ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA
ČERVEN 2017

Číslo: 5/2017

DEN PLNÝ ZÁŽITKŮ
Tradiční Den plný zážitků se uskuteční v Resortu Dolní Morava v sobotu 8. července od
10 hodin. Celodenní program pro celou rodinu bude spojený s otevřením zcela nového
Dětského parku Amálka s novými atrakcemi.

ZDARMA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KONANÉ DNE 5. 6. 2017

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
O prázdninách bude obnoven každotýdenní svoz komunálního odpadu. Odpady tak
budou v červenci a srpnu sváženy každou středu. Od září bude svoz opět probíhat
1x za 14 dní, a to vždy v sudou středu.

Přítomni:

PŘÍSPĚVEK PRO NOVÉ OBČANY
Již v loňském roce zastupitelstvo obce schválilo poskytování finančních příspěvků pro
nové občany ve výši 5 000 Kč. Poskytování veřejných peněz je však nyní poměrně
problematická záležitost s ohledem na neustálé novely zákona č. 250/200 Sb. (Zákon
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů). Po schválení tak problematika
poskytování příspěvku byla předána právníkům z Centra společných služeb Sdružení obcí
Orlicko, kteří navrhli poskytnutí příspěvku formou daru. Byla přichystána smlouva, která
byla následně konzultována s Oddělením přezkumu hospodaření obcí Pardubického
kraje, které tuto formu nedoporučilo z důvodu možného rozporu s uvedeným zákonem.
Proto byla vyzvána právnička z uvedeného centra pro zpracování jiné vhodné formy,
kterou chce právnička konzultovat na společném setkání všech právníků center
společných služeb v ČR. Toto setkání se uskuteční 15. června. V průběhu léta by tak
mohla být poměrně komplikovaná záležitost konečně dořešena.

Tradiční turnaj v minifotbale

Sobota 1. července
Sportovní areál Dolní Morava
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Po celý den bude připraveno
občerstvení tak jako každý rok,
steaky, makrely, klobásy atd.
Točené pivo, nealko a spousta
dalšího. Po ukončení turnaje
nekončíme, ale budeme se bavit!!
Od 20:00 s ŽIVOU HUDBOU se
skupinou GREMLINS ROCK.
Vstupné na večerní zábavu 50,-Kč
děti do 15 let zdarma. Přijďte se
pobavit, popít a zatančit.
Zveme všechny
a těšíme se na Vás :)

červen 2017

Omluveni:

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

Zapisovatelka:

Edita Novotná

Hosté:

Ing. Leoš Vanžura, MBA
Ing. Lenka Strculová
Marek Kupec
Manželé Tykvovi
Josef Klimeš
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 Rostislava Krále a pana Radka Vrábela. K programu
i ověřovatelům zápisu nebyly podány připomínky a program i ověřovatelé byli schváleni.
(4:0:0)
2. Slib nového zastupitele a volba předsedy finančního výboru
Starosta informoval o rezignaci Ladislava Bednáře na funkci zastupitele. Jeho náhradnicí
je paní Lucie Krupičková, která funkci přijala a zároveň složila slib. Z důvodu, že bývalý
zastupitel byl zároveň i předseda finančního výboru, byla Lucie Krupičková navržena
i na tuto funkci. Starosta osvětlil nové zastupitelce činnost finančního výboru spočívající
v kontrole hospodaření obce. Zastupitelstvo obce schválilo za předsedkyni finančního
výboru paní Lucii Krupičkovou.
(4:0:1 zdržela se Lucie Krupičková)
3. Schválení prodeje části p.p.č. 5226/1 v k.ú. Velká Morava (Tykvovi)
Zastupitelstvo obce projednávalo v tomto bodě schválení prodeje části p.p.č. 5226/1
v k.ú. Velká Morava, o kterou mají zájem manželé Tykvovi. Jedná se o zahradu u budovy
č.p. 100, kde jsou obecní byty, kdy Tykvovi mají jeden obecní byt v nájmu a samostatně
mají v nájmu předmětnou část pozemku, kde mají zahradu. Záměr prodeje byl vyvěšen
na úřední desce po dobu 15 dnů a v této době byl na obecní úřad doručen dopis
s několika námitkami proti tomuto prodeji. Na předložené námitky reagoval přítomný
pan Tykva, který také osvětlil důvody odkoupení zahrady, kdy by rádi opravili zchátralý
plot a vystavěly na zahradě altán. Protože pozemek není v jejich vlastnictví, rádi by
pozemek odkoupili. Následně bylo diskutováno, zda-li pozemek zahrady odprodat
samostatně, když je využíván nájemníky obecního bytu. Zastupitelé se shodli na tom,
že by bylo vhodnější prodat pozemek pouze společně s případným odprodejem obecního
bytu, proto prodej uvedeného pozemku odkládají.
(5:0:0)
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4. Záměr výstavby rodinného domu na p.p.č. 272/1 v k.ú. Horní Morava (Lenka
Strculová)
Zastupitelstvo obce nemá připomínek
k záměru
výstavby
rodinného
domu
na p.p.č. 272/1 v k.ú. Horní Morava dle
předložené dokumentace, protože respektuje
současnou prostorovou kompozici obce
a výstavba rodinného domu na uvedeném
pozemku je umožněna platným územním
plánem obce.
(5:0:0)
5. Záměr výstavby rodinného domu na p.p.č.
5795 v k.ú. Velká Morava (Leoš Vanžura)
Zastupitelstvo obce nemá připomínek
k záměru výstavby rodinného domu na 5795
v k.ú. Velká Morava v předložené podobě.
Záměr respektuje současnou prostorovou
kompozici obce a výstavba rodinného domu
na uvedeném pozemku je umožněna platným
územním plánem obce.
(5:0:0)
6. Nákup nového žacího traktoru
Starosta informoval o možnosti nákupu nového profesionálního žacího traktoru
na obecní pozemky, protože stávající traktůrek je určen pro domácí použití a již není
v příliš dobrém technickém stavu a díky benzinovému motoru má značnou spotřebu.
Stávající traktůrek by pak byl pronajat pachtýři sportovního areálu na sekání fotbalového
hřiště. Cena nových profesionálních strojů s dieselovým pohonem a sběrným košem
vyklápěným do výšky až 2 metry se s DPH pohybuje okolo 550 tis. Kč. Jelikož obci by
ubyly plochy pro sekání z důvodu, že by si pachtýř sportovního areálu sekal travnaté
plochy sám, nikoliv jako placenou službu obce, byl by tento profesionální traktor již
zbytečný. Zastupitelé se však shodli na faktu, že by byl nový traktůrek vhodný, avšak
v nižší cenové relaci do maximální ceny 200 tis. Kč, proto pověřili starostu obce zjištěním
dalších možností. Pachtýř sportovního areálu pan Kupec také navrhl, že by obec koupila
nový levnější stroj (řádově za 75 tis. Kč) určený pouze pro sportovní areál, pan Kupec by
ho obci splácel a následně odkoupil. Zastupitelstvo obce tuto možnost odmítlo.
7. Nákup příkopového ramene
Starosta informoval možnostech nákupu příkopového ramene od různých dodavatelů.
Cenové nabídky se pohybují okolo 300 tis. Kč s DPH. Po diskuzi byly upřesněny technické
parametry příkopového ramene. Zastupitelé tak pověřili starostu upřesněním poptávky
na daný typ příkopového ramene.
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8. Schválení směny pozemků (Obec – Vanžurovi)
Zastupitelstvo obce schválilo směnu níže uvedených pozemků rodiny Vanžurových
za obecní pozemky:
Pozemky Vanžurovi
pozemky v k.ú. Velká Morava
5582
naproti polesí
5656
naproti Čermákovým
5182
u bývalé pily

Obecní pozemky
pozemky v k.ú. Velká Morava
5794
u zatáčky nad Bednářem
část st. 146
u odbočky k penzionu
část 5770
Jiřinka
část 5755
pozemky v k.ú. Horní Morava
284/4
louka a přilehlé pozemky
223/1
nad panem Pipkem
649/1

