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Číslo: 7/2017

ZDARMA

LETNÍ SEZÓNA 2017
Tak máme za sebou letní prázdniny, nejvytíženější období letní sezóny, které v loňském
roce díky Stezce v oblacích znamenalo pro obec extrémní návštěvnost, která sebou nesla
dílčí problémy. Jak se návštěvnost vyvíjela v letošním roce jsme všichni jistě se zájmem
pozorovali. Osobně musím konstatovat, že lidí do obce přijíždí stále velké množství, ale již
ne v takové míře a s takovými výkyvy jako v loňském roce. Loni byla extrémní
návštěvnost na počátku července v období svátků, letos to v ty stejné svátky nebylo
zdaleka tak velké. V letošním roce byla největší návštěvnost obce v úterý 15. srpna a to
z důvodu, že v nedalekém Polsku byl státní svátek. V tento den docházelo v místě
najíždění na odstavné plochy k tvoření kolon, avšak nedosahovaly takových rozměrů,
jako loňský rok v uvedené svátky. Na letošní sezónu byly rozšířeny odstavné plochy
v obci, takže k parkování na loukách docházelo pouze výjimečně. Dle statistik společnosti
Sněžník, a.s. došlo k 30% úbytku návštěvníků (především jednodenních) oproti loňské
sezóně. Z uvedených údajů lze konstatovat, že se situace již trochu uklidňuje a stabilizuje
a tento trend lze předpokládat i v dalším období. To však neznamená, že do obce
přestanou dojíždět návštěvníci a že není potřeba dořešit infrastrukturní problémy
(výstavba cyklostezky, řádných parkovacích ploch ap.). Zvýšené návštěvnosti si také
všímají orgány ochrany přírody a krajská hygienická stanice. Ti proto více sledují jakýkoliv
trochu větší záměr v obci a daleko více se tak bude hlídat v budoucnu životní prostředí.
Proto jste si mohli všimnout například měření hluku v obci, z kterého vyplynou případná
opatření pro jeho omezení. Jakýkoliv další záměr, který by mohl sebou nést zvýšení
intenzity dopravy v obci tak bude muset navrhnout i případná kompenzační opatření,
aby byly dodrženy hlukové limity. Pokud vše shrnu, návštěvnost v letošní letní sezóně
byla vysoká, nikoliv tak extrémní jako v loňském roce. V následujících letech
se návštěvnost v obci bude stabilizovat. Bude ubývat jednodenních návštěvníků,
což je pozitivní, protože ti znamenají především velké zvýšení dopravní zátěže a prakticky
žádné příjmy do obecního rozpočtu a u místních podnikatelů také utratí nejméně.
Je stále potřeba dořešit parkování a pohyb pěších a cyklistů v obci a do budoucna
s případným dalším rozvojem se bude řešit dopad na životní prostředí místních občanů.
Richard Novák, starosta

KOTLÍKOVÉ DOTACE
Pardubický kraj vyhlásí 3. výzvu pro fyzické osoby 27. září 2017. Příjem žádostí bude
zahájen 31. října 2017 v 6:30 a bude probíhat elektronicky. Zájemce o dotaci se musí
nejprve zaregistrovat do systému, přístup do systému bude přístupný ode dne vyhlášení
výzvy. Po registraci si žadatel vyplní žádost a ulož ji do systému. Poté žadatel obdrží email
s odkazem, ze kterého po zahájení příjmu svou žádost stiskem tlačítka odešle.
Po odeslání obdrží další email s informací, že musí žádost vytisknout, podepsat
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a do 10 pracovních dnů jí spolu s povinnými přílohami doručit (osobně nebo poštou)
na krajský úřad.
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!

