ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA
říjen 2016

Číslo: 8/2016

ZDARMA

VÝSLEDKY ANKETY
V termínu voleb do zastupitelstva Pardubického kraje ve dnech 7. a 8. října se konala i
anketa mezi občany obce na jejich názor na další rozvoj obce. Výsledky této ankety jsou
uvedeny dále. Výsledkem ankety je jak názor občanů na současný rozvoj obce, tak i
názor, do čeho by obec měla dále investovat a co by měla zajišťovat.
Co se týká první otázky na hodnocení současného stavu v obci s ohledem na cestovní
ruch, tak z ankety vyplynulo, že ze současného stavu je nadšeno či spokojeno 54 %
hlasujících občanů, naproti tomu to v součtu 35 % občanům současný stav vadí či jsou ze
současného stavu znechuceni, 9 % občanů to je pak jedno. Z uvedeného je vidět, že
většina občanů je spokojena s rozvojem obce v této oblasti, avšak je nutné vyřešit palčivé
problémy (cyklostezku, parkování, dopravu apod.). Je zde i velká skupina občanů, kterým
stávající situace z různých důvodů vadí. Každý směr vývoje rozděluje občany v podstatě
na 2 tábory, cílem obce je, aby se v obci dobře žilo a lidé byli spokojení, což nelze splnit
u 100 % občanů.
V případě druhé otázky týkající se rozvoje obce dle územního plánu vyplynulo, že většina
občanů by chtěla stabilizovat stávající stav nebo umožnit rozvoj v regulované míře.
Naproti tomu extrémy typu vypustit zastavitelné plochy či umožnění veškerého rozvoje si
přeje jen minimum občanů. Z uvedeného vyplývá, že po vydání nového územního plánu,
který by na základě nových regulativů měl stabilizovat stávající rozvoj v již určených
plochách pro zástavbu a umožní dotvoření infrastruktury v okolí hotelu Vista, budou
nové zastavitelné plochy přidávány jen ve výjimečných případech, které budou výhradně
v zájmu obce.
Třetí otázka se týkala navýšení příjmů obce formou zvýšení koeficientu daně
z nemovitostí. Zde třetina občanů uvedla, že by podnikatelé měli přispívat do rozpočtu
obce sami. Je to sice velmi pěkná představa, v praxi ovšem nereálná. I za předpokladu, že
by někteří podnikatelé chtěli dobrovolně do obecního rozpočtu na výstavbu různých
projektů přispívat, v případě že se byť jeden podnikatel rozhodne nedát ani korunu, celá
myšlenka padá, protože i ostatní z principu již nebudou chtít přispívat, když to nedělá ani
tento jeden podnikatel. Zvýšení daně je snadný systémový spravedlivý nástroj vycházející
z užitné plochy. Obec sice má nějaké příjmy z ubytovacích a rekreačních poplatků. Jejich
kapacita je však omezena a kontrola vybírání u všech návštěvníků je velmi složitá. Navíc
tento poplatek se nevztahuje na další aktivity – restaurace, vleky, Stezku v oblacích,… daň
z nemovitosti by se na tyto aktivity vztahovala. Část občanů má jistě obavu ze zpětného
poskytování navýšení daně – jedná se o něco nového, je to pochopitelné. Obava, že by
nové zastupitelstvo výhody ze zpětného poskytování mělo daru zrušit je chybná, protože
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nové zastupitelstvo může koeficient zvýšit bez zpětného poskytování a bude to mít úplně
stejný efekt. Na druhou stranu, i kdyby ke zpětnému poskytování nedošlo – podívejte se
na své složenky za daň z nemovitosti a na veškeré jiné daně ze mzdy či příjmu,
na všechny další poplatky co platíte. Běžná domácnost v obci platí daň z nemovitosti
necelých 1000 Kč za rok. Podívejte se na svou výplatní pásku – pokud pobíráte např.