pozemky v k.ú. Horní Morava
303/1, 66, 60 u chaty povodí Moravy
111/2
na Horní Moravě nad
Duškovými
498/1, 500/1 na konci Horní Moravy
340/3
u začátku cesty na Horní
Moravě
Záměr směny byl vyvěšen na úřední desce od 16. 5. 2017 do 5. 6. 2017. Obec získá
směnou větší výměru pozemků, než kterou do směny dává. Navrhovatel směny uhradí
veškeré náklady spojené s převodem (kolek na vklad do katastru nemovitostí,
vypracování znaleckých odhadů a geometrického plánu, daň z nabytí nemovitostí).
Přesné rozložení výměr bude určeno geometrickým plánem.
(5:0:0)
9. Schválení smlouvy o koupi části p.p.č. 5375 v k.ú. Velká Morava (okolo obchodu)
V tomto bodě zastupitelstvo projednávalo schválení smlouvy o koupi části p.p.č. 5375
v k.ú. Velká Morava (pozemek okolo obchodu) od pana Žaloudka za účelem komplexní
přestavby prodejny potravin na víceúčelový objekt. Starosta obeznámil zastupitele
s konečným rozhodnutím pana Žaloudka. Na minulém zasedání bylo řečeno,
2
že po vzájemné dohodě bude cena pozemku 850 Kč/m , se kterou pan Žaloudek
souhlasil. Při podpisu smlouvy však namítl, že mění své rozhodnutí a požaduje cenu
2
950 Kč/m . Zastupitelé po diskuzi souhlasili s cenou, kterou pan Žaloudek požaduje.
Zastupitelstvo obce tedy schválilo předloženou smlouvu o koupi části p.p.č. 5375 v k.ú.
2
2
Velká Morava o výměře 1 007 m za cenu 950 Kč/m .
(5:0:0)
10. Smlouvy související s převodem komunikace za konečnou
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o smlouvě budoucí darovací na komunikaci
za konečnou s novým mostem od Pardubického kraje. V souvislosti s tímto darem také
zastupitelstvo obce schválilo dodatek č. 1 k nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na umístění výše uvedeného nového mostu. Jedná
se o přebrání závazku od Pardubického kraje vůči Povodí Moravy. Darovaná cesta
s mostem bude použita následně pro směnu s Lesy ČR týkající se dopravní optimalizace
v obci a opravu mostu u Krčmy.
(5:0:0)
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11. Návrh na uzavření nájemní smlouvy na prostor v hasičské zbrojnici (Policie ČR)
V tomto bodě starosta informoval zastupitele o žádosti ze strany Policie ČR.
Již na minulých zasedáních se diskutovalo o možnostech, že by zde chtěla Policie ČR mít
služebnu (pobočku), která by zde fungovala spíše sezónně, z důvodu větší návštěvnosti
v obci. Po jednání s Krajským ředitelstvím Pardubického kraje byl dohodnut a vybrán
prostor v místní požární zbrojnici, který má samostatný vchod a skládá se z předsíně,
víceúčelové místnosti, kuchyňky a místností s WC. Tyto prostory byly odsouhlaseny jako
vhodné prostory pro zřízení služebny s tím, že by ale obec zajistila dokončení jejich
stavebních úprav pro potřeby zřízení této služebny. Byly předběžně dohodnuty náklady
na tyto stavební úpravy do 100 000 Kč s tím, že by tyto náklady byly rozpuštěny
k nájemnému za tyto prostory na období 3 let, pro které se přepokládá uzavření nájemní
smlouvy (s možností jejího pozdějšího případného prodloužení, pokud nebude
vybudován nový vhodný prostor). Dále starosta informoval o návštěvě hejtmana
Pardubického kraje pana Martina Netolického, který přislíbil mimořádnou dotaci
na úpravy hasičské zbrojnice ve výši 200 000 Kč, pokud obec se bude podílet na úpravách
částkou alespoň 50 000 Kč. V tomto smyslu byla podána i žádost o individuální finanční
dotaci. Protože bude více peněz na opravy, bude rekonstrukce prostor v požární zbrojnici
rozsáhlejší – budou upraveny vnitřní prostory, vybudovány nové schody na půdu, budou
provedeny nové rozvody vody, kanalizace a elektřiny, bude vybudována sprcha
a opraveno WC, bude osazena nová jímka na splašky a bude instalována nová kuchyňka.
Zastupitelé vzali uvedené informace na vědomí a schválili záměr pronájmu prostor
hasičské zbrojnice na období 3 let za účelem zřízení služebny policie ČR, kdy nájemné
