ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA
září 2016

Číslo: 7/2016

ZDARMA

VÁŠ NÁZOR NÁS ZAJÍMÁ
Vážení spoluobčané,
mnozí z vás dorazili na zasedání zastupitelstva obce konané 12. září, kde bylo
řečeno, jak obec postupuje v řešení dopravní zvýšené zátěže a jakým způsobem se naše
obec ještě dle platného i nového územního plánu může rozvíjet. To, že jsme horským
střediskem a lidé sem budou stále jezdit obci již odepřít nelze. Jakým způsobem k tomu
však budeme přistupovat je na nás všech. Jelikož slyšíme názory obou stran - jedné, která
tvrdí, že stávající rozvoj je pro obec dobrý, lidé tu mají práci, podnikatelské možnosti
apod. a druhé, která nechce mít vazby na cestovní ruch, vadí jim vysoký počet
návštěvníků, zhoršené životní prostředí apod. Abychom znali názor vás všech, rozhodli
jsme se společně s krajskými volbami uspořádat anketu, kde můžete vyjádřit svůj názor
týkající se rozvoje obce. Prosíme, aby co nejvíce z vás v den voleb přišlo vyplnit tento
anketní lístek na obecní úřad, abychom od vás měli zpětnou vazbu, protože pokud ji
nemáme, velmi špatně se nám pracuje a u mnohých věcí, u kterých se domníváme, že by
byly dobré, nebo že by neškodily, můžete mít názor opačný.
Vzor anketního lístku je přiložen k tomuto zpravodaji. Pro hlasování však musíte
použít orazítkovaný anketní lístek, který obdržíte ve volební místnosti. Ankety se mohou
zúčastnit pouze voliči s trvalým pobytem v obci.
Richard Novák
starosta obce

KOMPOSTÉRY PRO OBČANY ZDARMA
Zastupitelstvo obce rozhodlo o účasti obce v projektu “Předcházení vzniku biologicky
rozložitelných odpadů“, který by měl být realizován v rámci Sdružení obcí Orlicko.
V rámci tohoto projektu bude žádáno o kompostéry do domácností o objemu 1 050 l.
Mělo by se jednat o kvalitní kompostéry se zesílenou stěnou a životností min. 20 let.
Na realizaci projektu bude žádáno o dotaci z Operačního programu životního prostředí
2014+. V případě uspění se žádostí bude poskytnuta dotace ve výši 85 %. Cena jednoho
kompostéru se pohybuje okolo 4 000 Kč, obec by tak doplatila za jeden kompostér asi
600 Kč. Projekt se bude realizovat pouze v případě uspění žádosti o dotaci. Pokud se tak
stane, mohou místní občané do každé domácnosti obdržet k užívání jeden kompostér.
Po době udržitelnosti projektu bude kompostér bezplatně převeden do majetku
uživatele. Ti občané, kteří by o případné přidělení kompostéru měli zájem, nechť vyplní
přiložený formulář a doručí jej v den voleb (7. a 8. října) na obecní úřad. Formulář
vhoďte do schránky ve volební místnosti, která bude použita i pro účely výše uvedené
ankety. Obec bude žádat o takový počet kompostérů, kolik domácností o něj projeví
na uvedeném formuláři zájem.
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VOLBY DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA A DO SENÁTU
V pátek 7. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 8. října od 8 do 14 hodin se uskuteční volby
do Krajského zastupitelstva Pardubického kraje a doplňovací volby do senátu. V případě
naší obce je vytvořen pouze jeden volební okrsek. Volit tedy můžete v uvedené termíny
přímo na obecním úřadě (adresa Dolní Morava 35), kde bude zřízena volební místnost.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní
občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České
republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu
hlasování umožněno. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací
lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

KOTLÍKOVÉ DOTACE
Pardubický kraj vyhlásil dne 26. 8. 2016 druhou výzvu k podávání žádostí na poskytnutí
dotace vlastníkům rodinných domů v Pardubickém kraji na výměnu stávajících ručně
plněných kotlů na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje. Cílem tohoto programu je
snížit emise z lokálního vytápění domácností ve všech městech a obcích Pardubického
kraje. Žádosti o dotaci lze podávat od 3. října od 7 hodin, a to pouze osobně na krajském
úřadě Pardubického kraje. Vzhledem k velkému zájmu je vhodné podat žádost hned
v první den. Jedna osoba může podat maximálně 5 žádostí. Veškeré dokumenty týkající
se dotace jsou k dispozici na webových stránkách „www.pardubickykraj.cz/kotlikovedotace“. Pokud někdo z vás nemá přístup k internetu nebo by s žádostí jakkoliv
potřeboval poradit, může se zastavit na obecní úřad, kde mu rádi pomůžeme. V případě
zájmu občanů může žádost o dotaci podat obec, ale pouze max. pro 5 žadatelů o dotaci.
Dotace může být jak na nový kotel na dřevo, na uhlí či peletky s automatickým
zásobníkem nebo na tepelné čerpadlo. Použitý zdroj vytápění musí splňovat požadované
parametry. V závislosti na typu kotle může být udělena dotace ve výši až 80 %. Maximální
náklady, na které bude udělena dotace jsou 150 000 Kč. V rámci dotace může být
provedeno také nějaké mikrotechnické opatření zlepšující stav objektu vzhledem
k vytápění (zateplení půdy, výměna vchodových dveří, výměna těsnění v oknech,…).

SVOZ KOVOVÉHO ODPADU

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Proběhne v pondělí 10. října. Kovový
odpad připravte před tímto dnem
nebo v tento den ráno k místním
komunikacím, odkud jej zaměstnanci
obce následně odvezou.

Proběhne v úterý 11. října. 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 12. října 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 17. října 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 12. 9. 2016
Přítomni:

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

Hosté:

Ing. Jiří Rulíšek
Mgr. Martin Palán

Občané:

Přítomno větší množství
asi 40 občanů

1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
Starosta přivítal zastupitele na zasedání zastupitelstva a přednesl program ke schválení.
Dále navrhl ověřovatele zápisu – pana Rostislava Krále a pana Radka Vrábela. K programu
i ověřovatelům zápisu nebyly podány připomínky a program i ověřovatelé byli schváleni.
(7:0:0)
2. Řešení zvýšené dopravní zátěže v obci a další rozvoj obce
Starosta úvodem představil přítomným důvody zvýšené návštěvnosti obce.
V letošním roce byla velmi hojně navštěvována horská střediska po celé republice,
a to z důvodu bezpečnostní situace ve světě, protože letošní léto bylo chladnější a suché,
tudíž ideální na návštěvu různých míst a nevhodné na koupání a také z důvodu, že lidé
mají díky růstu ekonomiky více peněz a hodlají více utrácet. Dalším důvodem vysoké
návštěvnosti v naší obci je jistě také novinka v podobě Stezky v oblacích, která se stavěla
za účelem stabilizace návštěvnosti v obci i pro letní období a nikdo neočekával (obec ani
investor) takovou návštěvnost, proto není pro tyto účely v obci vybudována potřebná
infrastruktura. Následně starosta představil, že obec od počátku problému se zvýšenou
návštěvností obce intenzivně jedná o následných krocích, a to jak s investorem
(společností Sněžník, a.s.), tak s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým
a Policií ČR. Z výsledků těchto jednání byla v letním období realizována okamžitá
opatření, a to zlepšení koordinace parkování v resortu, zvýšení počtu hlídek Policie ČR
v obci, za účelem dohlížení na plynulost dopravy a nepřekračování rychlostních limitů.
Do budoucna je řešena stabilizace stavu a odlehčení obce od jednodenních návštěvníků.
Je plánováno, že v prostoru hotelu Vista bude vybudováno asi 300 parkovacích míst
v parkovacím domu, aby nedocházelo k odstavování vozidel v tomto prostoru
na místech, která k tomu nejsou určená. Nejde tedy o masivní navýšení parkovacích míst
v oblasti, ale o fakt, že bude více dbáno na to, aby auta neparkovala mimo vyznačené
parkovací plochy. S ohledem na další výstavbu v této lokalitě by měla být vybudována
nová obousměrná dopravní komunikace z lokality U Slona k lokalitě u hotelu Vista.
Z důvodu významu má toto dopravní spojení budovat Pardubický kraj. Původně v lokalitě
u hotelu Vista mělo být vybudováno až 800 parkovacích míst, proti čemuž se ohradilo
zastupitelstvo obce a byla hledána řešení možného odstavování vozidel v době
návštěvnické špičky mimo obec. Byly nalezeny dvě lokality u Červeného Potoka – bývalý
dřevosklad u vlakového nádraží a pozemek pod hlavní komunikací za železničním
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mostem, přičemž tuto druhou lokalitu společnost Sněžník, a.s. již kupuje do svého
vlastnictví. V plánu je tedy možnost vybudování odstavného parkoviště před obcí
s kyvadlovou dopravou do resortu v případě naplnění parkovacích kapacit v obci. Dalším
budoucím opatřením je již delší dobu projednávaná stezka pro pěší a cyklisty podél hlavní
komunikace. Je uvažováno také o úpravách hlavní komunikace pro větší plynulost
provozu (rozšíření, odstavné pruhy,…) a o možnosti vybudování zajímavé kyvadlové
dopravy v podobě železnice, což řeší Pardubický kraj.
Následně starosta informoval přítomné o skutečnosti, že rozvoj obce se řídí
územním plánem. Jeho vydání je dlouhodobý proces a může se k němu kdokoliv vyjádřit.
Pokud je v územním plánu schválena nějaká zastavitelná plocha, obec výstavbu v těchto
místech již nemůže zakázat, pouze může stanovit podmínky pro její realizaci. Současně
platný územní plán má své základy již v roce 2001 a většina zastavitelných ploch pochází
z tohoto roku či z roku 2006, kdy proběhla jeho první velká změna. Následně byl územní
plán ještě 5x měněn drobnějšími změnami a nyní je měněn poslední změnou č. 7.
Stávající zastupitelstvo obce neschválilo pořízení žádné nové změny ani to neplánuje.
V současné době je schvalován také nový územní plán, který musí mít obec zpracován
do roku 2020 v důsledku změny legislativy. V novém územním plánu je vymezováno
minimum nových zastavitelných ploch, naopak jsou i některé plochy vypouštěny (jedná
se o pozemky Pozemkového úřadu a pozemky v záplavovém území). Naopak nový
územní plán může upřesnit podmínky pro využití území ve stávajících vymezených
plochách. Občané tedy byli vyzváni, aby se aktivně zúčastňovali řízení o vydání nového
územního plánu, pokud mají pocit, že nejsou hájeny jejich zájmy.
Následně starosta řídil diskuzi přítomných občanů, kteří se dotazovali k tématu,
a to jak přímo na starostu, tak také na majitele společnosti Sněžník, a.s. Jiřího Rulíška
či obchodního ředitele Martina Palána. Paní Lucie Dolečková se dotazovala na možnost
internetových vstupenek pro omezení návštěvnosti ve špičkové dny, kdy by byl stanoven
omezený počet vstupů a lidé by se museli před návštěvou předem registrovat. Martin
Palán jí na to odpověděl, že by to neznamenalo snížení náporu, jelikož ne všichni
návštěvníci by byli o této skutečnosti informováni a do obce by stejně přijeli, pouze by se
nedostali na samotnou Stezku v oblacích. Dále se paní Dolečková ohradila proti možnosti
odstavování vozidel před obcí, protože parkoviště bude umístěno v blízkosti rodinného
domu, který zde staví, automobily i lidé je tak budou rušit hlukem a zplodinami.
Předložila, že by možným řešení bylo vybudování obchvatu obce, aby se návštěvníci
do resortu dostali mimo obydlené území. Starosta na toto reagoval, že řešení obchvatu
obce je tak náročnou akcí, kterou nemůže realizovat obec sama, ale spíše by jí měl
realizovat Pardubický kraj, který hlavní komunikaci vlastní. Jestli bude vůle řešit situaci
touto cestou bude řešeno s představiteli kraje po krajských volbách.
Dalším dotazujícím byl pan Žondra, který se ptal, jestli byla někde stanovena
maximální kapacita střediska. Pan Jiří Rulíšek na toto reagoval, že zima je celkem
stabilizovaná a kapacita je dána přepravními zařízeními, které předurčují kapacitu
střediska na 4 000 osob. V letním období kapacitu návštěvníků nikdo nestanovil, nicméně
dle jeho názoru byla již kapacita střediska v letošním létě překročena. Sám je z tohoto
vývoje poněkud překvapen a jeho cílem není maximalizace zvýšení návštěvnosti,
ale stabilizace střediska a snaha o změnu v poměru mezi jednodenním a vícedenním
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návštěvníkem. Jednodenní návštěvník enormně zatíží infrastrukturu v obci a utratí zde
minimum peněz, u vícedenního návštěvníka je to naopak. Další investice tak budou
směřovány především do infrastruktury a doplňkových služeb, aby byla vyřešena doprava
a parkování v obci a stabilizace vícedenních návštěvníků. Dále se pan Žondra dotazoval
na termíny jednotlivých opatření, kdy pan Rulíšek uvedl, že v případě resortu se jedná
o vytvoření parkovacího domu u Visty, který by mohl být realizován do dvou let, welness
cca do 5-ti let a další služby cca do 10 let. V souvislosti s těmito akcemi bude řešeno nové
dopravní propojení z lokality U Slona, na což se již zpracovává projektová dokumentace
a realizace bude záležet na vůli kraje investovat do této infrastruktury. Starosta k tomuto
uvedl, že co se týká opatření ze strany obce, a to stezky pro pěší i cyklisty, tak ta by
mohla být v prvním úseku od Slona po sportovní areál, pokud se nevyskytnou závažnější
problémy, realizována do dvou let.
Následně vyjádřil svůj názor pan Petr Vahala, který jako místní občan souhlasí
se stávajícím rozvojem obce, jelikož jeho penzion díky tomu má stabilizovanou
návštěvnost a je schopný se tímto podnikáním uživit. Vyslovil obavu nad prostorovou
regulací, která je součástí změny č. 7 územního plánu obce, která může naopak některé
podnikavé místní občany ohrozit v možnosti si na zahradě vybudovat nějakou
provozovnu služeb pro cestovní ruch. Na toto reagoval starosta, že se naopak jedná
o usměrnění výstavby, kdy řada investorů, kteří nejsou místními občany chtějí své
pozemky maximálně využít pro stavbu a v obci tak vznikají velké stavby na malých
pozemcích. Hodnotou obce je její rozvolněná zástavba, pokud by došlo k přehuštění
zástavby, může to znamenat ztrátu její hodnoty jako prostoru pro podnikání i bydlení.
Díky regulativům omezujících zastavitelnost pozemku bude docházet k postupnému
zastavování obce a v případě zaplnění zastavitelných ploch může být přistoupeno i jejich
uvolnění, pokud k tomu bude veřejný zájem.
Pan Josef Tykva se dotazoval na změnu č. 7 územního plánu obce, ve které je
mimo jiného umožněna výstavba bobové dráhy mezi svahy A a B. Dle jeho názoru by