MODRÁ ÚSPORÁM – DEŠŤOVKA
Podívejte se na možnosti, jak dlouhodobě ušetřit
Pokud nechcete pitnou vodou zalévat, splachovat, nebo třeba mýt terasu, máte možnost
efektivně nakládat s dešťovou vodou, která z nebe padá zadarmo, nebo vyčistit a znovu
použít lehce znečištěnou vodu ze sprchy a vany. Dosáhnete tak určitých úspor
v nákladech, ale hlavně omezíte plýtvání pitnou vodou, které bude do budoucna méně
a méně a bude dražší.
Pro obecné informace o programu Dešťovka volejte zdarma zelenou linku 800 260 500,
kde Vám každý pracovní den mezi 7:30 a 16:00 rádi poradí. Své dotazy můžete zasílat
také prostřednictvím e-mailu na adresu: info@sfzp.cz.
Dotace Dešťovka je určena pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů
na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti a na zahradě. Nelze ji však využít
na domy určené k rekreaci. Maximální výše dotace je u všech variant 50 % z celkových
způsobilých výdajů (výdajů přímo spojených s realizací opatření).
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vyhlásilo 7. srpna druhou vlnu dotačního
programu. Příjem žádostí začne 7. září 2017 v 10 hodin. Rozpočet je tentokrát
240 milionů korun, tedy zhruba dvojnásobek proti pilotní výzvě.
Podporované varianty:
1. Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady
Tato varianta je určena pro domy v lokalitách zasažených akutním nedostatkem vody
3
a výše dotace je až 20 000 Kč + 3500 Kč/m nádrže. Dotaci však nelze získat k novostavbě
domu.
Podmínky pro udělení dotace v suchých obcích jsou splněny, pokud bylo v obci od roku
2014 splněno alespoň jedno z kritérií:
o bylo nutné alespoň jednou zajistit náhradní zásobování pitnou vodou,
o místní vyhláškou bylo opakovaně omezeno používání pitné vody
minimálně ve dvou letech,
o místní vyhláškou bylo dlouhodobě omezeno používání pitné vody
minimálně na dobu 3 měsíců v jednom roce.
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2. Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady
Tato varianta dotace je určena pro stávající domy i novostavby po celé České republice
3
a výše dotace je až 30 000 Kč + 3500 Kč/m nádrže.
3. Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody
Tato varianta je určena pro stávající domy i novostavby po celé České republice.
3
V kombinaci s využitím srážkové vody je výše dotace až 60 000 Kč + 3500 Kč/m nádrže,
3
bez kombinace s využitím srážkové vody až 45 000 Kč + 3500 Kč/m nádrže.
Jak získat dotaci?
Celý proces lze shrnout do následujících kroků:
1. Nechte si zpracovat projekt a odborný posudek od dodavatelské firmy nebo
projektanta.
2. Vyplňte formulář žádosti a společně s povinnými přílohami ho odešlete na podací
místo krajského pracoviště Fondu
3. Pracovníci krajského pracoviště Fondu žádost obvykle do 3 týdnů posoudí. Pokud zjistí
nedostatky, budete písemně vyzvání k jejich odstranění ve lhůtě 30 pracovních dní.
4. Od akceptace žádosti máte 12 měsíců na realizaci opatření podle schváleného
odborného posudku.
5. Po dokončení realizace opatření musíte doložit doklady pro uzavření smlouvy
o poskytnutí podpory. Fond předložené dokumenty během 3 týdnů zkontroluje.
6. Pokud je žádost bez chyb, je předložena ke schválení. Na základě rozhodnutí ministra
s vámi fond uzavře písemnou smlouvu.
7. Po doručení podepsané smlouvy a podpisu ředitele Fondu dojde k převedení dotace
na váš bankovní účet.

UZAVŘENÍ MĚSTSKÉHO
ÚŘADU V KRÁLÍKÁCH
Oznamujeme Vám, že dne 11.
9. 2017 bude úřad v Králíkách
uzavřen z důvodu odstávky
dodávky elektřiny. Jedná se o
úřední den, tak abyste v tento
den
nejezdili
zbytečně
(občanské průkazy, cestovní
pasy, řidičské průkazy a
evidence vozidel).

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Od 1. září 2017 bude svoz komunálního odpadu
probíhat opět každou sudou středu tzn. každých 14
dní počínaje 6. září 2017.
Svozy do konce roku 2017 - 20.9., 4.10., 18.10.,
1.11., 15.11., 29.11., 13.12., 27.12.
S tím spojená informace pro občany:
Informujeme občany, aby při vývozních dnech byly
popelnice nachystané pokud možno co nejblíže
komunikaci tzn. 1-2 metry od silnice.

