ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KONANÉ DNE 27. 11. 2017

ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA
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Číslo: 10/2017

ZDARMA

SETKÁNÍ SENIORŮ
Poslední listopadový víkend
stejně jako v loňském roce
se uskutečnilo setkání seniorů
na sále
obecního
úřadu.
Bohužel se jich v letošním roce
dostavilo méně, a to pouze 13
z celkového počtu 70 seniorů
v obci. Je to škoda, neboť
pro ně byl nachystán bohatý
program.
Setkání
bylo
zahájeno vystoupením dětí
z Mateřské školy v Červeném Potoce, které si nachystaly pásmo písní, básniček, ale také
krásné taneční vystoupení. Poté došlo na promítání historických fotek, a to jak historické
zástavby, tak také starších fotografií lidí z obce, které jsou oblíbené především díky
poznávání osob jak vypadaly "za mlada" a hádání totožnosti původních obyvatel již v obci
nebydlících. Celým odpolednem a večerem provázela dechovka Horalka, na jejichž hudbu
se zpívalo i tančilo, a to i dokonce nejstarší občanka obce paní Emílie Kholová na vozíku
s úctyhodným věkem 90 let. O podvečerní občerstvení se postaral penzion Horal,
který zajistil obložené talíře a řízečky pro doplnění energie na zbytek večera.
Na programu také byla vtipná tombola, kdy díky malé účasti každý vyhrál hned 2 ceny
a u každé se zasmál. Došlo také na rozsvěcení vánočního stromu před obecním úřadem
s hudebním doprovodem dechové kapely a písně Tichá noc. Po celé odpoledne i večer
se mimo pana starosty o hosty staraly členové spolku pro občanské záležitosti, a to
Jiřina Adamcová, Aneta Válková a Radek Adamec a věříme, že k jejich spokojenosti.
Kolem 21 hodiny již pomalu chtěla kapela odjet domů, což se však přítomným
nepozdávalo, tak ji všichni svým neustálým tancem vyburcovali k nepřetržitému hraní až
do 23 hodiny, kdy se pomalu
všichni odebrali do svých
domovů, a to připraveným
odvozem
mikrobusem.
O přípravu sálu na tuto akci
se postaraly
pracovnice
obecního
úřadu
Edita
Novotná a Irena Tykvová,
které
sál
vyzdobily
do předvánoční atmosféry,
za což jim patří také dík.
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Zapisovatelka:

Ing. arch. Richard Novák
Eva Cehová
Rostislav Král
Ladislav Janočko
Vladimír Vyskočil
Edita Novotná

Omluveni:

Radek Vrábel
Lucie Krupičková
Jaroslav Míka
Josef Klimeš
Ing. Leoš Vanžura, MBA

Hosté:

1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
Starosta přivítal zastupitele na zasedání zastupitelstva a přednesl program ke schválení.
Dále navrhl ověřovatele zápisu – pana Ladislava Janočku a pana Rostislava Krále.
K programu i ověřovatelům zápisu nebyly podány připomínky a program i ověřovatelé
byli schváleni.
(5:0:0)
2. Změna směny pozemků (p. Vanžura)
Zastupitelstvo obce schválilo změnu záměru směny několika pozemků paní Jiřiny
Vanžurové a pana Leoše Vanžury za několik obecních pozemků. Principem směny
je získat pozemky pro vedení cyklotrasy a další pozemky na Horní Moravě i různě po obci.
Změna spočívá přidání lokality pod Moravankou, kde se budou vzájemně směnovat
pozemky pro lepší využití pro případnou zástavbu. Směňovat se budou tyto pozemky:
Pozemky Vanžurovi
pozemky v k.ú. Velká Morava
5582
naproti polesí
5656
naproti Čermákovým
5182
u bývalé pily
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
pozemky v k.ú. Dolní Morava
2125
Za Moravankou
2

Obecní pozemky
pozemky v k.ú. Velká Morava
5794
u zatáčky nad Bednářem
u odbočky k penzionu
část st. 146
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. Dolní Morava
2126
Nad Pavlovičem
2