obec výstavbu této bobové dráhy neměla umožnit do doby, než se vyřeší problémy
s dopravou a parkováním, protože si myslí, že bobová dráha bude velkou atrakcí,
za kterou na Dolní Moravu vyrazí více lidí než dosud. Pan Martin Palán a Jiří Rulíšek na
toto reagovali, že nová bobová dráha primárně nemá být atrakcí, ale dalším přepravním
zařízením, protože stávající lanová dráha není dostatečně kapacitní. Návštěvník tak bude
mít možnost využít bobovou dráhu pouze jako alternativu vývozu a svozu pouze jednou.
Nebude mu umožněno se nechat vyvézt a hned svézt, bude muset mezi tím vystoupit
v prostoru u chaty Slaměnka a pro cestu dolů vystát další případnou frontu. Starosta
k tomuto dále uvedl, že zastupitelstvo obce již možnost realizace bobové dráhy schválilo
v roce 2014 a neuvedlo k tomu žádné podmínky mimo faktu, že se společnost bude
finančně podílet na výstavbě stezky pro pěší i cyklisty, pokud obec zajistí stavební
povolení. Následně běželo řízení o pořízení změny, kdy se k ní vyjadřovaly dotčené
orgány i veřejnost. Po upravení dokumentace je zastupitelstvu obce předložena změna
k vydání, nikoliv ke schválení.
Petr Vrzal shrnul historii vývoje obce v oblasti cestovního ruchu i fakt, že vývoj
územního plánu je dlouhodobá záležitost a že při projednávání některých změn,
u kterých byl jako dřívější zastupitel přítomen, nikdo nečekal kam až se Dolní Morava
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dostane. Současný stav je tedy výzva jak pro zastupitelstvo obce, aby situaci ukočírovalo,
tak pro místní obyvatele, aby využili možnosti, které jim současný stav dává. Zároveň
vyzval občany, aby se zúčastňovali zasedání zastupitelstva obce a zajímali se o veřejné
záležitosti, aby se po letech nedivili, do jaké situace se obec dostala. Dále uvedl, že pokud
by v obci nevznikla Stezka v oblacích, tlak na obec postavit chodníky by byl z důvodu
rozvoje cestovního ruchu stejný. Také uvedl, že Dolní Morava není se svým stavem
zvýšené návštěvnosti výjimkou, což může potvrdit jak z Pece pod Sněžkou tak i z jiných
míst, která navštěvuje.
Blanka Stejskalová se dotázala na možnost obytných zón na místních
komunikacích. Starosta k tomuto uvedl, že v případě obytných zón by musely být
instalovány zpomalovací příčné prahy a že možná vhodnější volbou by bylo vytvoření zón
s omezením rychlosti. Tato záležitost byla již před časem na zasedání zastupitelstva
řešena a bylo přislíbeno, že bude dořešena přímo s občany bydlícími u daných
komunikací, aby si stanovili, jaké opatření je dle jejich názoru nejvhodnější. Následně se
spolu s dalšími občany dotázala na možnost vytvoření přechodů u zastávek autobusů.
K tomuto bylo sděleno, že v souvislosti s novou stezkou pro pěší i cyklisty budou řešeny
i přechody a zálivy pro zastavování autobusů pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti
dopravy.
Gabriela Papijáková se dotázala na most přes řeku u Moravské krčmy, který
značně poničily firmy pracující pro Lesy České republiky (LČR), že by si daný most měly
opět spravit. Na toto starosta odpověděl, že záležitost je již řešena. V důsledku poklesu
jednoho pilíře byla provedena okamžitá oprava, která stabilizovala stav mostu. Byla
provedena mostní prohlídka, která stanovila omezení hmotnosti na 15 tun a most bude
v nejbližší době označen těmito značkami, aby nebyl dále přetěžován. Bylo vedeno
jednání s LČR o možnosti opravy mostu. LČR jako státní podnik nemohou investovat
do cizího majetku. Jelikož hlavní zátěž pro most vyvolává provoz v důsledku činnosti LČR,
bylo nabídnuto LČR, aby si most převzali. Obec by pak byla ochotna přispět na opravu,
protože most budou používat i místní občané, avšak hlavní investice by měla jít za LČR.
Doposud nebylo dohodnuto, jak se bude postupovat dále, nicméně pokud budou chtít
LČR tento most pro svou činnost využívat, budou vzniklou situaci s obcí nuceni řešit.
Budou tedy vedena další jednání o možnosti opravy mostu.
Aleš Novák se dotázal, jaká ubytovací kapacita v obci ještě může vzniknout.
Starosta k tomuto uvedl, že ubytovací kapacita může vzniknout na zastavitelných
plochách dle platného územního plánu. Počet případných lůžek je dán v závislosti
na charakteru ubytovacího zařízení. Omezení je tedy dáno zastavitelnými plochami,
kterých je však v platném územním plánu ještě dost. Díky regulaci využití pozemku
ve změně č. 7 územního plánu bude již množství zástavby omezeno, i tak zde může
vzniknout nemalá ubytovací kapacita. Každý investor musí zajistit parkování hostů
na svých pozemcích a musí zajistit dodávku pitné vody, elektřiny a likvidaci odpadních
vod. V současné době již není velký prostor pro masivní napojení na obecní vodovod.
I když se řeší nový vodní zdroj v důsledku poklesu hladiny spodní vody a možná bude
i kapacita obecního vodovodu navýšena, může se do budoucna stát, že již obec nebude
mít prostor pro dodávku pitné vody do dalších objektů. Pak si budou muset investoři
provést své vlastní vodní zdroje a je možné, že je v důsledku poklesu hladiny spodní vody
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nebudou mít k dispozici. Je tedy možné, že do budoucna bude výstavba omezena také
přírodními zdroji. Bylo také uvedeno, že výstavba ubytovacích kapacit není pro obec
takovou přítěží, jako jednodenní návštěvníci, naopak znamená stabilizaci v podnikání,
jelikož lidé budou v obci utrácet více peněz, restaurace budou fungovat i večer apod.
V letošním létě byla prakticky všechna ubytovací zařízení plná. Pokud si někdo obec
navečer prošel, musel konstatovat, že i při cca 2 000 ubytovaných hostech zde byl velký
klid. Problémem tedy nejsou ubytovaní hosté, ale jednodenní návštěvníci.
Následně bylo vzneseno ještě pár drobných připomínek a zastupitelstvo obce
poté vzalo na vědomí informaci o řešení zvýšené dopravní zátěže v obci a o dalším rozvoji
obce včetně připomínek občanů.
(7:0:0)
3. Nová vyhláška o stanovení koeficientu daně z nemovitosti
Starosta přednesl přítomným důvody, proč se zastupitelstvo obce rozhodlo
využít možnost navýšení koeficientu daně z nemovitostí. Hlavním důvodem je, že se obec
rozvíjí a z turistického ruchu ji do obecního rozpočtu neplynou žádné vyšší částky, které
by bylo třeba využít na investice související s cestovním ruchem. Byly shrnuty možnosti
příjmů obce a jaké má obec výdaje. Běžné příjmy jsou cca 7 mil. Kč ročně, provozní
výdaje jsou 5 mil. Kč. Zbývající 2 mil. Kč na opravy a nové investice jsou velmi málo
(příklad – 100 metrů nové místní komunikace bez osvětlení stojí okolo 0,5 mil. Kč).
Přednesl, že z důvodu očekávaných vyšších investic související s rozvojem cestovního
ruchu potřebuje obec navýšit příjem z cestovního ruchu. Ubytovací a rekreační poplatky
v současné právní úpravě mají omezenou kapacitu, tedy že nelze vybrat tímto způsobem
větší množství peněz pro potřeby nových investic. Mezi tyto investice patří jak
infrastruktura, tak i služby, které se nyní od obce v důsledku jejího rozvoje očekávají.
Zdůvodnil, že prostředky, které má obec na svém účtu naspořené jsou zdaleka pro další
investice nedostačující. Řešením je navýšení daně z nemovitostí. Ta může být navýšena
až 5-ti násobným koeficientem. Při maximálním navýšení by v obecním rozpočtu přibylo
ročně cca 3 mil. Kč.
Aby místní občané a podnikatelé mimo cestovní ruch nebyli tímto opatřením
zatíženi, mohli by obec požádat o kompenzační dar, který by byl ve výši navýšení –
neplatili by tedy ani korunu navíc. Systém kompenzačního daru by fungoval tak, že poté
co občané obdrží vyúčtování z daně z nemovitosti pro rok 2016, dostaví se na obecní
úřad spolu s vyúčtováním z roku 2015. Na obecním úřadě podepíší darovací smlouvu
a obec dar ve výši rozdílů vyúčtování poukáže přímo na účet finančního úřadu, občan pak
uhradí stávající částku finančnímu úřadu sám. Občané se zhoršenou finanční situací se
tak nemusí obávat, že by měli hradit celou částku – rozdíl navýšení za ně uhradí obec.
Kompenzační dar bude udělen pouze občanům obce, vlastnícím nemovitost nesloužící
pro služby cestovního ruchu. V případě, že nemovitost osahuje provoz cestovního ruchu,
bude dar řešen individuálním výpočtem, aby byl poskytnut pouze na části nemovitostí
nesloužících uvedenému účelu.
V diskuzi se pan Josef Tykva dotázal, jaké investice hodlá obec z vyšších příjmů
investovat. Starosta uvedl, že se jedná především investice související s rozvojem
cestovního ruchu, které však budou sloužit i místním. V prvé řadě je potřeba opravit
komunikaci v oblasti Větrného vrchu, kde je projekční odhad nákladů 20 mil. Kč včetně
7