15 000 Kč čistého, zaměstnavatele to pak stojí 25 500 Kč – státu se tak z vašeho platu
odvádí 10 500 Kč měsíčně – za rok to pak dělá 126 000 Kč! Případné maximální zvýšení
koeficientu by pak znamenalo v dnešní době zvýšené výdaje na jednu domácnost ve výši
4 000 Kč. Je možné, že někomu tato částka připadá hodně, ale vzhledem k uvedenému
a dnešním cenám je toto navýšení celkem zanedbatelné. Navíc celá tato částka skončí
v obecním rozpočtu, ze kterého bude investována do potřeb obce, tedy pro vás, což
v případě státu říci nelze. Nejvyšší navýšení by tento koeficient znamenal pro stavby
pro podnikání, které z 90 % tvoří služby pro cestovní ruch. Jsou zde samozřejmě místní
podnikatelé, kteří nepodnikají v cestovním ruchu. Pro podporu dalších služeb v obci by
jistě k těmto podnikatelům obec přistupovala individuálně a umožnila jim nějakou
formou navýšení daně kompenzovat. Na druhou stranu asi nedozrála doba, kdy toto
navýšení provést, jelikož obec v tuto chvíli má nemalé prostředky naspořené a prozatím
se více neinvestuje, protože všechny potřebné projekty nejsou dotažené k realizaci. Toto
hodlá obec změnit, jakmile se účelně proinvestují obecní prostředky a bude vidět, že se
obec stará, možná se přístup občanů změní.
Čtvrtá otázka se týkala investic obce. Zde celkem logicky 65 % občanů hlasovalo
pro cyklostezku s chodníkem, což je v současné době priorita obce č. 1 a bude se nadále
na tomto záměru usilovně pracovat. Dále občané očekávají od obce startovací byty
pro mladé, nové kontejnery na tříděný odpad, zázemí technických služeb, přestavbu
prodejny potravin, nový vodní zdroj, nové veřejné osvětlení, nové autobusové zastávky
a opravy místních komunikací, především té v oblasti Větrného vrchu a opravy mostů,
především toho u Moravské krčmy. Na základě uvedeného bude sestaven investiční plán
na uvedené akce a obec se těmto záměrům bude věnovat.
Pátá otázka se týkala, co dalšího občané od obce očekávají. Nejvíce občanů se vyslovilo
pro omezení rychlosti na místních komunikacích. Po diskuzi přímo s bydlícími u daných
komunikací bude přistoupeno k dohodnutým opatřením. Dále je požadováno zvýšení
údržby veřejné zeleně – obec za tímto účelem zakoupí příkopový mulčovač, aby došlo
ke zlepšení údržby ploch ve vlastnictví obce. V případě soukromých pozemků budou
vlastníci vyzýváni k údržbě svých travnatých pozemků alespoň 2x ročně. Dále si 25 %
občanů přeje zlepšit informovanost občanů. Bohužel nikdo neuvedl, jakým způsobem by
si to přál. Pokusíme se tedy zlepšit pravidelnost vycházení zpravodaje obce, pokud by
měl někdo další námět, co mu z hlediska informovanosti chybí, nechť nám to na Obecní
úřad oznámí, my rádi každý podnět zvážíme. V této otázce se také 15 % občanů vyslovilo
pro větší množství kulturních akcí. Opět by nám hodně pomohlo, jaké jsou myšleny.
V letošním roce se pořádalo více kulturních akcí ve sportovním areálu (sousedský
společenský večírek, ukončení prázdnin,…), a to bez výraznější návštěvnosti. Byli bychom
rádi, kdybychom věděli, o jaké kulturní akce je zájem a ty poté pomohli uspořádat či je
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uspořádali sami občané nebo spolky. Podněty na kulturní akce či zájem nějaké kulturní
akce pořádat opět dodávejte na obecní úřad.
Co se týká dalších podnětů, pro které se vyslovili pouze jednotlivci – v rámci možností se
jimi budeme zabývat. Nicméně bych na některé chtěl reagovat:
•