2

V rámci směny obec získá cca 18 500 m (cca 10 500 m stavebních a cca 8 000 m
2
nestavebních pozemků) a přenechá Jiřině a Leoši Vanžurovým cca 10 000 m (vše
zastavitelné). Záměr směny bude vyvěšen na úřední desce obecního úřadu po dobu
min. 15-ti dnů. Navrhovatel směny uhradí veškeré náklady spojené se směnou (poplatek
za vklad do katastru nemovitostí, daň z nabytí nemovitých věcí a geometrický plán).
(5:0:0)
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3. Schválení dohody o vytvoření společného školského obvodu pro mateřskou školu
s Městem Králíky
S novelou zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání, vznikla obcím povinnost stanovit školské obvody mateřských škol. Jedná
se o to, že obce které nemají mateřské školy, mají ze zákona povinnost zajistit předškolní
vzdělávání v mateřské škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí. Tuto povinnost lze
naplnit schválením dohody mezi obcemi a vydáním obecně závazné vyhlášky, kterou
se stanoví školské obvody MŠ. V případě takto uzavřené dohody je pak obci, která
nezřizuje MŠ, garantováno přednostní přijetí dětí do MŠ v nově vytvořeném školském
obvodu. Zastupitelstvo obce schválilo dohodu o vytvoření společného školského obvodu
pro mateřskou školu s Městem Králíky.
(5:0:0)
4. Schválení dohody o vytvoření společného školského obvodu pro základní školu
s Městem Králíky
Stejně jako v případě mateřských škol je obec povinna zajistit podmínky pro plnění
povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území. Z důvodu,
že Obec Dolní Morava nezřizuje základní školu, má ze zákona povinnost zajistit školní
docházku do základní školy zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí. Zastupitelstvo obce
schválilo dohodu o vytvoření společného školského obvodu pro základní školu s Městem
Králíky.
(5:0:0)
5. Schválení veřejnoprávní smlouvy s Městem Králíky o odpovědnosti za přestupky
a řízení o nich
Zastupitelstvo obce schválilo veřejnoprávní smlouvu s Městem Králíky o odpovědnosti
za přestupky a řízení o nich. Jedná se o to, že město Králíky bude řešit přestupky
(vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony), které se staly na území
obce Dolní Morava a bude vést správní řízení namísto Obce Dolní Morava, tak jak tomu
bylo doposud. Oproti původní veřejnoprávní smlouvě se jedná o úpravu plateb, kdy nově
obec za vykonávání přenesené působnosti městu nebude nic hradit.
(5:0:0)
6. Schválení pronájmu části p.p.č. 5557/1 v k.ú. Velká Morava (MUDr. Kohoutová)
Zastupitelstvo obce schválilo pronájem části p.p.č. 5557/1 v k.ú. Velká Morava
2
(pod střediskem). Jedná se o cca 30 m pozemku naproti domu č.p. 66 (chata
MUDr. Kohoutové). Záměr pronájmu byl vyvěšen na úřední desce od 7. 11. 2017
do 27. 11. 2017 a žádný další zájemce se nepřihlásil. Cena nájmu byla stanovena
na 100 Kč/rok. Pozemek bude využíván jako stání pro auta k č.p. 66 v k.ú. Velká Morava.
Smlouva o nájmu bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců.
(5:0:0)
7. Schválení prodeje p.p.č. 5055/2 v k.ú. Velká Morava (Tomáš Formánek)
2
Zastupitelstvo obce schválilo prodej p.p.č. 5055/2 v k.ú. Dolní Morava o výměře 1645 m
2
za cenu 100 Kč/m panu Tomáši Formánkovi za účelem výstavby rodinného domu
k trvalému bydlení. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce od 7. 11. 2017 do 27. 11.
2017 a žádný další zájemce se nepřihlásil. Budoucí kupující uhradí veškeré náklady
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spojené s převodem a 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 navýšena na tržní
cenu, nebo bude pozemek obci navrácen.
(5:0:0)
8. Schválení pronájmu p.p.č. 5466, 567, 5468 a st.p.č. 94 v k.ú. Velká Morava (Eva
Cehová
Zastupitelstvo obce schválilo pronájem p.p.č. 5466, 567, 5468 a st.p.č. 94 v k.ú. Velká
2
Morava (u chaty Krakenka pana Kromíchala). Jedná se o 1710 m pozemku. Záměr
pronájmu byl vyvěšen na úřední desce od 10. 11. 2017 do 27. 11. 2017 a žádný další