září 2016

zokruhování. Dotace na tuto komunikaci jsou možné, avšak v maximální výši 1 mil. Kč
a projektů na tyto dotace je velký přetlak. Dále je potřeba z důvodu výstavby cyklostezky
pro pěší i cyklisty vykoupit potřebné pozemky a dofinancovat realizaci cyklostezky
v případě přiznání dotace. Tyto částky se budou pohybovat také v řádech miliónů korun.
Časem se pak určitě naskytnou další potřebné infrastrukturní projekty, do kterých by
obec měla investovat.
Pan Petr Vrzal přednesl, že se zvýšením daně nemá problém, protože díky tomu
může obec investovat do potřebné infrastruktury. Toto v další diskuzi potvrdil jak pan Jiří
Rulíšek, tak Leoš Vanžura. Někteří místní vyslovili obavu nad přidělováním daru, že by
mohl být do budoucna zrušen, v případě změny zastupitelstva v dalších volbách. K tomu
bylo uvedeno, že nové zastupitelstvo může schválit navýšení koeficientu i bez zpětného
daru občanům, tudíž je tato obava bezpředmětná. Petr Vahala vyslovil nesouhlas se
zvýšením koeficinetu, protože se cítí být diskriminován v případě dalšího zdanění jeho
podnikání, že obec tímto krokem nepodporuje podnikavé občany. Dle jeho názoru by
mohla být obec postihnuta za diskriminační chování. Bylo mu řečeno, že díky investicím
v obci se zvedl i cestovní ruch a podnikatelům v cestovním ruchu se nyní začalo dařit.
Obec díky svým předchozím rozhodnutím tyto investice umožnila a nyní potřebuje
prostředky na další investice související s rozvojem. Pan Vahala také uvedl, že v důsledku
rozvojových projektů je potřeba navýšit stav úředníků na obecním úřadě, aby byla řešena
jak běžná agenda, tak hlavně rozvojové projekty a bylo žádáno o co nejvíce dotací. Kde
vzít prostředky na zvýšený počet zaměstnanců a dofinancování těchto projektů však již
neuvedl.
Nakonec pan Tykva uvedl, jestli se někdo zabýval otázkou zdanění darů pro
občany, aby nebyli zatíženi další povinností. Bylo řečeno, že dary do 30 000 Kč
nepodléhají zdanění i přiznávání. Dále uvedl, jestli to nemůže ohrozit osoby v hmotné
nouzi, které by díky těmto darům přišli o peněžité přídavky. K tomuto bylo uvedeno, že
v obci jistě není mnoho osob vlastnících nějakou nemovitost a které zároveň pobírají
přídavky.
Nakonec bylo diskutováno, zda-li koeficient zavést a v jaké výši. Někteří
zastupitelé navrhli možnost zvýšit koeficient pouze dvojnásobně bez možnosti zpětného
daru občanům. K tomuto řešení přítomní občané zaujali negativní stanovisko.
Po následné diskuzi bylo rozhodnuto, že v tuto chvíli se navýšení koeficientu daně
z nemovitosti schvalovat nebude, budou prověřeny bližší skutečnosti týkající se daru
(zdanění, nediskriminace, omezení přídavků). Občané na možnost navýšení budou
dotázáni v anketě konané v souvislosti s krajskými volbami a další případné schvalování
navýšení koeficientu bude včas předem zveřejněno, aby se projednávání mohla zúčastnit
veřejnost a byla o tomto ve větším předstihu informována.
(7:0:0)
4. Vydání změny č. 7 územního plánu obce
Zastupitelstvo obce vydalo Změnu č. 7 Územního plánu obce Dolní Morava formou
opatření obecné povahy. Změna č. 7 Územního plánu obce Dolní Morava není v rozporu
s Politikou územního rozvoje ČR, se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje a se
stanovisky dotčených orgánů. Vydání změny č. 7 předcházelo schválení jejího pořízení
v roce 2014, schválení jejího zadání na počátku roku 2015 a následné společné řízení
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s dotčenými orgány a veřejné projednání. Všechny připomínky a námitky během těchto
jednání byly v dokumentaci zapracovány. Změna č. 7 obsahuje plochy, které umožní
výstavbu sjezdové propojovací tratě od Stezky v oblacích po konečnou lanové dráhy
U Slona, nové bobové dráhy mezi svahy A a B a welness u hotelu Vista. Dále jsou
ve změně vymezeny nové regulativy omezující možnost využití pozemku na 20 %,
aby nedocházelo k nadměrné zástavbě v obci.
(7:0:0)
5. Upravený koncept zástavby u hotelu Vista (Sněžník, a.s.)