PROVOZNÍ DOBA SPORTOVNÍHO AREÁLU V MĚSÍCI ZÁŘÍ A ŘÍJNU
Otevřeno každý pátek, sobota a neděle od 16.00 do 22.00 hodin.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KONANÉ DNE 4. 9. 2017
Přítomni:

Omluveni:

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

Zapisovatelka:

Edita Novotná

Hosté:

Jaromír Jandl
Přemysl Stojaník
Jaroslav Míka

1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
Starosta přivítal zastupitele na zasedání zastupitelstva a přednesl program ke schválení.
Dále navrhl ověřovatele zápisu – paní Evu Cehovou a pana Ladislava Janočku. K programu
i ověřovatelům zápisu nebyly podány připomínky a program i ověřovatelé byli schváleni.
(5:0:0)
2. Otevírání nabídek na projekt „Rekonstrukce místní komunikace Větrný vrch“
Starosta informoval o vypsání výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na projekt
„Rekonstrukce místní komunikace Větrný vrch“. Osloveno bylo 5 firem, přičemž nabídky
byly podány pouze 2. Společnost Strabag, a.s., Eurovia, a.s. a Miroslav Skalický
se z výběrového řízení z kapacitních důvodů omluvili. Nabídku podala firma MadosMT,
s.r.o. a firma RoadMedic, s.r.o.. Nabídky obou účastníků výběrového řízení byli doručeny
v řádně uzavřených a označených obálkách v den zasedání zastupitelstva 4. 9. 2017.
Na tomto zasedání tedy došlo k otevírání obálek – firma MadosMT nabídla za zhotovení
projektu cenu 6 196 701,23 Kč bez DPH (7 498 008,49 s DPH) a firma RoadMedic nabídla
5 684 269,10 Kč bez DPH (6 877 965,61 s DPH). Vítězná nabídka byla tedy od firmy
RoadMedic. Zastupitelstvo obce následně schválilo na základě výsledků výběrového
řízení na projekt „Rekonstrukce místní komunikace Větrný vrch“ zhotovitele, a to firmu
RoadMedic.
(5:0:0)
3. Schválení programu rozvoje obce na rok 2018
Zastupitelstvo obce schválilo program rozvoje obce na rok 2018, který počítá například
s opravou mostů, propustků, výspravou místních komunikací, vybudováním cyklostezky,
pokračováním obnovy veřejného osvětlení, realizací komunitní kompostárny, umístění
nových kontejnerů, výstavbou nových bytů a polyfunkčního domu.
(5:0:0)
4. Žádost o dotaci z programu rozvoje venkova na rok 2018
Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci z programu rozvoje venkova
Pardubického kraje, kde bude žádáno o dotaci na projekt Obnova veřejného osvětlení III. etapa. Mělo by se jednat o nové veřejné osvětlení u místní komunikace od Nováků
po prodejnu potravin (kolem Horalu). Původně mělo být obnoveno osvětlení v tomto
úseku již v rámci II. etapy, ale z důvodu realizace rekonstrukce komunikace na Větrný
vrch bude osvětlení obnoveno v rámci II. etapy u této komunikace.
(5:0:0)
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5. Nákup nové čistírny odpadních vod k č.p. 100 a výstavba ČOV „U Vendy“
Zastupitelstvo obce schválilo nákup nové čistírny odpadních vod (ČOV) k obecnímu
bytovému domu č.p. 100. Bylo řečeno, že stávající ČOV u tohoto objektu je z kapacitních
důvodů nevyhovující a měla by se pořídit nová a větší čistírna odpadních vod. Z důvodu
možného budoucího napojení okolních staveb bude pořízena větší čistírna než pouze pro
obecní bytový dům. Stará ČOV se po prověření technického stavu použije u hasičské
zbrojnice. Dále se diskutovala možnost výstavby ČOV pod hospodou „U Vendy“. Zde měla
být původně umístěna ČOV pro lokalitu nové zástavby nad „střediskem“. Původní
vlastník pozemků ji však nerealizoval a nyní mají noví vlastníci pozemků problém
s řešením odpadních vod. Každý vlastník si původně chtěl stavět vlastní ČOV, avšak dle
