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Číslo: 5/2018

ZDARMA

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v letošním roce nám jaro začalo rychleji než obvykle, kdyby to takhle šlo se vším, bylo by
v obci uděláno daleko více věcí. Sám jsem trochu znepokojen nad situací, kdy vše trvá
velmi dlouhou dobu a daleko více se dbá nad pořádnou úřednickou prací než
nad výsledkem, který nás všechny zajímá. Upřímně bych se rád daleko více věnoval tvůrčí
práci pro obec, než vyřizováním „nezbytných“ papírů, kvůli kterým na smysluplné věci již
nezbývá tolik času. Například nyní se řeší nařízení Evropské unie na ochranu osobních
údajů, takzvané GDPR. Kvůli tomuto nařízení musíme mít zhotoveny nové směrnice
a postupy, jak nakládat s osobními údaji, mít nasmlouvaného pověřence na ochranu
osobních údajů, který bude nad danou problematikou dohlížet. Přitom doposud platil
zákon o ochraně osobních údajů, který jsme povinni dodržovat a samozřejmě k žádnému
úniku osobních údajů nedocházelo, tudíž je pro nás zpracovávat směrnice a postupy
v rámci GDPR naprosto zbytečná práce. Bohužel to není výjimka a takovýchto podobných
„potřebných“ záležitostí se řeší mnoho.
I přesto bychom se i v letošním roce věnovali rádi užitečnějším věcem. Je potřeba dohnat
resty z minulého roku – označit místní komunikace zónami s omezenou rychlostí
a zákazem stání a přesunout radar s měřením rychlosti k první autobusové zastávce.
Jedná se o poměrně drobné věci, takže by to do letní sezóny mělo vše proběhnout. Dále
se nyní dokončuje kompletní rekonstrukce komunikace v lokalitě Větrný vrch, na kterou
se mi v loňském roce podařilo získat dotaci ve výši 3 mil. Kč. U této komunikace také
bude dokončena obnova veřejné osvětlení. S tou se bude pokračovat u komunikace
kolem penzionu Horal, protože se mi v letošním roce na ní podařilo získat dotaci ve výši
150 tis. Kč. Aktuálně se řeší také drobnější výspravy této komunikace a výsprava mostu
u Moravské krčmy, jehož stav je zcela nevyhovující. Proběhlo jednání s Lesy ČR, které
opět řeší problém vývozu dřeva z Mlýnice kvůli kalamitnímu dříví. Most je osazen
značkami s omezením hmotnosti 15 tun. nicméně pod touto značkou chybí ještě
dodatková tabulka, že pro jediné vozidlo platí omezení 25 tun, přičemž zatížení jedné
nápravy je max. 8 tun, což je dáno mostní prohlídkou odbornou osobou. Zástupci Lesů ČR
a firma zajišťující odvoz dřeva byli na toto upozorněni a nyní jezdí z lesa méně naložené
soupravy. Byla řešena i situace převodu mostu na Lesy ČR, které by zhotovily most nový,
aby byl plně vyhovující pro jejich těžkou techniku, která z lesa dřevo vyváží. Nyní probíhá
konečná fáze převodu mostu za konečnou od Pardubického kraje na Obec. Obec jakmile