zlepšit výběr rekreačního poplatku – výběr rekreační a ubytovacích poplatků se
daří poměrně dobře realizovat, nyní na základě soustavnějšího vyzývání ze strany
obecního úřadu platí tyto poplatky i podnikatelé, kteří v minulosti tento poplatek
řadu let neplatili, bohužel není v možnostech obce kontrolovat každého
ubytovaného člověka, zda-li za něj podnikatel zaplatil ubytovací a rekreační
poplatek

•

více zvýhodňovat místní obyvatele (cena za svoz odpadu, vodné) – obec má
pro občany jeden z nejlevnějších poplatků za svoz odpadů v okolí a jedno
z nejlevnějšího vodného v okolí – podnikatelé platí na rozdíl od místních občanů
za počet odpadových nádob, a to za jednu klasickou popelnici 1 936 Kč za rok,
kdežto jeden místní občan platí 432 Kč. Také chataři platí za jednu nemovitost 732
Kč za rok. Z uvedeného je vidět, že místní občané jsou maximálně zvýhodňováni.
Co se týká vodného, zde obec nemá nástroj pro rozdílnou fakturaci – vodné
musíme účtovat všem stejně. Stejný princip platí i v případě komunálního odpadu,
zde však ceny vychází ze skutečné produkce odpadů pro jednotlivé skupiny

•

zákaz ohňostrojů a petard – vyhláškou o místním pořádku z roku 2012 jsou
ohňostroje po 20 hodině mimo Silvestra zakázané; za celou dobu platnosti
vyhlášky nikdo nenahlásil oficiálně porušení této vyhlášky – a to buď tak, že zavolá
Policii ČR nebo si zajistí důkazy a podá podnět na přestupkové agendě, kterou
pro obec vykonává Městský úřad Králíky

•

přehled popelnic podnikatelů – ten si samozřejmě obec vede a zavedením
samolepek se minimalizovaly černé vývozy popelnic

•

netolerance staveb „načerno“ – toto přísluší Stavebnímu úřadu v Králíkách – zde
lze podat podnět, pokud někdo ve vaší blízkosti staví načerno, v minulosti bylo
řešeno již několik staveb postavených bez řádného stavebního povolení

•

otevřené dětské hřiště – hřiště ve sportovním areálu je otevřeno denně od 8
do 20-ti hodin – tedy i v době, kdy není otevřen bufet
Richard Novák, starosta

PORADNA PRO NEDOSLÝCHAVÉ

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Proběhne ve středu 19. listopadu 2016
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 14. listopadu 2016
na obecním úřadě. Zasedání zastupitelstva
obce je veřejné a program bude zveřejněn
na úřední desce týden před jeho konáním.
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ANKETA OBCE DOLNÍ MORAVA - vyhodnocení
- názor občanů na rozvoj obce
- anketa se konala 7. a 8. října 2016
- ankety se zúčastnilo 101 občanů z 243 (41,5 %)
Hlasy
48
20
15
9
6
Hlasy
37
34
18
3
2

Hlasy
35
26
16
10
1
Hlasy
65
43
31
24
20
16
4

1) Jak hodnotíte současný stav v obci s ohledem na cestovní ruch:
jsem spokojen, chce to ovšem vychytat nedostatky (cyklostezka, parkování,…)
vadí mně (zvýšená doprava, spousta lidí,…)
jsem znechucen (ztráta klidu, nemám z toho nic,…)
nevadí mi to
jsem nadšen (pracovní možnosti, zhodnocení investic,…)
2) Jak by dle vás obec měla podporovat rozvoj obce z hlediska územního
plánu
stabilizovat stávající stav a nerozšiřovat zastavitelné plochy v územním plánu
umožnit rozvoj v regulované míře
vydat ke stávajícím zastavitelným plochám takovou regulaci zástavby, aby byla
nová zástavba minimalizována
umožnit veškerý rozvoj dle požadavků investorů
vypustit zastavitelné plochy z územního plánu i za cenu mnohamilionových
náhrad
3) Souhlasíte s navýšením příjmů obce způsobem navýšení koeficientu daně
z nemovitosti:
nesouhlasím, podnikatelé v cestovním ruchu by měli přispívat do rozpočtu
obce sami
ano, za předpokladu, že místním občanům bude navýšená daň vrácena formou
kompenzačního daru
nesouhlasím s tím
ano, souhlasím s navýšením pro všechny, díky rozvoji obce se mi zvýšily
hodnoty nemovitostí
je mi to jedno
4) Do čeho by dle vás měla obec investovat (lze označit více možností)
cyklostezka s chodníkem podél hlavní komunikace
startovací byty pro mladé
nové kontejnery na tříděný odpad
zázemí technických služeb
přestavba prodejny potravin
nový vodní zdroj
říjen 2016

