0,90 Kč. Z tohoto
důvodu dochází ke zvýšení ceny vodného již nyní, aby obec za jímání podzemních vod
pokud možno nedoplácela. Do budoucna je nutné počítat s dalším zvyšováním ceny
vodného, protože do roku 2020 se má cena za odběr podzemních vod zvýšit na 8 Kč
3
za 1 m . Při zachování stejných provozních nákladů obce se tak cena za vodné včetně
DPH v roce 2020 vyšplhá přibližně na 30 Kč. Je však také pravděpodobné, že se zvýší
náklady obce a bude potřeba více investovat do oprav na starém vodovodním řádu
ve spodní části obce, takže konečná cena může být o něco více.
(7:0:0)
19. Informace z činnosti obce a diskuze
V diskuzi byly probírány provozní záležitosti obce. Bylo připomenuto, že naproti
hasičárně je zasypán podzemní hydrant, proto by měl majitel pozemku, který zde
prováděl terénní úpravy, zajistit odhalení hydrantu. Také byla diskutována skládka
materiálu u nádrže u požární zbrojnice. Materiál, který není obecní a je uskladněn
na obecním pozemku by měl být odklizen. Bylo řečeno, že v místě vsakovacího koše
u konce komunikace u nové zástavby dochází k vytékání vody, proto by chtělo toto místo
technicky dořešit. Dále bylo řečeno, že by se měla prořezat polní cesta na Šilbertův
kopec. Byla probírána také záležitost ohledně pořádku na pozemcích u komunikací,
kdy je vlastníci řádně v letních měsících neudržují sekáním. K tomuto bylo řečeno,
že budou k údržbě více nabádáni a v krajním případě bude připravena místní vyhláška
o údržbě veřejných prostranství. K tomuto také byla diskutována problematika
polepování stromů akcemi, kdy pak tyto plakáty na stromech zůstávají.

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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