bude most vlastnit, tento most s mostem u Moravské krčmy s Lesy ČR smění
za komunikaci od Bednářů k hotelu Prometheus a za další pozemky u této komunikace
za podmínky, že Lesy most u Moravské krčmy postaví nový. Protože je vše zdlouhavý
proces, bylo řešeno, jestli Lesy ČR nemohou přispět alespoň na částečnou opravu
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stávajícího mostu do doby, než bude most nový. Bohužel Lesy ČR nemohou investovat
ani korunu do cizího majetku. Obec tedy vyspraví povrch mostu, aby byl v lepším stavu
do doby výstavby nového mostu. Aby po převodu majetků nebyla situace dále
protahována, bylo se zástupci Lesů ČR dohodnuto, že Obec nechá zhotovit projektovou
dokumentaci na most nový a případně vyřídí i potřebná povolení, aby po převodu mohly
Lesy ČR ihned most stavět.
Dále bych Vás chtěl informovat, že v hasičské zbrojnici nyní probíhají dokončovací práce
na zřízení policejní služebny, která tak od letní sezóny bude sloužit Policii ČR. Policie ČR
by měla dohlížet především na dopravní situaci v obci. Na zřízení služebny jsme získali
dotaci od Pardubického kraje ve výši 200 tis. Kč. Na hasičské zbrojnici však stavební práce
neutichnou, jelikož se bude pokračovat na podkrovní vestavbě, kde vzniknou dva menší
byty. Noví nájemníci budou muset být členy výjezdní jednotky a starat se o hasičskou
techniku ve zbrojnici. Nyní totiž bude žádáno o dotaci na nový dopravní automobil,
jelikož stávající je již značně zastaralý.
Aktuálně se mi také podařilo získat dotaci od Pardubického kraje ve výši 1,17 mil. Kč
na výstavbu nové prodejny potravin. Cílem je namísto stávající budovy vytvořit moderní
multifunkční objekt s prodejnou potravin a občerstvením, s informačním centrem
a případně i prostorem pro nový obecní úřad. Získaná dotace je pouze na první etapu,
a to na novou prodejnu potravin. Nyní se zpracovává na tuto prodejnu projektová
dokumentace, s realizací by se mělo začít v příštím roce na jaře.
Mimo výše uvedené a nepříjemné „papírování“ se bude pokračovat na spoustě dalších
projektů, kdy některé jsou opravdu zdlouhavé, jako například zhotovení páteřní stezky
pro pěší a cyklisty, kdy se nám sice daří uzavírat první směnné smlouvy na potřebné
pozemky, s dalšími vlastníky je situace však složitější, avšak budu intenzivně pracovat
na tomto projektu, aby se v co nejbližší době mohla alespoň jeho část zrealizovat. Dále
se pracuje na spoustě dalších projektů, o kterých průběžně informujeme v článcích
ze zastupitelstva (rekonstrukce dalších komunikací, nový bytový dům, nový vodní zdroj,
nový územní plán apod.), jakmile se budeme blížit k jejich realizaci, budeme Vás opět
o všem informovat.
Richard Novák, starosta