bude činit 1 500 Kč/měsíc.
(5:0:0)
12. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na vedení přípojky
elektřiny v lokalitě U Slona
Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
na vedení přípojky elektřiny v lokalitě U Slona. Jedná se o zasíťování deseti pozemků
v lokalitě U Slona nad Rozcestím. Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro vedení přípojky elektřiny přes
pozemky p.č. 5588, 5562, 5563 v k.ú. Velká Morava. Za zřízení věcného břemene bude
obci vyplaceno 420 000 Kč bez DPH, protože vedení má zasáhnout novou asfaltovou
komunikaci.
(5:0:0)
13. Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na veřejné osvětlení –
II. Etapa
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova
na veřejné osvětlení. V minulém roce byla poskytnuta dotace v částce 130 000 Kč
na veřejné osvětlení od Nováků č.p. 9 po novou zástavbu. Letošní dotace bude
poskytnuta v částce 150 000 Kč. Jedná se o další etapu veřejného osvětlení a to podél
komunikace od č.p. 100 v k.ú. Velká Morava (bývalý úřad), okolo penzionu Horal
po místní obchod.
(5:0:0)
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14. Záměr výstavby chaty na p.p.č. 5803 v k.ú. Velká Morava – opětovné projednání
(Richard Skřivánek)
Na minulém zastupitelstvu obce nebyl schválen
záměr výstavby chaty na p.p.č. 5803 v k.ú. Velká
Morava (za konečnou) v předložené podobě.
Zastupitelé požadovali respektování vzhledu okolní
zástavby
(přesahy
střechy, výšky objektu).
Po doručení upravené dokumentace již zastupitelé shledali,
že hmota objektu respektuje současnou prostorovou
kompozici sídla, proto většina nemá k dokumentaci zásadních
připomínek. Výstavba chaty na uvedeném pozemku je
umožněna platným územním plánem obce.
(4:0:1 proti Vyskočil)
15. Záměr výstavby veřejných WC s úschovou u chaty Marcelka (Uschovejsi, s.r.o.)
Zastupitelstvo obce nemá připomínek k záměru výstavby veřejných WC s úschovou
u chaty Marcelka na pozemcích p.č. 963/14, 963/19 a p.č. 979/4 v k.ú. Velká Morava dle
předložené dokumentace. Jedná se o objekt o půdorysných rozměrech cca 6 x 50 metrů,
který bude celý zapuštěn do stávajícího terénu. Výstavba objektu občanského vybavení je
umožněna platným územním plánem obce. Zastupitelstvo obce také souhlasí
s umístěním části objektu na obecním pozemku, za který je obci placen nájem.
(5:0:0)
16. Přestavba hospodářského objektu na st.p.č. 150 v k.ú. Velká Morava
na 2 apartmány (Kozlová)
Zastupitelstvo obce nemá připomínek k záměru přestavby hospodářského objektu
na st.p.č. 150 v k.ú. Velká Morava na 2 apartmány dle předložené dokumentace. Využití
objektu jako apartmány je v souladu s platným územním plánek obce.
(5:0:0)
17. Záměr výstavby RD na st.p.č. 35/2 v k.ú. Dolní Morava (manželé Holičtí)
Zastupitelstvo obce projednalo
záměr výstavby RD na st.p.č.
35/2 v k.ú. Dolní Morava (bývalé
Juračkovo). Zastupitelé mají
připomínky ke vzhledu stavby,
konkrétně požadují vizuálně
snížit střešní vikýře jejich
opláštěným střešní krytinou,
dále zastupitelé doporučují užití
klasických
přesahů
střechy, klasické uspořádání
oken a kombinaci vodorovného a svislého dřevěného obkladu stěn. Výstavba rodinného
domu je v souladu s platným územním plánem obce.
(5:0:0)
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18. Žádost o odkoupení části p.p.č. 2126 v k.ú. Dolní Morava (WORLD DEALS HOLDING
GROUP s.r.o.)
Zastupitelstvo obce neschválilo odkoupení části p.p.č. 2126 v k.ú. Dolní Morava
2
(u Moravanky). Jedná se o část pozemku o výměře cca 60 m , která navazuje
na novostavby uvedené společnosti. Pozemek měl být použit na terénní úpravy okolo
objektů. Dle projektové dokumentace však měly být domy položeny níže, tudíž takové
terénní úpravy nebyly třeba, stavebník má tak dodržet předloženou projektovou
dokumentaci.
(5:0:0)