Starosta obce a následně i pan Jiří Rulíšek představili upravený koncept zástavby u hotelu
Vista. Z důvodu negativního postoje zastupitelů byla upravena původně plánovaná
obytná věž nad parkovacím domem na přirozenější hmoty, nedosahujících vyšších výšek,
než má hotel Vista. Střechy těchto hmot mají zatravněnou střechu, aby co nejvíce
přirozeně působily v krajině. Další změnou v konceptu je dopravní napojení lokality
u hotelu, které bylo původně plánováno novou obousměrnou komunikací, která měla
navazovat na hlavní komunikaci naproti hotelu Sněžník. Nově má dopravní napojení
tvořit nová paralelní obousměrná komunikace z lokality U Slona, která má vést při trase
dnešní jednosměrné komunikace, která se nově stane pěší zónou. Přesné trasování nové
komunikace se v současné době řeší. Další změnou v konceptu je vypuštění jezera
pro zasněžování, které by v této lokalitě bylo příliš nákladné a jsou hledány nové
vhodnější varianty. Další plánovaná zástavba welness u hotelu Vista a nového
restauračního zařízení s obchody a rozšířením ubytovací kapacity hotelu Vista zůstalo
zachováno. Došlo pouze k dohodě, že v těchto místech nebude výrazně navyšována
parkovací kapacita. V diskuzi se Aleš Novák dotázal na řešení čištění odpadních vod
v lokalitě, protože stávající řešení ne vždy funguje správně. K tomuto pan Rulíšek uvedl,
že stávající ČOV hotelu Vista je technologicky upravována, aby lépe fungovala a že
v případě představené výstavby pravděpodobně dojde k vytvoření jedné lokální ČOV,
který by řešila celou lokalitu. Tato ČOV by mohla vzniknout na místě dnes již
technologicky zastaralé ČOV hotelu Prometheus, který hodlá společnost spolu s ČOV
zakoupit. Představené záměry byly představeny pouze v hrubém konceptu. Následně se
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obec k samotným stavbám bude vyjadřovat v rámci územních řízení. Zastupitelstvo obce
vzalo předložený koncept zástavby u hotelu Vista na vědomí a nemá k němu výhrady.
(7:0:0)
6. Záměr výstavby bytového domu a ubytovny U Slona a úprava ČOV u chaty Terezka
(Sněžník, a.s.)

Zastupitelstvo obce shledalo, že záměr výstavby ubytovny a bytového domu U Slona je
v souladu s územním plánem obce. Jedná se o výstavbu dvou staveb, kdy každá je
tvořena hmotami, jež půdorysně tvoří písmeno U. Vytváří tak polouzavřené dvory
evokující původní uspořádání statků a stodol. Stavby jsou třípodlažní, zastřešené
sedlovou střechou a svým vzhledem odpovídají současné prostorové kompozici sídla.
Starosta akorát uvedl, že není příliš vhodné zadní uspořádání stavby, kde je část stavby
oproti zbývajícím částem vyvýšena a hlavní hřebeny stavby jsou tak přerušeny. Nikdo
další k tomuto však připomínky neměl. V místě stavby obec nevlastní ani neprovozuje
žádné inženýrské sítě. Zastupitelstvo obce souhlasí s napojením staveb na obecní
vodovod a s napojením sjezdu od těchto staveb na účelovou obecní komunikaci
i s úpravou ČOV u chaty Terezka, aby byla navýšena v důsledku této výstavby její
kapacita. Nové objekty mají sloužit pro bydlení zaměstnanců resortu, u nichž bude
společnost požadovat nahlášení k trvalému pobytu v obci, aby obci byly zvýšeny sdílené
daňové příjmy.
(7:0:0)
7. Propojovací sjezdovka od Stezky v oblacích po konečnou LD U Slona (Sněžník, a.s.)
Zastupitelstvo obce shledalo, že propojovací sjezdovka od Stezky v oblacích po konečnou
LD U Slona, která nese pracovní název E, je v souladu s právě schválenou změnou č. 7
územního plánu obce. Šířka záboru lesa pro sjezdovku bude cca 30 metrů, šíře sjezdovky
10