PORADNA PRO NEDOSLÝCHAVÉ
Proběhne ve středu 23. května 2018 od 8 do 12 hodin v budově Městského úřadu
Králíky, ulice Karla Čapka 316, v přízemí, v kanceláři č. 107 a od 13 hodin budou probíhat
služby v terénu přímo v bydlištích občanů na Králicku včetně obce Dolní Morava.
Terénní služby budou hlavně pro imobilní a přestárlé seniory, pro které je problém se
na tyto služby dostat do Králík.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Další zasedání zastupitelstva obce proběhne v pondělí 28. května od 17:00 na obecním
úřadě. Zasedání zastupitelstva obce je veřejné a program bude zveřejněn týden předem.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉ DNE 23. 4. 2018
Přítomni:

Ing. arch. Richard Novák
Ladislav Janočko
Lucie Krupičková
Radek Vrábel (od bodu 4)
Vladimír Vyskočil
Rostislav Král

Omluveni:
Zapisovatelka:
Hosté:

Eva Cehová
Edita Novotná
Ing. arch. Michal Šmehlík
Mgr. Zdeněk Gaďourek
Pavel Vyplašil
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 Vladimíra Vyskočila a pana Rostislava Krále.
K programu i ověřovatelům zápisu nebyly podány připomínky a program i ověřovatelé
byli schváleni.
(5:0:0)
2. Záměr výstavby rodinného domu na p.p.č. 5564 v k.ú. Velká Morava – opětovné
projednání (Gaďourek)
Zastupitelstvo obce opětovně projednalo záměr výstavby RD na p.p.č. 5564/10 v k.ú.
Velká Morava (nad chatou Sobík). Zastupitelé měli připomínky ke vzhledu stavby,
konkrétně požadovali upravit výšku stavby na 10 metrů nad upravený terén. Stavba
rozložením nejnižšího podlaží nerespektovala
prostorovou
kompozici
sídla,
proto
zastupitelstvo požadovalo upravený návrh
domu. Nyní po úpravě návrhu nemá
zastupitelstvo připomínek, pouze požadují
dodržení pohledové výšky okolo 10 metrů.
Výstavba rodinného domu je v souladu
s platným územním plánem obce.
(5:0:0)
3. Most u Moravské krčmy
Zastupitelstvo obce v tomto bodě řešilo se situaci ohledně mostu u Moravské krčmy.
Starosta úvodem informoval o mostní prohlídce, kterou prováděla odborná osoba, která
stanovila maximální zatížení mostu na 25 tun a stanovila potřebné opravy mostu.
Zastupitelé se shodli, že je potřeba řešit opravu mostu a případnou výstavbu nového
mostu. Starosta informoval také o situaci předání mostu Lesům ČR, které by namísto
stávajícího mostu měly vystavět most nový, protože k největšímu zatížení mostu dochází
jejich technikou. Předání mostu je vázáno na předání jiného mostu za konečnou od
Pardubického kraje na Obec. Tento převod nyní probíhá, proto v nebližší době budou
probíhat další kroky k převodu obou mostů na Lesy ČR. Bylo řečeno, že převod na Lesy ČR
může trvat delší dobu, proto bude potřeba most do doby jeho nové výstavby opravit.
Starosta uvedl, že by na mostu provedl nejnutnější opravy dle mostní prohlídky,
místostarosta uvedl, že by celý most rekonstruoval svépomocí. Zastupitelstvo vzalo
situaci na vědomí a zároveň pověřilo starostu aby zjistil termín možné nové výstavby
nového mostu Lesy ČR a místostarostu zjištěním podmínek svépomocné rekonstrukce.
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4. Záměr výstavby RD na 5564/12 v k.ú. Velká Morava (Vyplašil)
Zastupitelstvo obce nemá připomínek
k záměru výstavby rodinného domu
na p.p.č. 5564/12 v k.ú. Velká Morava
dle předložené dokumentace. Záměr
výstavby na uvedeném pozemku je
umožněn platným územním plánem
obce. Souhlasné stanovisko bude vydáno
až po dodání podkladů, ze kterých bude
patrné
osazení
stavby
v terénu
a dodržení výšky stavby nad nejnižší
místo upraveného terénu okolo 10 metrů.
(6:0:0)
5. Nové vozidlo pro hasiče
Na minulém zasedání se zastupitelé shodli na pořízení nového vozidla pro hasiče
z důvodu stáří stávajícího vozidla. Pořízení nové cisterny bylo z důvodu vysokých nákladů