15
12
11
11
11
10
9
8
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
Hlasy
44
25
25
15
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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nové veřejné osvětlení
nové zastávky
opravy místních komunikací obecně
opravy mostů obecně
oprava mostu u Krčmy
sociální byty pro nízkopříjmové skupiny
oprava místní komunikace k Moravance
byty na obecním úřadě v podkroví
parkování, infrastruktura, chodník
oprava místní komunikace na Horní Moravě – poslední úsek
ČOV
sběrný dvůr
kamerový systém
rozhlas
zprovoznění komunikace Červený Potok – Větrný vrch
cyklostezka po kopcích a podél vodního toku
oprava bytů
lavičky v obci, zvelebení obce
5) Co byste dále očekávali od obce (lze označit více možností)
omezení rychlosti na místních komunikacích
zlepšit údržbu veřejné zeleně
zlepšit informovanost občanů
pořádat více kulturních akcí
řešit problémy místních a ne investorů
více zvýhodňovat místní obyvatele (cena za svoz odpadu, cena vodného)
zlepšit výběr rekreačního poplatku
zákaz ohňostrojů a petard
pořádek a údržba kolem soukromých objektů
ochrana životního prostředí
posunout radar na lépe viditelné místo
přehled popelnic podnikatelů
retardéry
zamezit močení kolem prodejny potravin
věnovat větší pozornost důchodcům
změnit organizaci dopravy na Horní Moravě (kyvadlová doprava, jednosměrka)
zajištění finančních prostředků od státu, kraje, z dotací
pořádek a úklid v obecním úřadě a kolem
netolerance staveb "načerno"
více výhod od Sněžník, a.s. (např. parkoviště u Promethea)
říjen 2016

1
1
1
1
1
1
1

spolupodílet se na rozvoji cestovního ruchu (např. mapy s výlety na Dolní
Moravě)
více se věnovat místním obyvatelům
otevřené dětské hřiště
obytná zóna
razantnější rozhodování v případě zájmů investorů
uklidit štěrk na křižovatce u Nováků a zamezit jeho dalšímu roznášení
WC na konečné