září 2016

bude díky svahování poloviční. Součástí stavby bude i nová větev zasněžování. V místě
stavby obec nevlastní ani neprovozuje žádné inženýrské sítě.
(7:0:0)
8. Inženýrské sítě v lokalitě U Slona
Zastupitelstvo obce shledalo, že výstavba inženýrských sítí v lokalitě U Slona je v souladu
s územním plánem obce. Inženýrské sítě se týkají zasíťování 10 parcel určených
pro výstavbu rodinných domů. Inženýrské sítě obsahují přípojky nízkého napětí, napojení
na obecní vodovod a splaškovou kanalizaci. Zastupitelstvo obce souhlasí s napojením
lokality na obecní vodovod. Součástí této akce bude propojení nové větve vodovodu
s lokalitou 56. Dojde k přesunu stávající regulační šachy pod Čermákovými do prostoru
u hospody U Vendy. U napojených domů v tomto prostoru dojde k výměně tlakových
ventilů. Tímto opatřením bude ve vedení navýšen tlak vody, aby i výše položené domy
měly dostatečný přísun vody. Součástí stavby je také překop obecní komunikace
z důvodu vedení kanalizace. Bylo diskutováno, zda-li neprovést protlak pod touto
komunikací, což by vzhledem k terénním podmínkám bylo velmi náročné. Protože překop
bude cca 10 metrů od ukončení asaftového povrchu a zbývající úsek komunikace kolem
penzionu Na Rozcestí bude teprve budován, bylo shledáno, že překop komunikace je
možný a že nový úsek komunikace bude proveden až za plánovaný překop, aby povrch
komunikace byl co nejvíce souvislý.
(7:0:0)
9. Návrh k projednání – Centrální čistírna odpadních vod (ČOV)
Na obecní úřad byl doručen dopis paní Ivany Schönové, která je znepokojena
s funkčností některých čistíren v obci a navrhuje, aby se obec zabývala řešením
vybudování kvalitní kanalizace. Starosta obce k tomuto uvedl, že každý původce
odpadních vod je povinen je likvidovat v souladu se zákonem, pokud k tomu tak
nedochází a některé čistírny nefungují, je potřeba podat podnět na odbor životního
prostředí, který vzniklou situaci musí řešit. Dále přednesl, že obec v minulosti plánovala
centrální ČOV s kanalizací, která však neměla odkanalizovávat celou obec (končila
u střediska – hospody U Vendy). Kanalizace byla navržena jako tlaková a celkové náklady
na výstavbu by byly okolo 60 mil. Kč. Na základě ekonomického hodnocení z roku 2011
3
bylo zjištěno, že provozní náklady na likvidaci 1 m splaškových vod bez DPH by byly
3
67 Kč. Společně s náklady na budoucí opravy by náklady na m splaškových vod byly
3
170 Kč. Stočné pro občany by tedy v případě dnešní sazby DPH vycházelo na 195 Kč/m .
V případě řešení odkanalizování obce gravitační kanalizací, byly náklady vypočteny
3
o cca 20 Kč na m méně. Pokud však občané nemají vlastní ČOV, měli by své jímky
3
vyvážet a náklady na vývoz jednoho m se pohybují až kolem 800 Kč. V roce 2011
probíhala anketa mezi občany, kteří se většinově shodli na tom, že si chtějí řešit čištění
odpadních vod vlastními ČOV.
Starosta uvedl, že v současném trendu rozvoje obce by se však měla obec
zabývat novým konceptem hromadného čištění odpadních vod, protože původní koncept
tlakové kanalizace má stále platné územní rozhodnutí a je stále veden v programu
rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje. Kontrola jakosti přečištěných vod by
v případě centrální ČOV byla snadnější. V případě odkanalizování celé obce by náklady
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3

3

na přečištění m odpadních vod byly jistě nižší, studie počítala s množstvím 15 tis. m
3
splaškových vod, současná spotřeba obecní vody je 30 tis. m a některé nemovitosti mají
svůj vodní zdroj, takže přísun splaškových vod by byl až 3x vyšší než bylo plánováno,
pokud by se odkanalizovala celá obec. Než se vyřeší nový projekt, již nebudou
pravděpodobně dotace z fondů Evropské unie. I tak by se měla obec zabývat konceptem
centrální ČOV pro celou obec z důvodu jejího rozvoje. Otázkou je volba systému, zda-li
rozšířit původní koncept tlakové kanalizace nebo řešit nový systém s gravitační
kanalizací. Pan Janočko navrhl řešit systém hnízdových ČOV s gravitační kanalizací. Mohlo
by tak docházet k postupné realizaci. ČOV nemusí nutně stavět obec, ale pokud bude
schválen koncept a obec si nějakou výstavbu podmíní výstavbou lokální ČOV v dané
lokalitě, musí být předem tato ČOV vybudována. Každá ČOV má svou životnost, tudíž
po dožití technologie by mohlo v budoucnu také dojít k propojení jednotlivých hnízd
a k vytvoření centrální ČOV. Zastupitelstvo obce se tedy shodlo, že by bylo vhodné zadat
studii přehodnocení stávajícího navrženého systému na systém hnízd s gravitační
kanalizací umožňující jejich budoucí propojení.
(7:0:0)
10. Domácí kompostéry pro občany
Zastupitelstvo obce schválilo účast obce v projektu “Předcházení vzniku biologicky
rozložitelných odpadů“, kdy do každé domácnosti může připadnout jeden kompostér.
Pokud by o kompostér projevily zájem všechny domácnosti, kterých je v obci kolem 100,
byly by náklady obce ve výši cca 60 000 Kč. Tato částka vzhledem k dnešním cenám a výši
obecního rozpočtu je akceptovatelná, jelikož se jedná o dlouhodobou službu pro místní
občany.
(7:0:0)
11. Výběr dodavatele materiálu na projekt Obnova veřejného osvětlení - I. etapa
Starosta zastupitelům představil 3 nabídky firem, které by mohly dodat materiál
na projekt Obnova veřejného osvětlení - I. etapa. Tento projekt se týká nového osvětlení
u opravené místní komunikace od Nováků po novou zástavbu. Osvětlení bude provedeno
převážně na 6 metrových stožárech, svítidla budou mít kvalitní korpus ze slitiny hliníku
a budou osazeny LED světelnými zdroji. Nabídky byly obdrženy od těchto firem:
• SINORG, s.r.o. za 212 692 Kč s DPH
• VAMOS LIGHT, s.r.o. za 217 802 Kč s DPH
• JANČA V.M., s.r.o. za 234 859 Kč s DPH
Zastupitelstvo obce schválilo dodavatele materiálu společnost SINORG, s.r.o. z Králík,
která podala nejnižší nabídku za 212 692 Kč s DPH.
(7:0:0)
12. Žádost o dotaci z programu rozvoje venkova Pardubického kraje
Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci z programu rozvoje venkova
Pardubického kraje, kde bude žádáno o dotaci na projekt Obnova veřejného osvětlení - II.
etapa. Mělo by se jednat o nové veřejné osvětlení u místní komunikace od Nováků
po prodejnu potravin (kolem Horalu). Celkové náklady na tuto etapu jsou plánovány
na 400 000 Kč, bude tedy žádáno o dotaci ve výši 200 000 Kč. Součástí žádosti je i plán
rozvoje obce na nadcházející roky. Program rozvoje obce Dolní Morava pro roky 2016 –
2017 počítá s těmito akcemi (příprava či realizace):
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DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
• oprava mostu u Moravské Krčmy
• oprava mostu na Horní Moravu
• oprava mostu u č.p. 100
• úprava prostoru místní komunikace
u Valevilu – demolice opěrné zdi a
přeložka vodovodu
• opravy propustků (u Temiaka, u
Horalu, u Látalů, u Vrzalů...)
• výsprava místních komunikací
• obnova
místní
komunikace
v lokalitě Větrný vrch
• vybudování cyklostezky
INŽENÝRSKÁ INFRASTRUKTURA
• obnova veřejného osvětlení – II.
etapa
• napojení vodojemu na nový vodní
zdroj
(7:0:0)