zamítnuto, proto bylo řečeno, že se pořídí dopravní automobil. Starosta zjistil ceny více
variant dopravních automobilů. Základní dopravní automobil 4x2 pro 9 osob se základní
výbavou by stál okolo 900 tis. Kč. Dopravní automobil 4x4 pro 6 osob s vestavěnou skříní
na hasičský materiál by již stál 2,5 – 3 mil. Kč. Dotace na tento typ vozidla je poskytována
v maximální výši 450 000 Kč od hasičského záchranného sboru a dalších až 300 000 Kč je
možné získat od Pardubického kraje. Z uvedených důvodů bylo řečeno, že bude
postačovat základní provedení dopravního automobilu a na hasičský materiál se pořídí
přívěsný vozík. Bylo také řečeno, že přímým nákupem automobilu od automobilky a jeho
následným vlastním dovybavením se dají snížit náklady oproti hotové verzi od speciální
firmy. Proto by možná bylo reálné sehnat v cenové hladině do 1 mil. Kč automobil
s pohonem 4x4, který by byl do našich podmínek vhodnější. Zastupitelstvo obce vzalo
všechny informace na vědomí a pověřuje starostu zjištěním cen přímého nákupu vozidla
od automobilky.
6. Změna stanov Sdružení obcí Orlicko
Zastupitelstvo obce schválilo změnu stanov Sdružení obcí Orlicko spočívající v doplnění
činnosti sdružení, aby mohlo pro své členské obce poskytovat služby v oblasti ochrany
osobních údajů a výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů.
(6:0:0)
7. Dotace na obnovu památek
Starosta informoval o možnosti dotace na opravy malých památek Orlicka, kterou
poskytuje Sdružení obcí Orlicko ve výši 70% nákladů na opravy. Uvedl, že by se mohly
opravit sochy na zídce před kostelem, socha mezi lípami na začátku obce a pomníček
u hlavní cesty pod Klimešovými. S tím zastupitelé souhlasili, přičemž maximální náklady
oprav stanovili na 100 tis. Kč. Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci
na opravu uvedených soch a pověřuje starostu poptáním restaurátorů památek.
(6:0:0)
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8. Žádost o odkoupení p.p.č. 5055/2 v k.ú. Velká Morava (Tomáš Šemro)
Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana Tomáše Šemra o koupi pozemku p.č. 5055/2
v k.ú. Velká Morava za účelem výstavby rodinného domu k trvalému bydlení. Jedná
2
se o pozemek o výměře 1645 m , o který již na podzim žádal pan Formánek. Z důvodu,
že pan Formánek od koupi pozemku upustil, zastupitelstvo obce opětovně schválilo
2
záměr prodeje uvedeného pozemku za cenu 100 Kč/m za podmínky, že budoucí kupující
má trvalý pobyt v obci po dobu min. 2 let, musí do dvou let předložit stavební povolení
na rodinný dům a do pěti let musí předložit kolaudační rozhodnutí či souhlas o užívání
nemovitosti a následně musí mít v nemovitosti min. 2 osoby trvalý pobyt hlášen po dobu
10 let. V případě nesplnění uvedených podmínek by měla být kupní cena navýšena
na cenu obvyklou nebo bude pozemek obci navrácen.
(6:0:0)
9. Záměr výstavby domu správce na p.p.č. 2117 v k.ú. Dolní Morava (Runták)
Zastupitelstvo obce projednalo záměr výstavby
domu správce na p.p.č. 2117 v k.ú. Dolní Morava.
Zastupitelstvo obce projednalo již dříve tento dům
společně se záměrem ubytovacích kapacit, od
kterých nakonec bylo ze strany investora upuštěno.
Z původního projektu tak zůstal pouze dům správce,
který však byl upraven. Zastupitelé mají připomínky
ke vzhledu upraveného domu a požadují, aby byl
postaven dům původní nebo nově navržený byl upraven tak, aby zapadal do kompozice
obce (materiálové oddělení suterénu, okenní otvory ve štítu, neužití vlnitého plechu
na fasádě apod).
(6:0:0)
10. Cesta na Větrný Vrch
Zastupitelstvo obce schválilo realizaci rozšíření projektu „Rekonstrukce komunikace
Větrný vrch“. Jedná se o úsek od Penzionu Moravanka po rodinný dům Klimešových.
