ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA
duben 2016

Číslo: 4/2016

ZDARMA

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Od dubna do konce června bude probíhat svoz komunálního odpadu pouze 1x za 14 dní,
a to vždy v sudou středu ráno (6. 4., 20. 4., 4. 5., 18. 5., 1. 6., 15. 6., 29. 6.). Každotýdenní
svoz bude opět obnoven na letní prázdniny, tj. od července do srpna.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ČERVENÝ POTOK NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
Kdy a kde: 13. 4. 2016 od 9:00 do 15:00 hod. v Mateřské škole v Červeném Potoku
Co MŠ nabízí:
• Kvalitní
předškolní
vzdělávání
Vašich
dětí
kvalifikovanými
pedagogy v příjemném kolektivu
a školičkou umístěnou v krásném
prostředí.
• Od září bude celým rokem a novým
vzdělávacím programem provázet
nový maskot a kamarád, se kterým
se zažije mnoho legrace a zážitků.
• Mnoho akcí a událostí.

Nadstandardní aktivity MŠ:
• Autobusový ranní svoz do MŠ
a odpolední rozvoz z MŠ.
• Možnost využívání sponzorské nabídky
ve
formě
návštěv
a
aktivit
v Resortu Dolní Morava.
• Nabídka výuky anglického jazyka hravou
formou.
• Nabídka logopedie v MŠ.
• Nabídka cvičení dětské jógy.
• Kroužek pro předškolní děti „Těšíme se
na školu“.

se uskuteční v sobotu 30. dubna ve Sportovním areálu Dolní Morava
Občerstvení bude k dispozici od 18:00, zapálení vatry proběhne ve 20:00
Vstupné činí 50 Kč, děti do 15-ti let mají vstup ZDARMA
o zábavu se postará kapela

PLAZMA
rock
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KONANÉ DNE 21. 3. 2016
Přítomni:

Ing. arch. Richard Novák
Ladislav Janočko
Eva Cehová
Ladislav Bednář
Vladimír Vyskočil

Omluveni:

Rostislav Král
Radek Vrábel

Hosté:

Jaroslav Míka

1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
Starosta přivítal zastupitele na zasedání zastupitelstva a přednesl program ke schválení.
Dále navrhl ověřovatele zápisu – pana Vladimíra Vyskočila a pana Ladislava Bednáře.
K programu i ověřovatelům zápisu nebyly podány připomínky a program i ověřovatelé
byli schváleni.
(5:0:0)
2. Změna záměru výstavby hotelu v Areálu Větrný vrch (SAJM, s.r.o.)
Zastupitelstvo obce schválilo změnu stavby hotelu v Areálu Větrný vrch. Jedná se o již
povolenou stavbu v roce 2009, kterou schválilo předminulé zastupitelstvo. Stavba je
poměrně velká, zalomeného půdorysu s rozměry jedné části 17,6 x 24,85 m a s rozměry
druhé části 42,6 x 11 m. Ve stavbě se původně mělo nacházet ubytování hotelového typu
s příslušným zázemím. Investor přišel s možností nového využiti, kdy má být realizováno
ubytování apartmánového typu se zázemím v podobě restaurace a komerčních prostor
(půjčovna lyžařského vybavení, lyžařská škola k areálu Větrný vrch,…) a v části budovy by
se pak nacházely byty. Investor se zavázal, že z apartmánového ubytování bude platit dle
počtu lůžek bez ohledu na využití rekreační a ubytovací poplatky paušální částkou a že se
zavazuje, aby si kupující bytů nahlásili v obci trvalý pobyt, jinak investor uhradí obci
finanční náhradu. O tomto bude sepsána smlouva o spolupráci. V rámci úprav dispozic
dojde ke snížení výšky objektu z povolených 17 m nad upraveným terénem na 15, 75 m.
Za objektem hotelu se měly nacházet ještě tři samostatné dependance o půdorysných
rozměrech přibližně 7,5 x 9,5 m. Tyto dependance budou vypuštěny. V diskuzi bylo
řečeno, že by prakticky všichni zastupitelé spíše uvítali realizaci daleko menšího objektu,
avšak vzhledem ke skutečnosti, že by investor mohl postavit objekt dle platného
povolení, usneslo se zastupitelstvo, že se změnami v projektu souhlasí. Uvítalo možnost
trvalého bydlení v objektu či případné finanční kompenzace.
(5:0:0)
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3. Schválení prodeje části p.p.č. 963/14 v k.ú. Velká Morava o výměře 66 m (SKP
Kometa Brno)
2
Záměr prodeje části p.p.č. 963/14 v k.ú. Velká Morava o výměře 66 m , který se nachází
před chatou Kamila na lyžařském svahu „Áčko“ v Resortu Dolní Morava byl vyvěšen od
4. do 21. března na úřední desce obce a nikdo další mimo žadatele se k možnosti koupě
nepřihlásil. Zastupitelstvo obce tedy schválilo prodej výše uvedené části pozemku
za cenu 66 000 Kč Sportovnímu klubu policie Kometa Brno. Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem, především daň z nabytí nemovitosti, vklad do katastru
nemovitostí a vyhotovení geometrického plánu.
(5:0:0)
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4. Schválení prodeje části p.p.č. 5657/1 a 5619 o výměře přibližně 505 m za účelem
výstavby Stamichmanovi stezky (LČR)
2
Záměr prodeje částí p.p.č. 5657/1 a 5619 v k.ú. Velká Morava o výměře přibližně 505 m ,
které se nachází u lesa mezi lokalitou U Slona a hotelem Vista byl vyvěšen od 4.
do 21. března na úřední desce obce a nikdo další mimo žadatele se k možnosti koupě
nepřihlásil. Zastupitelstvo obce tedy schválilo prodej výše uvedených částí pozemků
za cenu, která bude určena na základě znaleckého odhadu, státnímu podniku Lesy ČR.
Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu. Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem, především daň z nabytí nemovitosti, vklad do katastru
nemovitostí a vyhotovení geometrického plánu.
(5:0:0)
5. Schválení počtu pracovníků obce
Zastupitelstvo obce schválilo počet pracovníků obce na údržbu zeleně a majetku obce
pro rok 2016. Pracovníci budou tyto práce vykonávat na takzvané veřejně prospěšné
práce. Jedná se o pracovní činnost dotovanou úřadem práce z důvodu dlouhodobé či
obtížné nemožnosti uplatnění zaměstnaných osob na trhu práce. Počet pracovníků bude
na letní období 7 a na zimní pak 4.
(5:0:0)
6. Dotační program pro nové občany obce
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí dotace či příspěvku novým občanům obce
ve výši 5 000 Kč. Tuto částku obdrží všichni noví občané obce, tedy jak přistěhovalí, tak
i narození. Důvodem je motivovat řadu lidí, kteří se sice v obci již dlouhodobě zdržují, ale
nemají zde hlášený trvalý pobyt. Za jednoho občana, který zde má trvalý pobyt, obdrží
obec na základě takzvaného rozpočtového určení daní ze státního rozpočtu ročně
přibližně 14 tis. Kč. Příspěvek bude poskytnut za předpokladu, že se žadatel neměl
v předchozích 5-ti letech hlášen v obci trvalý pobyt a zaváže se mít v obci nově trvalý
pobyt po dobu alespoň 5-ti let. V případě nedodržení této podmínky bude za každý
nedodržený rok požadováno navrácení 1 tis. Kč z poskytnutého příspěvku. O tento
přípěvek budou moci žádat zpětně také rodiče dětí s trvalým pobytem v obci, které ještě
podobný příspěvek v posledních třech letech neobdrželi. Příspěvek bude poskytován po
prověření právních možností, jak příspěvek vzhledem k platné legislativě poskytnout.
(5:0:0)
7. Schválení rozpočtu obce na rok 2016
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce pro rok 2016, který počítá s příjmy ve výši
8 169 400 Kč a s výdaji ve výši 8 051 500 Kč. Rozpočet je tak přebytkový o 117 900 Kč.
Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce od 4. do 21. března a nikdo k předloženému
znění nepodal žádné připomínky.
(5:0:0)
8. Smlouva o způsobu spolufinancování příspěvku na podporu fungování sociální služby
– sociální poradenství ve městě Králíky v roce 2016
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o způsobu spolufinancování příspěvku
na podporu fungování sociální služby – sociální poradenství ve městě Králíky v roce 2016,
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která řeší finanční spoluúčast obce na této službě ve výši 1 026 Kč. Služba je přístupná
v Králíkách pro všechny občany Králicka.
(5:0:0)
9. Kompozice sídla na konci obce
Na základě projednávání záměru výstavby 4 domů pro rodinnou rekreaci na p.p.č. 5796,
5808 a 5818 v k.ú. Velká Morava na minulém zasedání zastupitelstva obce upřesnilo
zastupitelstvo obce regulativ respektování současné prostorové kompozice sídla daný
územním plánem. Současná prostorová kompozice sídla na konci obce v lokalitě
za konečnou je definována těmito znaky:
2
• stavby v této lokalitě jsou umístěny na pozemcích o velikosti okolo 1 500 m
• stavby jsou jednoduché, obdélného půdorysu s orientací delší strany půdorysu
zpravidla rovnoběžně s vrstevnicemi
• max. půdorysné velikosti staveb jsou 9,5 x 19 m, průměrné půdorysné rozměry pak 8
x 14,5 m
• stavby jsou přízemní s podkrovím a jsou zasazeny přirozeně do terénu
• některé stavby jsou podsklepené, přičemž z podzemního podlaží je patrný pouze sokl
o výšce max. 1 m
• stavby jsou zastřešeny sedlovou střechou o sklonu 35–45° s orientací hřebene
zpravidla rovnoběžně s vrstevnicemi, výška hřebene nad nejnižší místo upraveného
terénu nepřevyšuje 9 m
• urbanistická kompozice staveb je rovnoměrně rozptýlená
(5:0:0)
10. Spoluúčast na projektu Geopark Jeseníky
Zastupitelstvo obce schválilo spoluúčast na projektu Geopark Jeseníky v rámci něhož má
být v obci upraven prostor u mramorového lomu a staré vápenné pece v Mlýnici, kde má
být umístěno posezení a informační tabule. Finanční spoluúčast má být ve výši 5 000 Kč
za každou lokalitu, tj. v případě naší obce 10 000 Kč.
(5:0:0)

PORADNA PRO NEDOSLÝCHAVÉ

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Proběhne ve středu 27. dubna od 8
do 13 hodin v budově Městského
úřadu Králíky, ulice Karla Čapka 316,
v zasedací místnost ve II. NP.

proběhne v pondělí 25. dubna od 17:00
na obecním úřadě. Zasedání zastupitelstva
obce je veřejné a program bude zveřejněn
na úřední desce týden před jeho konáním.

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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