zákona by musel dovést přečištěnou vodu do vodního toku, což vhledem k vzdálenosti je
problematické. Další variantou pro vlastníky je společná ČOV. Z důvodu lepší kontroly
a možnosti větší kapacity ČOV i pro okolní stávající stavby bylo navrženo, zda-li by obec
nevybudovala tuto ČOV, přičemž vlastníci pozemků by se podíleli finančně na její
výstavbě. Po diskuzi bylo řečeno, že by obec zde mohla ČOV vybudovat, kdy místní
občané budou napojeni na tuto ČOV zdarma, ostatní budou hradit za každou osobu
užívající jejich objekt poplatek vycházející ze skutečných nákladů na realizaci. Obec pak
za provoz ČOV bude vybírat stočné. Zastupitelé schválili vypracování projektové
dokumentace nové ČOV pro celou lokalitu, následně bude řešeno financování výstavby.
Zastupitelé v tomto bodě byli informováni také o možnosti získání dotace
na decentralizované čistění odpadních vod v obci, tedy domovními čistírnami. Na tuto
možnost bude vypracována studie a v případě zájmu občanů bude projekt
decentralizovaného čištění odpadních vod realizován.
(5:0:0)
6. Žádost o pronájem p.p.č. 508/1 v k.ú. Dolní Morava (Jandl)
Na základě žádosti pana Jandla zastupitelstvo obce schválilo záměr pronájmu
2
p.p.č. 508/1 v k.ú. Dolní Morava. Cena nájmu byla stanovena na 1 Kč/m za rok. Pozemek
bude využíván jako zahrada. Smlouva o nájmu bude uzavřena na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Záměr pronájmu bude vyvěšen na úřední desce obecního
úřadu po dobu min. 15-ti dnů. Pokud se nepřihlásí žádný další zájemce, bude pozemek
pronajat žadateli.
(5:0:0)
7. Informace o stavu akcií ČSAD, a. s.
Starosta informoval o stavu akcií ČSAD, a. s., kdy obec 6 ks těchto akcií v hodnotě
1 000 Kč/kus vlastní. Tyto akcie byli 1. 7. 2017 prohlášeny za neplatné z důvodu jejich
přeměny na zaknihované akcie. Následně budou akcie prodány ve veřejné dražbě
a výtěžek bude obci vyplacen. Zastupitelstvo obce vzalo informaci o stavu akcií
na vědomí.
8. Záměr výstavby rodinného domu na p.p.č.
5046/4 (Žákovi)
Zastupitelstvo obce nemá připomínek k záměru
výstavby rodinného domu na p.p.č. 5046/4
v k.ú. Velká Morava (nová zástavba na začátku
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obce) dle předložené dokumentace. Zastupitelstvo obce pouze doporučuje opačnou
orientaci stavby (hřebene střechy), jak tomu je i u sousední stavby. Výstavba rodinného
domu na uvedeném pozemku je umožněna platným územním plánem obce.
(5:0:0)
9. Záměr výstavby chaty na st.p.č. 207 v k.ú. Velká Morava (2 K 2, k.s.)
Zastupitelstvo obce nemá připomínek k záměru
výstavby chaty na st.p.č. 207 v k.ú. Velká Morava
(na konečné) dle předložené dokumentace.
Záměr výstavby na uvedeném pozemku je
umožněn platným územním plánem obce.
(5:0:0)
10. Záměr směny st.p.č. 208 v k.ú. Velká Morava
za část p.p.č. 5753 v k.ú. Velká Morava
Zastupitelstvo obce schválilo záměr směny části p.p.č. 5753 – ostatní plocha v k.ú. Velká
2
Morava ve vlastnictví 2K2, k.s. o výměře cca 22 m za pozemek st.p.č 208 – zastavěná
2
plocha a nádvoří v k.ú. Velká Morava o výměře 22 m . Náklady směny budou rozděleny
mezi obě směňující strany.
(5:0:0)
11. Žádost o odkoupení pozemku p.č. st. 78/2 v k.ú. Horní Morava (Sněžník, a.s.)
Zastupitelstvo obce projednalo žádost společnosti Sněžník, a.s. o odkoupení pozemku
st.p.č. 78/2 v k.ú. Horní Morava (pozemek pod budovou v areálu hotelu Sněžník).
Po diskuzi bylo shledáno, že vhodnější by byla směna pozemků v uvedeném areálu, aby
