ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA
červenec + srpen 2017

Číslo: 7/2017

ZDARMA

SAMOLEPKY NA POPELNICE
Informujeme občany, že samolepky na popelnice pro rok 2017 nakonec nebudou
distribuovány z důvodu nedodržování termínů pro nahlášení počtu popelnic ze strany
podnikatelů. Pro rok 2018 bude nastaven nový systém nahlašování počtu popelnic
a samolepky pro tento rok budou již vydávány. V letošním roce budou popelnice
vyváženy na samolepky z roku 2016.

KOTLÍKOVÉ DOTACE
Jak jsme psali v dubnovém zpravodaji, Pardubický kraj chystá další vlnu kotlíkových
dotací. Dle aktuálních informací Pardubický kraj chystá vypsat výzvu na kotlíkové dotace
na konci září, podávání žádostí pak bude na konci října, a to nově elektronickou formou.
Žadatel se zaregistruje přes webové stránky Pardubického kraje, předpřichystá si žádost
o dotaci a v době spuštění ji podá přes uvedené webové stránky. Následně žádost
vytiskne a zašle poštou na Pardubický kraj. Nebude tedy již nutné stát dlouhé hodiny ve
frontě pro podání žádosti, ale podat žádost budete moci z domova.
Vybrané informace pro zájemce o další výzvu kotlíkových dotací
1. Výměna pouze starých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující třídu 3, 4
nebo 5 dle ČSN EN 303-5.
2. Podporovány budou nové zdroje tepla - tepelná čerpadla, kotle výhradně na biomasu,
plynové kondenzační kotle a automatické kombinované kotle na uhlí a biomasu.
3. Výše dotace je:
- u tepelných čerpadel a automatických kotlů výhradně na biomasu 80%
způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby, nejvýše však 120 tis. Kč,
- u kotlů výhradně na biomasu s ručním přikládáním 80 % způsobilých výdajů
dílčího projektu fyzické osoby, nejvýše však 100 tis. Kč,
- u plynového kondenzačního kotle 75% způsobilých výdajů dílčího projektu
fyzické osoby, nejvýše však 95 tis. Kč,
- u automatických kombinovaných kotlů na uhlí a biomasu 75% způsobilých
výdajů dílčího projektu fyzické osoby, nejvýše však 75 tis. Kč.
4. Uznatelnost nákladů bude stanovena již od 15. července 2015.
5. Nebude nutné využívat služeb energetického specialisty ani realizovat
mikroenergetická opatření či dokládat PENB.
6. V případě realizace projektu v programu Nová zelená úsporám získá žadatel bonus
v tomto programu.
7. Jako přílohu žádosti o dotaci bude nutné doložit doklad o kontrole technického stavu
a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém
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tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu
ústředního vytápění.
8. U nově instalovaných automatických kotlů nesmí jejich konstrukční řešení umožňovat
ruční dodávku paliva do ohniště.
V případě nutné výměny starého kotle za nový zdroj tepla před vyhlášením výzvy
je třeba zajistit:
1. Fotodokumentaci („starého“) kotle připojeného na komínové těleso a otopnou
soustavu, štítek, teploměry, atd.
2. Fotodokumentaci odpojeného kotle, prázdného místa, kotle ve sběrně surovin –
doporučeno.
3. Fotodokumentaci vložkování komína (je-li relevantní) – doporučeno.
4. Potvrzení o likvidaci kotle – vzorový formulář bude zveřejněn při vyhlášení výzvy.
5. Protokol o uvedení nového zdroje tepla do trvalého provozu – vzorový formulář bude
zveřejněn při vyhlášení výzvy.
6. Protokol o revizi spalinových cest (u nových spalovacích zdrojů včetně plynových
kotlů).
7. Nový zdroj tepla musí splňovat ekodesign (zařízení uvedená v Seznamu
podporovaných výrobků a technologií – https://svt.sfzp.cz, který vede Státní fond
životního prostředí ČR).
8. U teplených čerpadel a kotlů na biomasu provede instalaci oprávněná osoba, která
musí mít osvědčení o získání profesní kvalifikace ne starší než 5 let.
9. Originál faktury musí být označen číslem a názvem projektu kraje
(CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005155, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II.).
10. Faktura musí obsahovat (dle typu projektu) minimálně tyto položky – a) specifikaci
a náklady na nový zdroj, b) opatření na otopné soustavě, c) úpravu spalinových cest,
d) úpravu kotelny, e) akumulační nádobu, f) na neveřejnou část plynové přípojky,
g) celkové náklady plnění.
11. Doklady o úhradě výdajů (bankovní výpisy, pokladní doklady).
12. Akumulační nádoba je vyžadována u kotlů na biomasu s ručním přikládáním
o minimální objemu 55l/kW instalovaného výkonu kotle (včetně bojleru, pokud je tímto
kotlem ohříván)
Doporučujeme zájemcům o kotlíkovou dotaci, aby si zkontrolovali v katastru nemovitostí
na stránkách http://nahlizenidokn.cuzk.cz/, jaký charakter stavby je veden u jejich domu.
V případě, že nemáte v katastru nemovitostí nemovitost vedenou pod pojmem „rodinný
dům“, „objekt k bydlení“ nebo „bytový dům“, v němž jsou maximálně tři bytové jednotky
a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví, nemáte nárok
na dotaci.
V případě realizace výměny starého kotle za nový zdroj tepla před vyhlášením výzvy, je
nutné brát na vědomí, že se jedná pouze o „předpokládané“ informace a existuje určité
riziko případné změny. Finální podmínky budou zveřejněny při samotném vyhlášení
výzvy!
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KONANÉ DNE 26. 6. 2017
Přítomni:

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

Omluveni:

Lucie Krupičková
Eva Cehová

Zapisovatelka:

Edita Novotná

1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
Starosta přivítal zastupitele na zasedání zastupitelstva a přednesl program ke schválení.
Dále navrhl ověřovatele zápisu – pana Ladislava Janočka a pana Vladimíra Vyskočila.
K programu i ověřovatelům zápisu nebyly podány připomínky a program i ověřovatelé
byli schváleni.
(5:0:0)
2. Nákup nového žacího traktoru
Starosta informoval zastupitele o možnostech nákupu nového žacího traktoru od různých
firem. Uvedl několik příkladů strojů a jejich cen s příslušenstvím. Jednou možností je
pořízení zahradního traktůrku do 200 tis. Kč, avšak jedná se o jednoúčelový stroj. Další
možností je pořízení malotraktoru s čelním nakladačem a mulčovačem se sběrem, kdy by
se částka za pořízení pohybovala okolo cca 750 tis. Kč, tato sestava by však mohla být
využití na veškeré letní práce v obci. Zastupitelé dále probírali počet ploch, kde by byl
nový stroj používán. Byla předložena informace, že propachtovatel sportovního areálu si
nyní seká travnaté plochy vlastním strojem, tudíž obec bude nyní sekat pouze plochy
kolem obecního úřadu. Z tohoto důvodu zastupitelé odložili případný nákup nového
stroje do doby, než doslouží stávající zahradní traktůrek, který na snížený počet
travnatých ploch prozatím postačuje.
3. Nákup příkopového ramene
Zastupitelé projednávali nákup příkopového ramene. Starosta poptal příkopová ramena
stejných parametrů u 4 dodavatelů, kdy se ceny pořízení pohybují se stejným
příslušenstvím od 295 tis. Kč do 450 tis. Kč. Zastupitelé vzali v úvahu dvě možné
nejlevnější varianty a to českou výrobu RSR 50Z a polskou výrobu Pronar WWT 480.
Po diskuzi se zastupitelé rozhodli pro českou výrobu RSR 50Z od ŽIVA zemědělská
obchodní, a.s. z důvodu nejnižší ceny a blízkého servisu. K poptané ceně bude ještě
připočítáno příslušenství ve formě hydraulického ovládání namísto mechanického, na
kterém se zastupitelé shodli.
(5:0:0)

možnost, se kterou pan Kompert souhlasil, 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
2
3 rodinných domků (celkem plocha 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
2
polopodzemních kontejnerů na tříděný odpad (celkem pozemky o výměře cca 4 000 m )
za symbolickou 1 Kč. Nyní však starosta informoval, že když by měla obec zaplatit
symbolickou 1 Kč, musela by zaplatit daň z nabytí z odhadní ceny pozemků, což by byla
podstatně větší částka. V případě daru by obec nezaplatila nic. Zastupitelstvo obce tedy
schválilo předloženou smlouvu o smlouvě budoucí darovací na p.p.č. 5024 a část p.p.č.
5011 v k.ú. Velká Morava.
(4:1:0 proti Vrábel)
5. Schválení prodeje části p.p.č. 5664 v k.ú. Velká Morava (Šinták)
Zastupitelstvo obce schválilo prodej části p.p.č. 5664 v k.ú. Velká Morava o výměře
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cca 70 m , trvalý travní porost, za cenu 35 Kč/m panu Šintákovi. Jedná se
o trojúhelníkový cíp pozemku vklíněného do pozemku pana Šintáka p.č. 5663. Záměr
prodeje byl vyvěšen na úřední desce od 16. 5. 2017 do 5. 6. 2017 a žádný další zájemce
se nepřihlásil. Budoucí kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem. Přesná
výměra bude určena geometrickým plánem.
(5:0:0)
6. Žádost o koupi p.p.č. 5055/2 v k.ú. Velká Morava (Novotná)
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o koupi p.p.č. 5055/2 v k.ú. Velká Morava paní
Novotné, která chtěla pozemek koupit k výstavbě rodinného domu k trvalému bydlení.
Po diskuzi zastupitelstvo obce neschválilo záměr prodeje.
(2:2:1 proti Vrábel, Král; zdržel se Vyskočil)
7. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2016
Starosta předložil zastupitelům návrh závěrečného účtu obce za rok 2016, který byl
vyvěšen na úřední desce od 7. 6. 2017 do 26. 6. 2017. Závěrečný účet obsahuje příjmy
a výdaje obce za rok 2016. Zastupitelstvo obce po projednaní schválilo závěrečný účet
obce za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
bez výhrad.
(5:0:0)
8. Schválení účetní uzávěrky za rok 2016
Starosta předložil zastupitelům přehled účetní uzávěrky k 31. 12. 2016. Zastupitelstvo
obce se shodlo, že přeložené doklady dávají dostatečný přehled o účetních aktivech
a pasivech obce a schválilo účetní uzávěrku za rok 2016.
(5:0:0)