Dále se diskutovala žádost od Lesů ČR. Jedná se o řešení současné situace ohledně mostu
u Krčmy a části komunikace směrem k Mlýnici, kdy obec chtěla dát Lesům ČR tento most
a část komunikace směrem do Mlýnice a zároveň by za věcné břemeno Lesům ČR obec
vyplatila 1 mil. Korun. Za to by na mostě požadovala vybudování nového mostu
s chodníkem pro občany. Lesy ČR na toto reagovali, že namísto finanční kompenzace by
raději chtěli pozemky obce, které jsou komunikacemi, avšak vedou mezi pozemky Lesů
ČR. Jelikož tyto pozemky jsou pro obec nevyužitelné, zastupitelstvo obce s principem
darování pozemků namísto finanční kompenzace souhlasilo a pověřilo starostu
přichystáním dalších podrobnějších podkladů.

19. Záměr výstavby autokempu (Vrzalovi)
Zastupitelstvo obce projednalo záměr výstavby autokempu na p.p.č. 2140 v k.ú. Dolní
Morava. Autokemp obsahuje chatku s hygienickým zázemím, 3 malé chatky pro
ubytování a 10 stání pro karavany. Zastupitelé požadují doplnění dokumentace o řezy
pozemkem s umístěním jednotlivých staveb.

FINANČNÍ GRAMOTNOST

20. Informace z činnosti obce
Starosta informoval o doručení studie od Pardubického kraje týkající se kolejového
propojení Červený Potok – Velká Morava, se kterou zastupitele seznámil. Tato studie se
však zastupitelům zdá jako velký zásah do zástavby a krajiny obce, proto realizaci tohoto
záměru nehodnotí příliš kladně. Pokud by Pardubický kraj trval na realizaci tohoto
záměru, měli by se k němu vyjádřit místní občané, zda-li by tento záměr uvítali, či nikoliv.
Starosta dále obeznámil zastupitele s letními akcemi Sněžníku a.s., kdy jediná netradiční
akce by měla být v termínu 5. 8. 2017 a bude probíhat na Stezce v oblacích. Akce se měla
konat již vloni, ale vzhledem ke špatnému počasí se nakonec nerealizovala. Termín akce
byl zvolen s ohledem na páření zvěře a hnízdění ptáků. Zastupitelé shledali, že by v rámci
akce měla být dodržena doba nočního klidu.
Dále starosta informoval o zpracované bezpečnostní inspekci komunikace III. třídy v obci,
která vytipovala nebezpečná místa na této komunikaci a navrhla opatření pro větší
bezpečnost provozu. Tuto inspekci si nechala zpracovat Správa a údržba silnic
Pardubického kraje a Pardubický kraj na bezpečností opatření uvolnil finanční
prostředky, proto by některá opatření měla být již do prázdnin provedena. Jedná se
především o vodorovné a svislé dopravní značení na komunikaci.
Starosta informoval o dalším jednání s panem Kompertem, se kterým vznikla dohoda,
že pokud obec zajistí, aby v novém územním plánu byla na jeho pozemku p.č. 5011 v k.ú.
Velká Morava vymezena plocha pro výstavbu 3 rodinných domků (celkem plocha
2
o výměře 4 500 m ), prodá pan Kompert obci část uvedeného pozemku pro účel
případné výstavby centrální ČOV a p.p.č. 5024 pro účel výstavby malého parkoviště
s altánem pro návštěvníky muzea K-S5 a pro umístění polopodzemních kontejnerů
na tříděný odpad (celkem pozemky o výměře cca 4 000 m2) za symbolickou 1 Kč.
Po diskuzi zastupitelé shledali tuto dohodu pro obec výhodnou a pověřili starostu
sepsáním smlouvy o smlouvě budoucí kupní s výše uvedenými podmínkami.
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Vážení čtenáři,
v dalším díle finanční gramotnosti vám nabízíme informace tentokrát na téma:
„Jak si udržet dluhy od těla“.
Vaše
dotazy
rádi
zodpovíme
na
info@lukasmajvald.cz
Údaje z roku 2016 říkají, že 49 % Čechů je
s výjimkou hypotečního úvěru zatíženo nějakým
dluhem. Celkové dluhy českých domácností
vzrostly
v roce
2015
na
více
než
1,332 bilionu korun. Prostřednictvím osobní půjčky
dluží pětina lidí, skrze kreditní kartu pak jeden
z deseti Čechů.
Chci za pračku zaplatit o pět tisíc víc?
I pouhá měsíčně odložená pětistovka stačí, abyste za rok ušetřili na novou televizi nebo
pračku. Tím se vyhnete půjčce a s ní spojeným zbytečným nákladům v podobě úroků.
Nad nutností půjčky přemýšlejte hlavně u spotřebního zboží, jako plazmová televize,
dovolená, vánoční dárky. Jet na deset dní do Karibiku je fajn, ale zadlužit se kvůli tomu na
několik let? A pokud jde o vánoční dárky, podle agentury Ipsos byla loni průměrná výše
předvánoční půjčky 7 869 Kč. Výhodou je rychlost půjčky, nevýhodou pak přeplatek až
50 % i více kvůli nevýhodným podmínkám.
Zkusili jste si spočítat, kolik za půjčku zaplatíte?
U subjektů nabízejících půjčky najdete kalkulačky, na kterých si můžete spočítat, kolik vás
bude stát půjčení např. 20 000 Kč:
Doba
splácení