TECHNICKÁ SPRÁVA
• vybudování zázemí pro technické
služby
• komunitní kompostárna
• nové kontejnery na tříděný odpad
VÝSTAVBA BUDOV
• výstavba nových startovacích bytů
• přestavba prodejny potravin
CESTOVNÍ RUCH
• vybudování návštěvnického centra
• výstavba garáže pro sněžné pásové
vozidlo na úpravu běžeckých stop
• realizace úprav běžeckých tras
• výstavba oplocení ve sportovním
areálu

13. Záměr přístavby Penzionu Na rozcestí

Zastupitelstvo obce shledalo, že záměr přístavby Penzionu Na rozcestí je v souladu se
současnou prostorovou kompozicí sídla. Jedná se o přízemní přístavbu s plochou
střechou s terasou či pultovou střechou v případě zastřešení bazénu. Půdorysné rozměry
přístavby jsou 15,95 x 9,6 metrů. V místě stavby se nenachází žádné inženýrské sítě
ve vlastnictví či správě obce. Zastupitelstvo obce se shodlo také na skutečnosti, že
investor stavby by se měl finančně podílet na rekonstrukci přilehlé obecní komunikace.
(7:0:0)
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14.Záměr přístavby rodinného domu na p.p.č. 5087/2 v k.ú. Velká Morava (MUDr.
Libor Vyskočil)

Většina zastupitelů obce shledala, že přeložená přístavba rodinného domu
na p.p.č. 5087/2 v k.ú. Velká Morava manželů Vyskočilových není v souladu se současnou
prostorovou kompozicí sídla. Požaduje tedy úpravu záměru – úpravu zastřešení
a rozložení střešních oken, případně změnu povrchových úprav.
(3:4:0, proti Ladislav Bednář, Radek Vrábel, Eva Cehová, Rostislav Král)
15. Záměr výstavby rodinného domu na p.p.č. 5383 v k.ú. Velká Morava (Tomáš Hlava)

Zastupitelstvo obce shledalo, že předložený hrubý koncept stavby rodinného domu
na p.p.č. 5383 v k.ú. Velká Morava pana Hlavy svým rozložením odpovídá současné
prostorové kompozici sídla. Má se jednat o přízemní stavbu s podkrovím o půdorysných
rozměrech 6,5 x 10 metrů. Výška stavby by měla být 7,2 metrů. Vzhledem k neúplnosti
dokumentace požadujeme předložení kompletních pohledů včetně zasazení stavby
do terénu a její umístění na pozemku.
(7:0:0)
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16. Žádost o odkoupení pozemku v prostoru parkoviště U Vendy pro prodejnu
sportovního zboží (Shotboardshop)
Zastupitelstvo obce zamítlo odprodat část pozemku v prostoru parkoviště U Vendy
pro prodejnu sportovního zboží. O odprodej zažádal pan Michal Hubálek provozující síť
2
obchodů Shotboardshop. Prodejna by nepřesáhla zastavěnou plochu 150 m a náleželo
by k ní 6-7 parkovacích míst. Vzhledem k nedostatku parkovacích míst v obci bylo
shledáno, že zábor parkoviště by byl nevhodný a umístění prodejny do přilehlého svahu
u parkoviště by znamenal provozní problémy s provozem parkoviště.
(7:0:0)
2

17. Žádost o odkoupení st.p.č. 103/3 v k.ú. Velká Morava o výměře 15 m
Zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje st.p.č. 103/3 v k.ú. Velká Morava o výměře
2
15 m , o kterou zažádala paní Eva Klimešová. Jedná se o zbytkový pozemek pod částí
jejího domu, který zůstal v obecním majetku. Protože se jedná o místní občanku, byla
2
schválena prodejní cena na 100 Kč/m , tedy 1 500 Kč za celý pozemek. Budoucí kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem (daň z nabytí pozemku, kolek na vklad
do katastru nemovitostí apod.).
(7:0:0)
18. Schválení směny a prodeje části p.p.č. 2126 v k.ú. D. Morava
Záměr směny a prodeje části p.p.č. 2126 v k.ú. Dolní Morava byl vyvěšen na úřední desce
obecního úřadu v období od 10. 8. do 12. 9. a žádný další zájemce o směnu či prodej
předmětného pozemku se nepřihlásil. Zastupitelstvo obce tak schválilo směnu části
2
p.p.č. 2126 o výměře 27 m za část st.p.č. 20 o shodné výměře a zároveň schválilo prodej
2
části p.p.č. 2126 o výměře 59 m za cenu 49 560 Kč společnosti ERGO FINANCIAL GROUP,
s.r.o.. Ta mimo kupní ceny uhradí také vyhotovení geometrického plánu, kolek na vklad
do katastru nemovitostí a daň z nabytí pozemku. Kupní smlouva bude sepsána až
po 1. 1. 2017 z důvodu pobírání dotací na zemědělskou činnost, jež provádí na pozemku
stávající nájemce a pobírání dotací na prodávanou a směňovanou část ukončí ke konci
tohoto roku.
(7:0:0)
19. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – přípojka NN,
Apartmány Hotelu Sport
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na vedení přípojky NN pro Apartmány Hotelu Sport. Vedení přípojky bude
vedeno podél místní komunikace na p.p.č. 2099 v k.ú. Dolní Morava a přes budovanou
komunikaci na p.p.č. 2081. Obci tak bude uhrazena náhrada za zřízení věcného břemene
ve výši 2 000 Kč bez DPH.
(7:0:0)
20. Žádost o dotaci ve výši 5 000 Kč na poradnu pro sluchově postižené
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí individuální finanční dotace z rozpočtu obce
v roce 2016 ve výši 5 000 Kč na poradnu pro sluchově postižené, kterou v Králíkách
provozuje spolek AUDIOHELP.
(7:0:0)
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21. Žádost o dotaci ve výši 25 000 Kč na ošetřovatelku pro Michala Čermáka
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí individuální finanční dotace z rozpočtu obce
v roce 2016 ve výši 25 000 Kč na ošetřovatelku pro Michala Čermáka v době docházky
do školy.
(7:0:0)
22. Nový kotel do prodejny potravin
Zastupitelstvo obce schválilo pořízení nového automatického kotle na uhlí do prodejny
potravin. Celková hodnota kotle včetně instalace se bude pohybovat okolo 120 000 Kč.
Podmínkou výměny kotle je zvýšení pachtovného stávajícímu pachtýři, kterým je
společnost FALTA, o 1 000 Kč měsíčně.
(7:0:0)
23. Informace z činnosti obce a diskuze
V tomto bodě starosta informoval zastupitele o užití znaku obce na obalu
čokolád společnosti Astur & Qanto s.r.o., které si původně zastupitelstvo obce podmínilo
darováním několika čokolád pro místní děti. Zástupkyně společnosti upřesnila žádost, že
se v podstatě jedná o bezplatnou reklamu obci a že této možnosti využily všechny obce
v okolí a s podobným požadavkem se nesetkala. Po zvážení se tedy zastupitelé shodli
na skutečnosti, že znak může být na tyto čokolády i bez daru použit.
Dále zastupitelstvo obce souhlasilo s návrhem starosty uspořádat anketu
při konání voleb do zastupitelstva kraje, kde budou místní občané dotazováni na otázky
týkající se dalšího rozvoje obce.
(7:0:0)

PODĚKOVÁNÍ
Chtěl bych touto cestou poděkovat mladíkovi Martinovi Venusovi, který mi
duchapřítomně pomohl vyprostit ruku mezi kládami, když jsem stahoval dřevo.
Jaroslav Míka

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Do konce tohoto roku bude probíhat svoz komunálního odpadu
vždy v sudé středy ráno, tedy 21. 9., 5. 10., 19. 10., 3. 11., 16. 11.,
30. 11, 14. 12., 28. 12.. Od Nového roku bude probíhat svoz opět
každý týden.