ŘEŠENÍ DOPRAVY NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH
Na základě zájmu občanů na omezení rychlosti na místních komunikacích, bude tato
problematika řešena přímo s občany, kteří u dané komunikace bydlí.
V středu 9. listopadu se od 17:00 uskuteční na sále obecního úřadu schůzka s obyvateli,
kteří bydlí u místní komunikace od Kholů po křižovatku u Nováků.
Ve čtvrtek 10. listopadu se od 17:00 uskuteční na sále obecního úřadu schůzka
s obyvateli, kteří bydlí u místní komunikace od křižovatky u Nováků po prodejnu
potravin.
V pátek 11. listopadu se od 17:00 uskuteční na sále obecního úřadu schůzka s obyvateli
a podnikateli při komunikaci v lokalitě Větrný vrch. Na této schůzce bude řešena jak
problematika omezení rychlosti, tak také rekonstrukce této komunikace.
Na schůzkách bude přítomnými hlasováno, jaký způsob úpravy provozu na těchto úsecích
místní komunikace by si přáli a toto opatření následně bude provedeno. Pokud se někdo
dané schůzky nemůže zúčastnit, nechť sdělí na obecní úřad, jaké opatření by si přál, a to
nejlépe písemně. V úvahu připadají tato 2 opatření:
Obytná zóna
V případě tohoto opatření bude začátek a konec zóny
opatřen příslušnou značkou. V rámci této zóny je
povolena rychlost maximálně na 20 km/h. Při instalaci
této značky musí být zároveň provedena zpomalovací
opatření – zpomalovací polštáře, zpomalovací prahy
apod. Instalace těchto prvků omezuje zimní údržbu
komunikace. Dále v rámci této zóny je i zákaz stání
na místní komunikaci – nemůžete tedy stát byť částí auta
na této komunikaci. Tato opatření platí bez výjimky pro všechny.
Zóna 30
V případě tohoto opatření bude začátek a konec zóny opatřen opět
příslušnou značkou. V rámci této zóny platí pouze jedno omezení,
a to omezení rychlosti na maximální rychlost 30 km/h. V rámci
tohoto opatření nemusí být instalovány zpomalovací prahy
a neplatí zde zákaz stání, ten jde ovšem doplnit příslušnou značkou.
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ZÁMĚR PACHTU SPORTOVNÍHO AREÁLU
Obec Dolní Morava nabízí k pachtu Sportovní areál Dolní Morava za těchto podmínek:
• pachtovné v prvním roce bude 100 Kč/měsíčně
• každý další rok bude pachtovné navíc ve výši 10 % ze zisku z dané provozovny
• pacht bude možný od 1. prosince 2016
• smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
• pachtýř bude provádět na vlastní náklady základní údržbu prostranství
sportovního areálu, především sekání travnatých ploch od 1. května do 30. září
min. 1x za 14 dní, sekání fotbalového hřiště ve stejném období min. 1x týdně
• drobné jednotlivé opravy ve sportovním areálu do 5 000 Kč platí pachtýř
• bude zajištěno denně přístupné dětské hřiště pro veřejnost
• místní občané budou mít vstup na sportoviště zdarma
• veškeré režijní náklady plynoucí z provozu (elektřina, vodné ap.) platí pachtýř
Sportovní areál se skládá ze správní budovy, kde jsou WC, šatny, sprchy, prostor
občerstvení, skladovací prostory a přístřešek s posezením. Dále se ve sportovním areálu
nachází fotbalové hřiště, hřiště s umělou trávou, hřiště s asfaltovým povrchem
a mantinely, pódium, trampolíny, dětské hřiště, sklad nářadí. Sportovní areál je vhodný
pro provoz občerstvení, pořádání sportovních a kulturních akcí, místo pro konání
sportovních soustředění, je možné v něm provozovat kemp.
Více informací ohledně sportovního areálu či jeho prohlídku si můžete domluvit
na obecním úřadě v úřední hodiny (pondělí a středa od 7 do 12 a od 13 do 17 hodin) či
na telefonu 721 340 777. Zájemci o pacht mohou podat písemnou žádost do 11.
listopadu 2016 na adresu: Obecní úřad Dolní Morava, Dolní Morava 35, 561 69.
O pachtu bude rozhodováno na zasedání zastupitelstva obce 14. listopadu 2016.

SETKÁNÍ SENIORŮ
V sobotu 26. listopadu se uskuteční setkání seniorů na sále
obecního úřadu od 15:00. Všichni senioři na toto setkání
obdrží pozvánku. Pro zájemce bude zajištěn odvoz.
Programem setkání bude vystoupení dětí z Mateřské školy
Červený Potok, promítání historických fotografií a hudební
vystoupení dechové kapely Horalka. Prosíme tedy, abyste
si na tento den na toto setkání udělali čas. Dále prosíme
všechny, kteří vlastní zajímavé historické fotografie z obce
(původní stavby, historické události apod.) , jestli by je
nemohli poskytnout k provedení kopie, aby mohli být tyto
fotografie na tomto setkání promítnuty a případně
založeny do kroniky.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KONANÉ DNE 17. 10. 2016
Přítomni:

Omluveni:

Ing. arch. Richard Novák
Ladislav Janočko (do bodu 7)
Rostislav Král
Eva Cehová
Vladimír Vyskočil
Radek Vrábel

Zapisovatel:

Edita Novotná

Hosté:

Ing. Leoš Vanžura, MBA
František Slavík
Ing. Lucie Dolečková
Jaroslav Míka

Ladislav Bednář

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 paní Evu Cehovou.
K programu i ověřovatelům zápisu nebyly podány připomínky a program i ověřovatelé
byli schváleni.
(6:0:0)
2. Žádost o koupi částí pozemků p.č. 297/1, 297/14, 297/15 a 297/19 v k.ú. Horní
Morava (František Slavík)
Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana Františka Slavíka o koupi částí pozemků
2
p.č. 297/1, 297/14, 297/15 a 297/19 v k.ú. Horní Morava, o výměře celkem cca 2 000 m .
Jedná se o pozemky sousedící s jeho pozemkem, na kterém má umístěnou chatu.
Uvedené části pozemků pan Slavík obhospodařuje a měl je v nájmu. Předmětné pozemky
nejsou určeny k zastavění – jedná se o trvalý travní porost, který je z části porostlý
náletovými dřevinami. Zastupitelstvo obce shledalo, že uvedené části pozemků jsou
pro obec nevyužitelné a mohou být odprodány. Protože se jedná o nezastavitelné
pozemky, které jsou však užívány jako zahrada, navrhnul starosta prodejní cenu
2
na 35 Kč/m , s čímž zastupitelé souhlasili. Následně zastupitelstvo obce schválilo záměr
prodeje uvedených částí pozemků za uvedenou cenu, budoucí kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem. Záměr prodeje bude vyvěšen na úřední desce obecního
úřadu po dobu min. 15-ti dnů, pokud se nepřihlásí žádný další zájemce, bude přistoupeno
k prodeji žadateli.
(6:0:0)
3. Žádost o koupi části pozemku p.č. 272/1 v k.ú. Horní Morava (Lenka Struclová)
Zastupitelstvo obce projednalo žádost paní Lenky Struclové o koupi části pozemku
p.č. 272/1 v k.ú. Horní Morava, za účelem výstavby rodinného domu k trvalému bydlení.
2
Jedná se o část pozemku o výměře 1 437 m , která je dle geometrického plánu oddělena
jako p.p.č. 272/4. Zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje uvedené části pozemku
2
za cenu 100 Kč/m za podmínky, že budoucí kupující musí do dvou let předložit stavební
povolení na rodinný dům a do pěti let musí předložit kolaudační rozhodnutí či souhlas
o užívání nemovitosti. V případě nesplnění uvedených podmínek by měla být kupní cena
2
navyšována na 650 Kč/m . K tomuto se však rozpoutala diskuze, ze které vyplynulo, že se
8
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tržní hodnota pozemků v této lokalitě zvýšila, a proto bylo schváleno případné navýšení
2
kupní ceny na 1500 Kč/m .
(6:0:0)
4. Žádost o prodloužení termínu pro předložení kolaudačního souhlasu v případě
smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část p.p.č. 272/1 v k.ú. Horní Morava (Karel
Minařík)
Zastupitelstvo obce schválilo žádost pana Karla Minaříka o prodloužení termínu
pro předložení kolaudačního souhlasu v případě smlouvy o smlouvě budoucí kupní
na část p.p.č. 272/1 v k.ú. Horní Morava do 31. 12. 2017. Zastupitelstvo obce
konstatovalo, že posun termínu byl i u jiných kupujících v minulosti umožněn, pokud měli
dům v pokročilé fázi rozestavěnosti.
(6:0:0)
5. Žádost o individuální finanční dotaci pro Základní školu v Králíkách na jazykový
a kulturně-vzdělávací pobyt žáků v Soči
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí individuální finanční dotace pro Základní školu
v Králíkách na jazykový a kulturně-vzdělávací pobyt žáků v Soči, jedná se o 5 000 Kč.
(6:0:0)
6. Žádost o zvážení revokace usnesení zastupitelstva o vydání změny č. 7 územního
plánu obce (Lucie Dolečková)
V tomto bodě se projednávala žádost paní Lucie Dolečkové. Ta požaduje zvážení
revokace usnesení zastupitelstva obce o vydání změny č. 7 územního plánu obce, které
bylo přijato na minulém zasedání zastupitelstva. Paní Dolečková se obává, že by
s výstavbou bobové dráhy, kterou tato změna umožňuje, došlo k dalšímu velkému
zvýšení návštěvnosti obce a zpochybňuje tvrzení zástupců společnosti Sněžník, a.s, že se
nebude jednat o novou atrakci, ale pouze o nové přepravní zařízení. Starosta na toto
reagoval, že souhlasí s jejím tvrzením, že bezpochyby nová bobová dráha novou atrakcí
bude, avšak s omezenou kapacitou a rozhodně se nebude jednat o atrakci s takovou
návštěvností jako Stezka v oblacích. Spíše návštěvníci, co navštíví Stezku, mohou využít