4. Smlouva o smlouvě budoucí kupní na p.p.č. 5024 a část p.p.č. 5011 v k.ú. Velká
Morava (Kompert)
Zastupitelstvo obce projednalo v tomto bodě smlouvu o smlouvě budoucí kupní na p.p.č.
5024 a část p.p.č. 5011 v k.ú. Velká Morava. Již na minulých zasedáních se diskutovala

9. Smlouva o poskytnutí dotace na úpravu hasičské zbrojnice od Pardubického kraje
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o poskytnutí dotace na úpravu hasičské zbrojnice
od Pardubického kraje za účelem zřízení služebny Policie ČR. Jedná se o mimořádnou
dotaci ve výši 200 tis. Kč.
(5:0:0)
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10. Záměr výstavby rodinného domu na p.p.č. 5564/11 v k.ú Velká Morava (Netolický,
Pospíšil)
Zastupitelstvo obce nemá připomínek
k záměru výstavby rodinného domu na p.p.č.
5564/11 v k.ú. Velká Morava (pozemek nad
chatou Sobík). Jedná se o rodinný dům
o půdorysných rozměrech 8 x 16 metrů se
sedlovou střechou a maximální výškou 9,35
metrů nad nejnižší místo upraveného terénu.
Výstavba rodinného domu na uvedeném
pozemku je umožněna platným územním
plánem obce.
(5:0:0)

DEN ZÁŽITKŮ V RESORTU
V letošním roce nebudou na Den zážitků, který se uskuteční 8. července, pro místní
občany atrakce resortu zdarma. Důvodem je, že v tento den je v resortu vysoká
návštěvnost a místní tak nemají možnost naplno využít všechny atrakce. Z tohoto důvodu
bude mimo hlavní sezónu vyhlášen den pro místní občany, kdy budou moci místní
občané všechny atrakce resortu vyzkoušet zdarma a více v klidu. O tomto dni budete
včas informováni. Doprovodný program dne zážitků je samozřejmě všem občanům plně
k dispozici zdarma, jako pro ostatní návštěvníky obce.

11. Záměr výstavby rodinného domu na p.p.č. 5532/5 v k.ú Velká Morava (Schartel)
Zastupitelstvo obce nemá připomínek
k záměru
výstavby
rodinného
domu
na p.p.č. 5532/5 v k.ú. Velká Morava
(pozemek nad střediskem) dle předložené
dokumentace, protože respektuje současnou
prostorovou kompozici obce. Rodinný dům má
půdorysné rozměry 8 x 12 metrů a maximální
výšku 8,5 metrů nad nejnižší místo
upraveného terénu. Výstavba rodinného
domu na uvedeném pozemku je umožněna
platným územním plánem obce.
(5:0:0)

PORADNA PRO NEDOSLÝCHAVÉ

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Proběhne ve středu 12. července 2017
od 8:00 do 12:00 hodin a další pak
9. srpna 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 4. září od 17:00
na obecním úřadě. Zasedání zastupitelstva
obce je veřejné a program bude zveřejněn
na úřední desce týden před jeho konáním.

ÚPRAVY V DOPRAVNÍM ZNAČENÍ PO OBCI
Jistě jste si všimli, že na hlavní komunikaci v obci probíhají úpravy v dopravním značení.
Tato opatření nechal zhotovit Pardubický kraj prostřednictvím své správy a údržby silnic
na základě bezpečnostní studie, kterou si nechal kraj zhotovit. K jednotlivým opatřením
v dopravním značení nedostala obec prostor pro své vyjádření a probíhají tak plně
v kompetenci správy a údržby silnic. Některá opatření však byla provedena opravdu
nevhodným způsobem, proto bude obec požadovat po Správě a údržbě silnic
Pardubického kraje nápravu.
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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 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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