zájemce se nepřihlásil. Cena nájmu byla stanovena na 100 Kč/rok + meziroční míra
inflace. Pronájem je stanoven na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců.
Umisťování jakýchkoliv objektů na pozemku je pouze se souhlasem vlastníka. Pozemek
nebude pronajat třetí osobě bez souhlasu vlastníka. Budoucí nájemce uhradí veškeré
náklady spojené s pronájmem.
(5:0:0)
9. Záměr výstavby rodinného domu na p.p.č.
5237/4 v k.ú. Velká Morava
Zastupitelstvo obce nemá připomínek
k záměru
výstavby
rodinného
domu
na p.p.č. 5237/4 v k.ú. Velká Morava dle
předložené dokumentace, pouze požaduje
výšku max. 10 metrů, aby byla respektována
okolní zástavba. Výstavba rodinného domu
na uvedeném pozemku je umožněna platným
územním plánem obce.
(5:0:0)
10. Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č. 1/2017 (rekreační a ubytovací
poplatky)
Zastupitelstvo obce schválilo novou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o místních
poplatcích z ubytovací kapacity (ubytovací poplatek) a za lázeňský nebo rekreační pobyt
(rekreační poplatek). V původní vyhlášce týkající se těchto poplatků je stanoven
ubytovací poplatek na 5 Kč za osobu a noc nebo paušálně 300 Kč za lůžko a rok
a rekreační poplatek na 15 Kč za osobu a noc nebo paušálně 900 Kč za lůžko a rok. V nové
vyhlášce výše poplatků při platbě za jednotlivé noci zůstává stejná, mění se však roční
paušální částky, kdy za ubytovací poplatek se cena paušálu navyšuje na 900 Kč za rok
a v případě paušálu za rekreační poplatek se cena snižuje na 300 Kč na rok. V součtu
je tak v případě volby platby paušálem navýšena cena z původních 900 Kč na 1200 Kč.
Důvodem je fakt, že v poslední době dochází k daleko větší obsazenosti ubytovacích
zařízení než v minulosti, což musí reflektovat i paušální platby, aby obec nepřicházela
o finance do svého rozpočtu. Aby pro podnikatele využívající paušální platby nebylo
navýšení tak velké, změnilo se rozložení plateb paušálem, kdy se většina paušální platby
přesunula do ubytovacího poplatku, který si na rozdíl od rekreačního poplatku mohou
4
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dát podnikatelé do nákladů. I když je tento poplatek nižší, je ve výsledku více vybírán,
protože ho platí všichni (děti, dospělí, dělníci,…), kdežto rekreační poplatek platí pouze
dospělé osoby přijíždějící za účelem rekreace. Platnost nové vyhlášky bude od 1. 1. 2015.
(5:0:0)
11. Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č. 2/2017 (poplatky za psi a užívání
veřejných prostranství)
Zastupitelstvo obce schválilo novou obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 o místních
poplatcích za užívání veřejného prostranství a za poplatek ze psů. Tyto poplatky byly
původně zahrnuty ve vyhlášce s rekreačními i ubytovacími poplatky. Pro přehlednost jsou
nově tyto poplatky v samostatné vyhlášce. Co se týká poplatků užívání veřejného
prostranství – zůstávají v nezměněné výši. Co se týká poplatků ze psů, tak ten se snižuje
ze 150 Kč na 50 Kč za rok. V případě druhého a dalšího psa se již nebude platit 300 Kč,
ale také 50 Kč. Platnost vyhlášky bude od 1. 1. 2018.
(5:0:0)
12. Zvýšení nájmů v obecních bytech
Zastupitelstvo obce projednávalo výši nájmů v obecních bytech. Bylo řečeno, že nájmy
v obecních bytech jsou příliš nízké. Jejich výše byla stanovena před více jak 10 lety a to
jako tzv. sociální nájemné. Na tento sociální nájem by měly mít nárok pouze
nízkopříjmové skupiny osob (samostatně žijící senioři, matky samoživitelky apod.).
V současné době stávající výše nájmu nedosahuje ani maxima sociálního nájmu. Bylo
rozhodnuto, že by se výše nájmů měla postupně upravovat, sociální nájemné by měli mít
pouze ti nájemci, kteří mají nízký příjem, ostatní by měli platit tržní nájemné. Po diskuzi
bylo schváleno navýšení nájemného v obecních bytech o 20 % od 1. 1. 2018. V dalších
letech lze předpokládat další navyšování nájemného až na tržní hodnotu mimo osob
s nízkým příjmem, které budou platit maximálně sazbu pro sociální nájemné.
(5:0:0)