byl napraven stav skutečného vedení komunikací v této lokalitě. Zastupitelstvo obce tedy
schválilo záměr směny části p.p.č. 1/1, části p.p.č 14, části p.p.č. 13/1, části p.p.č. 13/2
v k.ú. Horní Morava ve vlastnictví Sněžník, a.s., za pozemky st.p.č. 78/2 – zastavěná
2
2
plocha a nádvoří o výměře 40 m , části p.p.č. 640/1 – ostatní plocha o výměře 392 m ,
2
části p.p.č. 640/2 – ostatní plocha o výměře 122 m , části p.p.č. 639/2 – ostatní plocha
2
2
o výměře 1078 m , části p.p.č. 12 – ostatní plocha o výměře 662 m a části st.p.č. 2
2
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 216 m v k.ú. Horní Morava. Směněny budou
shodné výměry určené geometrickým plánem. Veškeré náklady spojené s převodem
uhradí navrhovatel směny (kolek na vklad do katastru nemovitostí, vypracování
znaleckých odhadů a geometrického plánu, daň z nabytí nemovitostí).
(5:0:0)
12. Žádost o pronájem částí p.p.č. 5207 a 5208 v k.ú. Velká Morava (Emil Novák)
Na základě žádosti pana Nováka zastupitelstvo obce schválilo záměr pronájmu částí
2
p.p.č. 5207 a p.p.č. 5208 v k.ú. Velká Morava o celkové výměře 2 600 m . Cena nájmu
2
byla stanovena na 0,1 Kč/m za rok. Pozemek bude využíván jako bikepark a bude řádně
udržován. Zastupitelstvo obce požaduje zachování průjezdu přes část pronajatého
pozemku. Smlouva o nájmu bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
3 měsíců. Záměr pronájmu bude vyvěšen na úřední desce obecního úřadu po dobu min.
15-ti dnů. Pokud se nepřihlásí žádný další zájemce, bude pozemek pronajat žadateli.
(5:0:0)
6
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13. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro vedení přípojky nn
přes p.p.č. 5562 a 5563 v k.ú. Velká Morava (bytovky U Slona)
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
na vedení přípojky elektřiny přes p.p.č. 5562 a 5563 v k.ú. Velká Morava v lokalitě
U Slona. Jedná se o přípojku ke stavěným bytovým domům U Slona. Přípojka bude
provedena odbočkou z podzemního kabelového vedení u komunikace. Přechod přes
komunikaci bude řešen protlakem. Za zřízení věcného břemene bude obci vyplaceno
2 000 Kč bez DPH dle platného ceníku za zřízení věcných břemen.
(5:0:0)
14. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro vedení přípojky nn
přes p.p.č. 5602/1 v k.ú. Velká Morava (čerpací stanice U Slona)
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na vedení
přípojky nízkého napětí přes p.p.č. 5602/1 v k.ú. Velká Morava pro čerpací stanici
pro zasněžování U Slona. Za zřízení věcného břemene bude dle platného ceníku obci
vyplaceno 6 720 Kč bez DPH.
(5:0:0)
15. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro vedení podzemního
kabelu nn přes p.p.č. 5588 a 5562 v k.ú. Velká Morava (výstavba U Slona)
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na vedení
podzemního kabelu nn přes p.p.č. 5588 a 5562 v k.ú. Velká Morava pro výstavbu
10 rodinných domů v lokalitě U Slona. Za zřízení věcného břemene bude dle platného
ceníku obci vyplaceno 42 250 Kč bez DPH.
(5:0:0)
16. Žádost o individuální finanční dotaci (Audiohelp, z.s.)
Zastupitelstvo obce schválilo individuální finanční dotaci na poradnu pro nedoslýchavé
ve výši 5 000 Kč, jelikož tato poradna je k dispozici místním občanům v Králíkách.
(5:0:0)
17. Dar Orlickoústecké nemocnici na fetální monitor
V tomto bodě zastupitelstvo obce schválilo použití již v minulosti schváleného finančního
daru do Nadačního fondu S námi je tu lépe! Orlickoústecké nemocnice ve výši 3 000 Kč