Částka/týden

Celkem
zaplaceno

RPSN (roční procentní
sazba nákladů)

43 týdnů

740 Kč

31 820 Kč

91,66%

58 týdnů

600 Kč

34 800 Kč

75,72%
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Co se stane, když nebudu moci splácet?
Zkuste si vymodelovat scénáře, které obsahují např. ztrátu zaměstnání, dlouhodobou
nemoc, invaliditu, mateřskou nebo rozvod. Obsahuje vaše pojištění krytí těchto rizik?
Rozhodně zavrhněte řešení v podobě další půjčky, kterou byste splatili půjčku původní,
naopak co nejdříve kontaktujte věřitele.
Zbude mi rezerva i po splátce?
Váš rozpočet by měl být nastavený tak, že v něm i po splátce a dalších výdajích zbývá
rezerva. Splátka by pro váš rozpočet neměla být likvidační. I po jejím zaplacení by vám
měly zbýt peníze na zábavu nebo kroužky dětem.
Vím, od koho si půjčuju?
Nebankovních společností je spousta, zaměřte se však na kvalitu a solidnost. Společnosti,
které neprověřují žadatele v úvěrových registrech, si kompenzují riziko výší úroků nebo
jinými sankcemi.
Potřebuji pokušení v podobě kreditních karet a kontokorentu?
Kreditní karty mají jedny z nejvyšších úroků vůbec – v průměru kolem 20 %. Při placení
používejte hotovost – více ucítíte hodnotu utrácených peněz. Opatrně zacházejte
i s kontokorentem, který umožňuje jít do záporných čísel na vašem účtu a naučí vás
nakupovat na dluh. Pokud dluh včas nesplatíte, můžete ho na úrocích přeplatit i o 20
a více procent.
Opravdu si myslím, že jsem vůči reklamě imunní?
Reklama funguje na bázi emocí. Udělejte si radost, nabádají nás v nich dokonalí lidé
v dokonalých kulisách. A někdy je těžké oprostit se od emocí a zapojit rozum. Vždyť
ta dokonalost je tak blízko… Stačí jen podepsat smlouvu…
Vyplatí se vůbec někdy zadlužit se?
Určitě ano. Jsou půjčky, které mají smysl, např. do vzdělání nebo bydlení. Obojí se dá
zhodnotit – zjednodušeně řečeno cena obojího (jak nemovitosti, tak vás coby
kvalifikované pracovní síly) se může vyšplhat příjemně vysoko ☺.
Dá se od smlouvy odstoupit?
Od smlouvy můžete odstoupit do 14 dnů. Zásadní je zaslat věřiteli odstoupení od
smlouvy písemně a doporučeným dopisem. Výjimkou jsou půjčky do 5 tisíc korun, u nich
je odstoupení od smlouvy sankcionováno.
Lukáš Majvald

PORADNA PRO NEDOSLÝCHAVÉ

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Proběhne ve středu 14. června 2017
od 8:00 do 12:00 hodin v budově
Městského úřadu Králíky, ulice
Karla Čapka 316, v přízemí v kanceláři
č. 107.

Další zasedání zastupitelstva obce
proběhne v pondělí 26. června 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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INFORMACE - DOTACE PRO VLASTNÍKY BYTOVÝCH DOMŮ
Podmínky dotací na zateplení bytových domů jsou v současné době velmi výhodné
Vyšší podpora, než jaká je v Integrovaném regionálním operačním programu, se v tomto
programovacím období (2014–2020) již nedá očekávat. Proto je důležité, aby zpozorněli
všichni ti, co uvažují o zateplování či pořízení fotovoltaických kolektorů, případně o změně
zdroje tepla. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) totiž zjednodušuje podmínky, zrychluje
administraci a zároveň hledá další možnosti jak pomoci žadatelům získat potřebnou
podporu, která od léta 2016 činí 30–40 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
MMR i nadále zjednodušuje proces předložení žádostí o podporu energeticky úsporných
opatření pro bytové domy se čtyřmi a více bytovými jednotkami a urychluje jejich
administraci. Díky přijatým opatřením je aktuálně třeba předložit méně dokladů a pro
vlastníky bytových domů je nyní také výrazně jednodušší vybrat dodavatele prací. Také se
podařilo výrazně zkrátit proces hodnocení žádosti. Záměrem je také zjednodušit pravidla
pro získání podpory na zdroje tepla, informuje náměstek pro řízení sekce evropských
programů Zdeněk Semorád. Snahou MMR je umožnit podporu výměny např. plynového
nebo elektrického kotle za tepelné čerpadlo, což v současné době není možné
a nabídnout tedy vlastníkům bytových domů více možností při hledání nejvhodnějšího
řešení.
Podporováno je jak zateplení obvodových stěn nebo výměna oken a dveří, tak i pořízení
nového zdroje vytápění nebo fotovoltaických kolektorů. V létě 2016 se podařilo dojednat
vyšší míru podpory pro žadatele a tedy zateplit bytový dům je v současné výzvě ještě
výhodnější. Zároveň je možné říci, že podpora je výhodná pro všechny typy bytových
domů: evidujeme žádosti o podporu na malé bytové domy o 4 bytech, ale také na velké
panelové domy, dodává náměstek Semorád. Jako nejaktivnější v předkládání žádostí se
zatím jeví vlastníci bytových domů v Moravskoslezském kraji, odkud byly zatím podány
žádosti o podporu v celkovém objemu 280 mil. Kč (téměř 1/5 podpory všech
administrovaných žádostí v aktuální výzvě).
Příjem žádostí o podporu v aktuální výzvě potrvá do 30. 11. 2017.
V případě, že Vás tyto informace zaujaly nebo byste se rádi dozvěděli další informace
o získání podpory, obraťte se na regionální pracoviště Centra pro regionální rozvoj ČR
(www.crr.cz).
Autor: Miroslav Krob