i toto zařízení. Dále uvedl, že zastupitelstvo obce tuto problematiku před vydáním
několikrát diskutovalo. S investorem tohoto záměru panem Rulíškem o tomto bylo také
jednáno a došlo k dohodě, že před vybudováním bobové dráhy bude řešeno parkování
automobilů v obci a že bobová dráha nebude vystavěna dříve než v roce 2018. Obec
změnu č. 7 již bez podmínek 2x schválila a na minulém zastupitelstvu vydala, tudíž není
korektní nyní tato rozhodnutí měnit. Společnost Sněžník, a.s se chce aktivně zúčastňovat
řešení problémů, které její aktivity v obci vyvolaly. Následně došlo k diskuzi s paní
Dolečkovou o této problematice. Pan Janočko navrhnul nerevokovat usnesení, ale
doplnit k němu podmínku realizace bobové dráhy až v pozdější době. Na toto reagoval
starosta, že z hlediska stavebního zákona toto není možné a tato podmínka by v podstatě
znamenala celé přepracování změny č. 7 a nové řízení o jejím pořízení. Po dlouhé diskuzi
vzalo zastupitelstvo obce žádost paní Dolečkové na vědomí a shodlo se na tom, že tento
bod bude projednáván opět na dalším zasedání, kam bude přizván pan Rulíšek, aby měl
také možnost se k této problematice vyjádřit.
(6:0:0)
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OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
V pondělí 31. října bude obecní úřad z technických důvodů uzavřen. Pro řešení vašich
záležitostí proto využijte jiný úřední den.
Děkujeme za pochopení.
7. Provoz sportovního areálu
Starosta obeznámil zastupitele se současnou situací provozu sportovního areálu, který
obec provozuje a udržuje sama a je zde zaměstnána osoba na veřejně prospěšné práce,
která je dotována z úřadu práce. Náklady na provoz a údržbu sportovního areálu jsou
poměrně vysoké i za předpokladu dotací na pracovníka z úřadu práce. V roce 2015 byly
příjmy a výdaje na provoz a údržbu sportovního areálu následující:
• výdaje: 310 078 Kč (mzdové náklady, údržba zeleně, režie – elektřina apod.)
• příjmy: 194 000 Kč (dotace z úřadu práce, příjem z bufetu)
• rozdíl : -116 078 Kč
Z uvedeného je patrné, že náklady jsou značné, proto starosta navrhuje dát
do komerčního pronájmu celý sportovní areál, aby jej provozovala osoba mající zájem
zde provozovat různé aktivity (školy v přírodě, kemp, sportovní a kulturní akce) vedoucí
k ziskovému hospodaření. Pan Janočko na toto reagoval, že byl sportovní areál postaven
pro obec, s tím, že se už před výstavbou počítalo, že to obec bude provozně něco stát
a že areál nebyl postaven pro účel podnikání. Dále navrhnul, že by se mělo vyřešit lepší
topení – kotel na tuhá paliva, krbová kamna a realizovat rozvody topení, aby se snížily
režijní náklady. Zastupitelé s řešením topení formou krbových kamen souhlasili a také se
shodli na tom, že se musí zlepšit údržba a celkový provoz areálu. Po diskuzi zastupitelstvo
obce schválilo záměr pachtu (komerčního pronájmu) sportovního areálu od 1. prosince.
Podmínky pachtu jsou zveřejněny v tomto zpravodaji a na úřední desce obecního úřadu.
(4:2:0 proti Ladislav Janočko, Rostislav Král)
8. Počet zaměstnanců obce na další období
Starosta obce v tomto bodě informoval zastupitelstvo o současné situaci na trhu práce,
kdy díky snižující se nezaměstnanosti bude úřad práce mít méně prostředků na veřejně
prospěšné pracovníky (VPP). Těch je v tuto chvíli na obci zaměstnáno 7 a pracovní
smlouvy jim končí na konci října. Bylo zažádáno o prodloužení pracovních smluv
s úřadem práce. Je předpoklad, že do konce roku budou zaměstnáni na VPP 4
zaměstnanci a od Nového roku budou zaměstnáni pouze 2 do konce března 2017.
Následně bude žádáno o novou dohodu s úřadem práce, aby na letní sezónu mohlo opět
nastoupit více zaměstnanců. Zastupitelstvo uvedené informace vzalo na vědomí
a schválilo uvedený počet zaměstnanců na VPP.
(5:0:0)
9. Výsledky ankety – názor občanů na další rozvoj obce
Starosta informoval zastupitele o výsledcích ankety na názor občanů týkající se dalšího
rozvoje obce. Anketa se konala souběžně s volbami do krajského zastupitelstva.
Zastupitelé prodiskutovali výsledky této ankety, které určily, jak má zastupitelstvo obce
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říjen 2016