na projekt „Od dřevěného stetoskopu po fetální monitor STAN“. Původně měl být dar
použit na jiný přístroj, ale ten již nemocnice zakoupila.
(5:0:0)
18. Záměr výstavby autokempu (Vrzalovi)
Již na minulém zasedání zastupitelstva obce se projednával záměr výstavby autokempu
na p.p.č. 2140 v k.ú. Dolní Morava. Jedná se o autokemp, který obsahuje chatku
s hygienickým zázemím, 3 malé chatky pro ubytování a 10 stání pro karavany. Zastupitelé
požadovali doplnění dokumentace o řezy pozemkem s umístěním jednotlivých staveb.
Nyní byla předložena kompletní dokumentace, ke které většina zastupitelů neměla
připomínek. Pouze je požadováno oplocení pozemku či umístění zábradlí u opěrných
zídek pod místní komunikací a použití co nejvíce ozeleněných zpevněných ploch.
(4:1:0 proti Eva Cehová)
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19. Řešení dopravních opatření na komunikaci III/31227 pro zvýšení bezpečnosti
V tomto bodě byla diskutována různá dopravní opatření na komunikaci III/31227, která
by mohla být realizována pro zajištění bezpečnějšího provozu z důvodu vyšší
automobilové dopravy v obci. Pardubický kraj sice provedl pár opatření před letní
sezónou spočívající ve vodorovném a svislém dopravním značení. Ty však nejsou
dostatečná, aby se automobily pohybovaly předepsanou rychlostí v obci, a to 50 km/h.
Diskutována byla světelná křižovatka u Kholů, úsekové měření rychlosti apod. S tímto
však většina zastupitelů nesouhlasila, nezdálo se jim to jako správné řešení, které by
situaci nějak řešilo. Dále byla diskutována možnost přesunout stávající informační měřiče
rychlosti vhodnější místa a další možnost by byla pořízení policejní figuríny, která by
mohla situaci také trochu pomoci. Bylo řečeno, že u křižovatky u Kholů by se mělo
upravit okolí tak, aby byl dobrý rozhled pro řidiče vyjíždějící z vedlejší komunikace.
Zastupitelstvo obce po diskuzi schválilo přemístění radarů a možné pořízení policejních
figurín a doporučilo vyřezání stromů u křižovatky u Kholů a na dalších nebezpečných
úsecích.
(5:0:0)
20. Informace z činnosti obce a různé
Zastupitelé diskutovali o situaci ohledně nového územního plánu, kdy jeho pořizování
se v následujícím období naplno rozběhne. Dále pak starosta informoval o jednání
s firmou Konzum a možného dlouhodobého předplaceného nájmu v případě výstavby
nové prodejny. Ta je plánována jako samoobslužná s rychlým občerstvením. Následně
informoval o dotačních možnostech na nový polyfunkční objekt, jehož součástí má být
prodejna. Starosta také informoval o průběhu projektu, který se týká výstavby nových
bytů. Od července tohoto roku probíhala anketa, kterou mohli místní občané – zájemci
o byt vyplnit a donést na obecní úřad. Do dnešního dne dorazily pouze 4 žádosti o byt.
Zastupitelé se nakonec shodli, že projekt bytového domu by měl obsahovat 8 – 10 bytů,
protože zájemců bude více než jenom mezi místními občany. O dalším průběhu projektu
budou zájemci o byt a občané informováni. Dále starosta informoval o možnostech
dotace na lesní techniku ve výši 50 %. Po diskuzi zastupitelstvo obce schválilo podání
žádosti o dotaci na štěpkovač za traktor.
(5:0:0)

PORADNA PRO NEDOSLÝCHAVÉ

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Proběhne ve středu 13. září 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 2. října od 17:00 na obecním úřadě.
Zasedání zastupitelstva obce je veřejné a
program bude zveřejněn týden předem.

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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