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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ANKETA OBCE DOLNÍ MORAVA
názor občanů na rozvoj obce
Jak hodnotíte současný stav v obci s ohledem na cestovní ruch:
a) jsem nadšen (pracovní možnosti, zhodnocení investic,…)
b) jsem spokojen, chce to ovšem vychytat nedostatky (cyklostezka, parkování,…)
c) nevadí mi to
d) vadí mně (zvýšená doprava, spousta lidí,…)
e) jsem znechucen (ztráta klidu, nemám z toho nic,…)
Jak by dle vás obec měla podporovat rozvoj obce z hlediska územního plánu
a) umožnit veškerý rozvoj dle požadavků investorů
b) umožnit rozvoj v regulované míře
c) stabilizovat stávající stav a nerozšiřovat zastavitelné plochy v územním plánu
d) vydat ke stávajícím zastavitelným plochám takovou regulaci zástavby, aby byla nová zástavba
minimalizována
e) vypustit zastavitelné plochy z územního plánu i za cenu mnohamilionových náhrad
Souhlasíte s navýšením příjmů obce způsobem navýšení koeficientu daně z nemovitosti:
a) ano, souhlasím s navýšením pro všechny, díky rozvoji obce se mi zvýšily hodnoty nemovitostí
b) ano, za předpokladu, že místním občanům bude navýšená daň vrácena formou kompenzačního
daru
c) je mi to jedno
d) nesouhlasím, podnikatelé v cestovním ruchu by měli přispívat do rozpočtu obce sami
e) nesouhlasím s tím
Do čeho by dle vás měla obec investovat (lze označit více možností)
a) cyklostezka s chodníkem podél hlavní komunikace
b) přestavba prodejny potravin
c) startovací byty pro mladé
d) sociální byty pro nízkopříjmové skupiny
e) zázemí technických služeb
f) oprava místní komunikace: .………………………………………….(lze upřesnit)
g) oprava mostu: ………………………………………………………...(lze upřesnit)
h) nové veřejné osvětlení
i) nové kontejnery na tříděný odpad
j) nový vodní zdroj
k) něco dalšího: ………………………………………………………………………..
l) něco dalšího: ………………………………………………………………………..
m) něco dalšího: ………………………………………………………………………..
Co byste dále očekávali od obce (lze označit více možností)
a) zlepšit údržbu veřejné zeleně
b) pořádat více kulturních akcí
c) zlepšit informovanost občanů
d) omezení rychlosti na místních komunikacích
e) něco dalšího: ………………………………………………………………………..
f) něco dalšího: ………………………………………………………………………..
g) něco dalšího: ………………………………………………………………………..

Děkujeme za váš názor, je pro nás důležitý!

FORMULÁŘ PRO ZÁJEMCE O KOMPOSTÉR
Máme zájem o kompostér o velikosti 1050 litrů do naší
domácnosti v obci Dolní Morava.
Kontaktní údaje:
jméno:

……………………………………….

příjmení:

……………………………………….

adresa:

……………………………………….
……………………………………….

telefon:

……………………………………….

V případě
uspění
žádosti
o
dotaci
v projektu
“Předcházení
vzniku
biologicky
rozložitelných odpadů“
bude kontaktní osoba
oslovena a kompostér
jí bude předán do
užívání zdarma. Po
skončení udržitelnosti
projektu
bude
kompostér této osobě
darován.
Formulář odevzdejte
v den voleb 7. nebo 8.
října na obecním úřadě
ve volební místnosti.

Aktuálně z MAS ORLICKO, z.s.
MAS ORLICKO pomáhá MŠ a ZŠ
MAS ORLICKO nabízí BEZPLATNOU pomoc (školení, individuální konzultace,..) při získávání finanční podpory
na personální činnosti či další vzdělávací programy pro MŠ a ZŠ v její územní působnosti.
První informace o těchto možnostech školy získaly již během série seminářů pro školy v dubnu 2016, následně
MAS ORLICKO připravilo 3 semináře (1 v červenci, 2 v září). V první části semináře byly účastníkům představeny
jednotlivé možnosti podpory a následně systém na PC, do kterého se žádost vyplňuje.
V současné době školám nabízíme individuální konzultace, na kterou se mohou přihlásit na emailu
brozkova@mas.orlicko.cz nebo na telefonním čísle 734 318 889.
Operační program zaměstnanost podpoří družiny ve školách i vybrané sociální služby
Již před koncem roku plánujeme vyhlášení prvních výzev na podporu chodu školních družin ve školách, které
nemohou v rámci svých zařízení nabídnout dostatečnou kapacitu a realizaci příměstských táborů.
Další výzvy budou zaměřeny na podpory organizací z území MAS ORLICKO, které realizují v rámci své činnosti
široké spektrum sociálních, prorodinných i dalších služeb, určených místním občanům.
První výzvy pro zemědělské podnikatele přijdou na přelomu roku
Již na přelomu roku navážou první výzvy pro zemědělské podnikatele, zaměřené na modernizaci a vybavení
zemědělských i potravinářských podniků. Podpora ve výši až 1 000 000 Kč bude primárně určena žadatelům,
kteří se zaváží vytvořit v rámci realizace projektu pracovní místa.
Aktuální výzvy, semináře pro potenciální žadatele, kontaktní informace na jednotlivé pracovníky a další
informace sledujte na webových stránkách MAS ORLICKO, z.s. (www.mas.orlicko.cz).
Odborné konzultace a poradenství při zpracování žádosti je BEZPLATNÉ.
První výzvy do IROPu už letos
MAS ORLICKO vyhlásí první výzvy k příjmu projektů do operačního programu IROP ještě v letošním roce.
Obce budou moci žádat na zvýšení bezpečnosti dopravy (zejména pěší a cyklistické), cyklodopravu a přestupní
místa na veřejnou dopravu. Finanční částka na tuto podporu v první výzvě je 8 mil. Kč.
Neziskové organizace, církve, církevní organizace a další organizace (obecní, krajské) působící na poli
sociálních služeb budou moci žádat na rozvoj infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb. Mezi
projekty bude rozdělena finanční částka ve výši 4,2 mil. Kč.
Pro obě výzvy uspořádáme i semináře pro žadatele. V případě zájmu nás kontaktujte už nyní a můžeme začít
na zpracování Vašeho projektového záměru.