V MATEŘSKÉ ŠKOLE ČERVENÝ POTOK SE NENUDÍME!!!
Zdravíme vás z naší školky, a jak jsme slíbili, jdeme se s vámi podělit o naše nové zážitky,
a že jich není málo!!!
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V měsíci dubnu jsme s dětmi vyrobili a vynesli do zdejšího potoka paní zimu – Moranu.
Dne 7. 4. 2017 proběhl zápis do ZŠ, kterého se zúčastnili také naši dva předškoláci
a musíme říci, že si vedli opravdu dobře. Dne 22. 4. je Den Země, na který jsme ani my
s dětmi v MŠ nezapomněli a společnými silami uklidili školní zahradu a okolí školky,
v tento den má také narozeniny náš stromeček Stříbrňáček, kterému děti vyrobily krásné
ozdoby, kterými jej ozdobily a všichni společně jsme mu popřáli a zazpívali. Více
o ekologii a třídění odpadků jsme se dozvěděli na divadelním představení „Dobré štěně“
v kulturním domě Střelnice v Králíkách. Poslední akcí v měsíci dubnu byl náš oblíbený
„Čarodějnický rej“, který proběhl v naší školce se vším všudy – plno masek, výroba
pavouků, čarodějnic, tematické soutěže, zpěv, tanec, čarování. Nechybělo také dobré
občerstvení, za které děkujeme ochotným rodičům našich dětí.
Jestli se vám zdá měsíc duben plný akcí a zážitků, tak tedy neváhejte a čtěte dále, co vše
jsme stihli a prožili v měsíci květnu.
Nejprve jsme byli pozváni do ZUŠ Králíky na minioperku Budulínek, která od nás sklidila
veliký potlesk. Dne 9. 5. 2017 proběhl v naší MŠ zápis na školní rok 2017/2018, kde jsme
přivítali nové školkáčky, seznámili je s prostředím MŠ a předali jim malé dárečky.
Na všechny nové děti se budeme od září moc těšit.Od 10. 5. byl provoz naší MŠ přesunut
již do zmiňovaných Králík, kde jsme v žádném případě nezaháleli, naopak, snažili jsme se
toho s dětmi plně využít a podnikli toho opravdu mnoho. Naše první cesta vedla
na stanici Policie ČR, předvedli nám policejní automobil, čtyřkolku a další využívanou
techniku a vybavení. Děti zde získaly spoustu důležitých a zajímavých informací. Velkým
zážitkem zajisté byla možnost vyzkoušet si neprůstřelnou vestu, helmu, pouta a také
možnost sednout si do již zmiňovaných dopravních prostředků. Děkujeme za společně
strávený čas a za materiál poskytnutý dětem a k další výuce. Další den jsme se vydali
navštívit Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, kde už na nás čekala vystavená
hasičská technika i páni hasiči. Dětem bylo opět předvedeno a ukázáno mnoho techniky
a pomůcek potřebných při práci hasiče, při kterých děti zůstaly stát s otevřenými ústy.
Nechybělo ani zkoušení hasičské helmy. Jako největší zážitek, a nejen pro děti, byla
zajisté názorná ukázka vysunutí žebříku i s paními učitelkami do výšky 30 m. Za úžasné
zážitky a vyčerpávající informace mnohokrát děkujeme a těšíme se na další setkání.
Nezapomněli jsme ani na místní Služby města Králíky s.r.o., kde jsme od pana Jílka dostali
také mnoho zajímavých informací o místní technice a nechybělo ani opakování o třídění
odpadu. Odměnou za vzorné poslouchání byla dětem možnost obsluhovat popelářský
vůz, troufáme si říci, že více jak polovina dětí by při odchodu chtěla být v dospělosti
popelářem. Děti měly také možnost sednout si do zametacího vozu a další zdejší
techniky. Při odchodu nám bylo nabídnuto přijít se podívat do druhého areálu, kde je
třídící pás na odpadky, této nabídky jsme využili a určitě nelitujeme, bylo to tu velmi
zajímavé a děti získaly širší rozhled o ekologii a samotném třídění odpadu. Všem zdejším
zaměstnancům a panu Jílkovi mnohokrát děkujeme za zajímavé informace i bezva
zážitky.
A abychom nechodili s dětmi jen po exkurzích, tak jsme jeden den zavítali na zdejší
sportovní areál, kde si děti vyzkoušely běh po ovále, skok do dálky – do písku, … Bylo to
super a nutno zmínit, že to zvládli úplně všichni, i ti naši nejmenší, klobouk dolů!
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Samozřejmě nechyběly návštěvy zdejšího dětského hřiště, procházka na králické náměstí
a zchlazení se zmrzlinou ze zdejší kavárny – cukrárny, mimochodem byla výborná.
Jedno odpoledne jsme byli pozváni na hudební show Standy a Vandy, kde si děti báječně
zatančily, zazpívaly, zasoutěžily, zkrátka se do sytosti vyřádily. Za tuto akci děkujeme paní
Janě Kyllarové, která nás na tuto akci pozvala.
Abychom nezaháleli, tak jsme se jednoho dne vydali na zdejší chatu Amálku a zahráli si
po cestě stopovanou plnou úkolů. Na konci čekala na děti zasloužená odměna – poklad.
Věřte nevěřte, ale zvládli jsme také navštívit zdejší kravín, podívat se zde na kravičky,
telátka i velké býky. Nejen chlapce velmi zajímala zdejší zemědělská technika. Také nám
byla ukázána výrobna mléčných výrobků – jogurtů, sýrů, másla, … I za tuto zajímavou
exkurzi moc děkujeme.
A abychom nezapomněli vůbec na nic, tak jsme se s dětmi stihli také vyfotografovat
a navštívit místní knihovnu, kde pro nás měly paní knihovnice nachystaný pěkný program
– moc děkujeme.
Myslíme si, že jsme toho zvládli a prožili opravdu hodně a že děti mají určitě na co
vzpomínat. Školní rok však ještě nekončí, ještě pořád na nás pěkné akce a s nimi spojené
zážitky čekají. My už se na ně moc těšíme.
Děti a kolektiv z MŠ Červený Potok
Obec Dolní Morava a Římskokatolická farnost Malá Morava
Vás Srdečně zvou na