Původně měl být tento úsek realizován místními firmami a svépomocí tak, aby zde
vznikla průchozí komunikace ze štěrkodrtě. Protože se nyní dokončuje rekonstrukce
komunikace k penzionu Moravanka vysoutěženou firmou z loňského roku (RoadMedic),
bylo rozhodnuto, že tato firma navíc vyasfaltuje i uvedený navazující úsek o délce cca 260
metrů, aby nedocházelo k vyplavování štěrkodrtě a k neustálým výspravám jako na jiných
komunikacích v obci (např. kolem lip). Vyasfaltování komunikace včetně dalších prací
bude znamenat další náklady ve výši cca 1, 25 mil. Kč. Náklady budou vyúčtovány
dle skutečné spotřeby v cenách vysoutěžených v loňském roce.
(6:0:0)
11. Smlouva o smlouvě budoucí na vedení věcného břemene přes p.p.č. 2126 a 2137 v
k.ú. Dolní Morava (Chata Brůna)
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na vedení
přípojky nízkého napětí pouze přes obecní p.p.č. 2126 v k.ú. Velká Morava cca 12 metrů.
Pozemek p.č. 2137 v k.ú. Dolní Morava nesmí být tímto vedením zasažen z důvodu
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plánované nové cesty. Za zřízení věcného břemene bude obci vyplacena náhrada ve výši
1 000 Kč bez DPH.
(6:0:0)
12. Diskuze
V diskuzi starosta informoval zastupitele o obdržené dotaci na novou prodejnu potravin
ve výši 1,17 mil. Kč. Dále informoval o vytvoření manipulační skládky pro dřevo
z obecních lesů na začátku Mlýnice, aby tato skládka byla dostupná ze zpevněné
komunikace. V současné době je totiž dřevo naváženo na nezpevněné obecní pozemky
a údržba těchto pozemků i přístup na ně je poté komplikovaný. Nakonec starosta
informoval o proběhlých jednáních s majiteli pozemků po bývalé pile, které by obec ráda
odkoupila pro další využití. Majitelé chtějí na těchto pozemcích postavit rodinné domy
a pozemky nechtějí prodávat.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Policisté Pardubického kraje by rádi občanům v kraji připomněli důležité preventivní rady
a zásady, kterými je dobré se řídit, aby se nestali obětmi různých podvodníků nebo
zlodějů.
S příchodem jara osedlávají své nadupané stroje i motorkáři a v ulicích je i více cyklistů.
Právě cyklistům a nejen jim jsme věnovali minulý článek. Dnes bychom vám rádi
představili nový celorepublikový preventivní projekt Policie České republiky a Asociace
center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR zaměřený na bezpečnost řidičů motocyklů.
Mimochodem tuto společnost jsme zmiňovali již v minulém článku a řidičům seniorům
jsme doporučovali jejich projekt „Jedu s dobou“.
Aktuální projekt pro motorkáře se jmenuje „Začněme spolu aneb kolama dolů“ a jeho
pilotní akce se uskutečnila v Pardubickém kraji v neděli 22. dubna 2018. Zhruba
v 10 hodin odstartovala z Pardubic společná jízda zájemců z řad motorkářů v doprovodu
dopravních policistů na motocyklech. Trasa výjezdu vedla přes Seč – Horní Bradlo –
Trhovou Kamenici – Nasavrky – Ležáky – Prosetín – Skuteč – Luži až na polygon
do Vysokého Mýta, kde byl pro všechny připraven zhruba čtyřhodinový program.
V areálu výcvikového centra proběhly ukázky bezpečné jízdy i aktivní trénink bezpečné
jízdy pro jednotlivce. Součástí programu byla i prezentace všech možností polygonu tak,
aby si sami motorkáři vybírali, které prvky a kurzy si chtějí vyzkoušet a ke kurzům
bezpečné jízdy se sami opakovaně vraceli. Aktivní účastníci jízdy obdrželi před začátkem
jízdy reflexní šle, které přispívají ke zvýšení viditelnosti v silničním provozu.
Do realizace projektu se zapojí všechna výcviková centra v České republice, která
se zabývají bezpečnou jízdou. Pokud jste tedy první vyjížďku promeškali a nechcete čekat
do příštího roku, můžete se podívat na naše webové stránky www.policie.cz, kde
naleznete článek s instrukcemi k této akci a v něm přesné termíny a místa dalších