15. Žádost o dotaci ve výši 20 000 Kč na ošetřovatelku pro Michala Čermáka
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí individuální finanční dotace z rozpočtu obce
v roce 2017 ve výši 20 000 Kč na ošetřovatelku pro Michala Čermáka v době jeho
docházky do školy.
(5:0:0)

PORADNA PRO NEDOSLÝCHAVÉ

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Proběhne ve středu 13. prosince 2017
od 8 do 13 hodin v budově Městského
úřadu Králíky, ulice Karla Čapka 316,
v přízemí, v kanceláři č. 107

Další zasedání zastupitelstva obce
proběhne v pondělí 22. ledna od 17:00
na obecním úřadě. Zasedání zastupitelstva
obce je veřejné a program bude zveřejněn
týden předem.

SEZÓNNÍ SKIPASY PRO MÍSTNÍ OPĚT S 20% SLEVOU!
Nadcházející zimní sezónu stejně jako tu loňskou platí pro místní občany sleva na sezónní
skipasy ve výši 20 %. Místní občané tak mají možnost si koupit sezónní skipas za cenu
necelých 6 jednodenních skipasů! Tato sleva bude poskytnuta každému občanovi, který
vlastní tzv. RESORT CARD. Pokud ji nevlastníte, můžete si ji pořídit za 100 Kč po registraci
na webu http://www.dolnimorava.cz/resort-card a následném vyzvednutí na pokladně
v resortu. Pokud nemáte přístup k internetu, zastavte se na obecním úřadě, s registrací
karty vám pomůžeme. Pokud již kartu vlastníte, stačí zajít na kteroukoliv pokladnu
v resortu společně s občanským průkazem pro ověření trvalého pobytu v obci. Děti
do 15-ti let ať si vezmou žákovský průkaz na slevu jízdného. Po ověření totožnosti Vám
na tuto kartu bude nahrán zlevněný skipas. A jaké že pro místní platí ceny?
plná cena
pro občany DM

dospělí
4 690 Kč
3 752 Kč

studenti
4 130 Kč
3 304 Kč

děti 6-15 let
3 220 Kč
2 576 Kč

13. Rozpočtové provizorium na rok 2018
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové provizorium na rok 2018. Rozpočtové
provizorium bude platit do doby schválení řádného rozpočtu, jehož projednávání
se předpokládá v lednu dle výsledku hospodaření za rok 2017. V rozpočtovém
provizoriu se může čerpat max. 1/12 výdajů z předchozího roku měsíčně.
(5:0:0)

OZVĚNY Z MŠ ČERVENÝ POTOK

14. Rozpočtová změna č. 4/2017
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtovou změnu č. 4/2017 týkající se změn řady položek
rozpočtu zohledňující skutečné výše úhrad za plánované akce. V některých položkách
nebyl naplánován dostatek finančních prostředků, v některých byl naopak přebytek. Dále
se v rozpočtové změně navyšují především výdaje za nákup pozemků okolo prodejny
potravin a výdaje související s výstavbou komunikace v lokalitě Větrný vrch. Z těchto
důvodů bude výsledné celkové navýšení výdajů v rozpočtu o 1 527 370 Kč. Tyto finanční
prostředky budou čerpány z úspor na běžném účtu obce určených na rozvojové projekty.
(5:0:0)

První akcí, kterou jsme letos absolvovali, byla návštěva p. knihovnic z králické knihovny u
nás v MŠ. Paním knihovnicím patří poděkování za krásný podzimní program. Děti
si společně strávené dopoledne moc užily a všichni už se těšíme na další návštěvu,
tentokrát u vás v knihovně.
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Jak již samotný název praví, ozýváme se Vám z naší školky z Červeného Potoka, abychom
se s Vámi opět podělili o naše zážitky a zdejší dění.
Nový školní rok jsme zahájili přivítáním našich nových kamarádů a společně s nimi jsme si
zopakovali naše školková pravidla, která jsme stvrdili obtiskem své dlaně na náš strom
přátelství.

Na začátku listopadu, abychom si zpestřili náš program v tomto uplakaném počasí, jsme
pro děti naplánovali výlet do Bludova - do Pradědova muzea. Zde pro nás byl taktéž
připraven zajímavý a naučný program. Děti zde měly dostatek času na pohrání
si ve zdejších domečcích. O zábavu a fajn den bylo postaráno.
6
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To však stále není vše, co jsme za uplynulé tři měsíce stihli. Jen před pár dny nás navštívili
manželé Podolští z Králík se svými nádhernými papoušky. Zážitky nás všech jsou
nepopsatelné. Moc děkujeme a těšíme se na další setkání.
Dále pak děti vystoupily pro seniory v Králíkách a také pro seniory na Dolní Moravě.
1. 12. pak měly děti krásné vystoupení v Králíkách, při příležitosti rozsvícení vánočního
stromečku.
Ani po výtvarné stránce nezahálíme a srdečně Vás zveme na vánoční výstavu (8. 12.) ve
školní jídelně v Králíkách a následně pak na vánoční jarmark (10. 12.) na náměstí
v Králíkách, kde si budete moci naše výrobky zakoupit a podpořit tak naši MŠ, výtěžek
bude použit na zakoupení výtvarného materiálu na naše další tvoření, které nás moc
baví.
A to je pro rok 2017 z naší MŠ vše. Rádi bychom Vám popřáli krásné, pohodou naplněné
Vánoce, ať každý z vás najde pod stromečkem to, po čem jeho srdíčko touží a do nového
roku nám všem hlavně pevné zdraví …
děti a kolektiv - MŠ Červený Potok

Sportovní areál Dolní Morava pořádá:
v sobotu 30. prosince, od 20:00 hodin
v sále Obecního úřadu taneční zábavu s živou
hudbou. Vstupné činí 50 Kč a občerstvení je
zajištěno.
Všichni jsou zváni!!!
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Najdi deset rozdílů ☺

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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