ŽEHNÁNÍ NOVÉMU ZVONU A POUŤOVOU MŠI
v kostele sv. Aloise na Dolní Moravě v neděli 25.6. od 11 hodin
Mši svatou bude koncelebrovat biskup Mons. Josef Hrdlička.
Těšíme se na společné setkání.

UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU

HLEDÁ SE TOPIČ

V pondělí 3. 7. 2017 bude z technických
důvodů uzavřen Obecní úřad v Dolní
Moravě. Pro úřední záležitosti tak
využijte jiný úřední den.

Mateřská škola Červený Potok hledá
vhodného kandidáta na pozici TOPIČ na
pracoviště Prostřední Lipka 2. Topná
sezóna říjen – duben. Zájemci neváhejte a
pro více informací volejte 777 804 160

ZPRAVODAJ Obce Dolní Morava, měsíčník Obce Dolní Morava, vydává a tiskne Obecní
úřad Dolní Morava, Dolní Morava 35, 561 69 Králíky. Náklad měsíčníku je 150 ks, je
dodáván do domácností obce Dolní Morava zdarma a je k dispozici po vydání
v elektronické podobě na www.obecdolnimorava.cz. Zpracovali Edita Novotná, Richard
Novák. Do zpravodaje může kdokoliv přispět, Vaše příspěvky doručte na obecní úřad či
na e-mail starosta@obecdolnimorava.cz
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