společných vyjížděk. Nejbližší termín a místo pro motocyklisty bude 12. května 2018, kdy
se odjíždí z Děčína – Maxičky směrem na polygon AUTODROM Most. Ředitel služby
dopravní policie Policejního prezidia ČR plk. Tomáš Lerch k realizaci projektu dodává:
„Začátek motorkářské sezóny je vždy spojen s určitou nedočkavostí motorkářů konečně
vyjet. Tímto projektem chceme podpořit bezpečnost a pravidelné zdokonalování
řidičských dovedností řidičů motocyklů po zimní přestávce, kdy nezvládnutí stroje bývá
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častou příčinou dopravních nehod.“ Takže ……. Začněme spolu a hlavně kolama dolů!!!
Hezké jarní dny vám přeje
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ HASIČSKOU BÁSEŇ
Na vědomost dává se, že nadaný poeta hledá se.
Kdo se veršem často ohání, ať v básni zvěční své nadání.
Toho nemine bohatá odměna a pocta veliká mu bude složena.
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR vyhlašuje
10. ročník projektu Dávají za nás ruku do ohně pod záštitou
generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR genmjr.
Drahoslava Ryby. Náplní letošního ročníku je literární soutěž o nejlepší
báseň o hasičích a pro hasiče.
Literární forma: báseň
Téma: Hasiči - 100 let nás zachraňují
Rozsah: není stanoven
Věkové kategorie: děti (MŠ, ZŠ I. stupeň, ZŠ II. stupeň, SŠ) a dospělí
Speciální kategorie: hasiči profesionální a dobrovolní
Uzávěrka: 31. července 2018
Pořadatel: Hasičský záchranný sbor ČR
Podmínky soutěže:
Do soutěže lze zasílat jen vlastní literární příspěvky, které je možné doplnit ilustrací.
K příspěvku je nutné přiložit vyplněnou přihlášku stvrzenou vlastnoručním podpisem,
kterým je udělen souhlas s případným poskytnutím autorských práv. Ideálním postupem
je vše naskenovat a v elektronické podobě zaslat emailem, příp. zaslat poštou.
Soutěžní práce je možné zasílat od 11. února do 31. července 2018. Hlavním porotcem
soutěže je generální ředitel HZS ČR genmjr. Drahoslav Ryba. Nejlepší vybrané příspěvky
v každé soutěžní kategorii budou odměněny hasičskými dárky, otištěny v časopise 112 a
použity v rámci oslav 100 let české státnosti.
Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 8. září 2018 v rámci akce Zbirožské hasičské
tatrování.
Garant projektu a osoba přijímající soutěžní příspěvky:
Ing. Michaela Franclová, michaela.franclova@grh.izscr.cz
(předmět e-mailu: Hasičská básnička),
tel. 950 819 717,
MV-GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, Poštovní přihrádka 69, 148 01 Praha 414.
Další informace naleznete na http://www.hzscr.cz/sluzby-pro-verejnost-souteze-avystavy.aspx nebo na facebooku Hasičského záchranného sboru ČR.
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Sportovní Areál Dolní Morava ve spolupráci s Obcí Dolní Morava,
SDH Dolní Morava, ČKK a HC Sloni
Vás srdečně zvou na:

Kdy: 2. 6. 2018
Kde: Sportovní areál Dolní Morava
V kolik: 14:00
Pro děti je připraveno:
- Maskot Méďa Kubík,
- Zábavná diskotéka
- HC Sloni – V. Krobot (střelba na branku)
- Hasičská technika, požární útok
- Dětské soutěže a hry o ceny od firmy Koli - Relax
- Skákací hrad se skluzavkou
- Opékáním buřtů
- Zorb football s Járou Kostúrem
- Projížďka ve vojenském automobilu
Po celé odpoledne bude zajištěn pro děti pitný režim od MÉDI KUBÍKA

LÉTO VE SPORTOVNÍM AREÁLU
30. června 2018 – SOBOTA – Kralický pařez, od 18:00 taneční zábava se skupinou

PLAZMA
28. července 2018 – SOBOTA – taneční zábava

KABÁT REVIVAL
18. srpna 2018 – SOBOTA – taneční zábava

METALLICA REVIVAL

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-maily starosta@obecdolnimorava.cz a nebo na referentka.dm@gmail.com.
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