v daných případech postupovat dále. Zastupitelstvo obce pověřilo starostu sestavením
investičního plánu pro záměry, které od občanů získaly nejvíce hlasů.
(5:0:0)
10. Rámcová smlouva na prodej kovového odpadu
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření rámcové smlouvy o dodávkách odpadů se
společností Recycling – kovové odpady, a.s. na prodej železa do sběrných surovin. Bez
této smlouvy nemohou sběrné suroviny kovový odpad od obce přijmout.
(5:0:0)
11. Upravený projekt přístavby rodinného domu pana Vyskočila p. č. st. 307
Zastupitelstvo obce schválilo záměr přístavby
rodinného domu na p.p.č. 5087/2 v k.ú. Velká
Morava, dle předložené dokumentace. Jedná
se o přístavbu o půdorysných rozměrech 9,74
x 3,74 m s dřevěným obkladem. Zastřešení
bylo předloženo ve 2 variantách, a to pultovou
střechou o sklonu 8° nebo plochou střechou,
která připadá zastupitelům více vhodná.
(5:0:0)
12. Rozpočtová změna č. 2/2016
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtovou změnu č. 2/2016 týkající se přijmutí dotace
od státu na konání voleb do krajského zastupitelstva a do senátu ve výši 31 900 Kč.
(5:0:0)
13. Informace z činnosti obce a diskuze
V rámci diskuze byli zastupitelé informováni o tom, jaká byla poptávka občanů
po kompostérech. Z dotazníků vyplynulo, že zájem je o 55 kompostérů. V rámci projektu
se Sdružením obcí Orlicko tak bylo zažádáno o dotaci na 60 kompostérů. Dále bylo
sděleno, že nový kotel v prodejně potravin je již v provozu. Následně bylo uvedeno, že
veřejné osvětlení je již víceméně hotové, mělo by se kompletovat a do konce měsíce
přislíbil elektrikář jej uvést do provozu. Záleží však samozřejmě na počasí. Dále byla
probírána cesta na Větrný vrch, kde se diskutovalo o rekonstrukci této komunikace.
Jelikož je v této lokalitě plánována zimní olympiáda mládeže v roce 2018, je přislíbena
podpora od Pardubického kraje na uvedenou rekonstrukci. Starosta se tak pokusí získat
dotaci na realizaci obousměrné komunikace od obchodu na Větrný Vrch s odbočkou
k Moravance. Starosta také uvedl, že znovu zadá poptávku na zhotovení dokumentace
pro územní řízení a stavební povolení, aby byly ceny za zhotovení dokumentací aktuální
a následně budou tyto dokumentace objednány dle výsledků poptávky. Nakonec starosta
uvedl, že lze získat dotaci na křížení místní komunikace s komunikací III. třídy. V rámci
tohoto by mohl být postaven nový most u Krčmy, který je nyní ve špatném stavu. Bylo
řečeno, ať starosta poptá zhotovení projektu na tento most, který by se mohl vystavět
vedle toho stávajícího z důvodu zajištění provozu i při výstavbě nového mostu.
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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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