ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ
MORAVA
červen 2018

Číslo: 6/2018

ZDARMA

Vstupy na atrakce Resortu Dolní Morava ZDARMA pro místní občany.
Zájemci o volné vstupy si musí vyzvednout na obecním úřadě kartu s nabitými vstupy
za zálohu 100 Kč, která jim po vrácení karty bude vrácena. Kartu si můžete vyzvednout
v týdnu od 11. června pouze na obecním úřadě! Využijte především úřední hodiny (pondělí
a středa 7-12 a 13-18), v ostatní pracovní dny budou karty vydávány pouze v případě
přítomnosti pověřeného zaměstnance. Obecní úřad pro vydávání karet bude mimořádně
otevřen také v sobotu 16. 6. od 9 do 12 hodin!

Římskokatolická farnost
Hanušovice a Obec Dolní
Morava pořádají
v neděli 17. 6. 2018 v 11 hodin
poutní slavnost v Kostele sv.
Aloise na Velké Moravě.
Hlavním hostem bude emeritní
pomocný biskup Mons. Josef
Hrdlička.
Při poutní mši svaté ke sv.
Aloisovi bude probíhat také
žehnání sochy Panny Marie a
znaku obce a zasvěcení obce
Královně Moravy.
Drobné občerstvení
a hudební doprovod je zajištěn.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉ DNE 28. 5. 2018
Přítomni:

Ing. arch. Richard Novák
Ladislav Janočko
Lucie Krupičková
Radek Vrábel
Vladimír Vyskočil
Rostislav Král (od bodu 9)

Omluveni:
Zapisovatelka:
Hosté:

Eva Cehová
Edita Novotná
Tomáš Šemro
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 Ladislava Janočku a pana Radka Vrábela.
K programu i ověřovatelům zápisu nebyly podány připomínky a program i ověřovatelé byli
schváleni.
(5:0:0)
2. Schválení prodeje p.p.č. 5055/2 v k.ú. Velká Morava (Tomáš Šemro)
Zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje p.č. 5055/2 v k.ú. Velká Morava za účelem
výstavby rodinného domu k trvalému bydlení. Jedná se o pozemek o výměře 1645 m2
za cenu 100 Kč/m2 panu Tomáši Šemrovi. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce
od 26. 4. 2018 do 28. 5. 2018 a žádný další zájemce se nepřihlásil. Budoucí kupující uhradí
veškeré náklady 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 bude kupní cena navýšena na tržní
cenu nebo bude pozemek obci navrácen.
(5:0:0)
3. Žádost o dotaci na nové vozidlo pro hasiče
Starosta informoval zastupitele o vyhlášení dotačního titulu na nákup nových dopravních
vozidel pro výjezdové jednotky dobrovolných hasičů, kdy dotace je v max. výši 450 000 Kč
a kryje max. 50% nákladů na nové vozidlo. Obec se bude moci také ucházet o dotaci
od Pardubického kraje ve výši až 300 000 Kč na toto vozidlo. Obě dotace lze sčítat, proto
by mohla celková dotace dosáhnout až 750 000 Kč. Na základě informací na minulých
zasedání se pořízení nového vozidla od firmy specializující se na přestavby vozidel
pro hasiče pohybuje okolo 900 000 Kč, tudíž by se dofinancování obce pohybovalo okolo
150 000 Kč za nové vozidlo. Starosta zároveň informoval, že poptal ceny vozidel přímo
u prodejce automobilky. Předpokládá se nižší cena či obdobná za vozidlo s vyšší výbavou
(4x4 apod.). Doposud nabídky nebyly doručeny. Po předložení všech informací
zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci u hasičského záchranného sboru.
(5:0:0)
4. Výsprava místních komunikací
Starosta předložil zastupitelstvu nabídku firmy Roadmedic na opravu výtluků na místních
komunikacích. Výtluky by byly vyspraveny převážně tryskanou metodou „turbo“, v případě
větších ploch pak novým asfaltovým krytem. Jedná se o výspravy výtluků na všech
komunikacích v obci. Nabídka také obsahuje výspravu komunikace na konci místní části
Horní Morava pod Klepáčem, kde je úsek komunikace o délce asi 300 metrů velmi zvlněný
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s propadlými místy a potřebuje nákladnější výspravu. Celkově je nabídka počítající se
všemi výspravami kalkulována na 650 000 Kč s DPH. Nejnákladnější je výsprava
komunikace pod Klepáčem (511 000 Kč), kde starosta navrhl prověřit ještě další možnosti
opravy komunikace. Po diskuzi zastupitelstvo obce schválilo výspravu výtluků
v jednotkových cenách dle nabídky, přičemž maximální celková cena výsprav bude
200 000 Kč s DPH (objem výsprav v nabídce byl odhadnut). Výspravy by měly proběhnout
v červnu.
(5:0:0)
5. Oprava střechy ve sportovním areálu
Zastupitelstvo obce schválilo výměnu střešní krytiny ve sportovním areálu, protože
původní krytina z asfaltových šindelů je ve velmi špatném stavu. Nová krytina bude
provedena z plastových šablon.
(5:0:0)
6. Oprava soch u kostela
Zastupitelstvo obce již na minulém zasedání schválilo podání žádosti o dotaci na opravu
soch u kostela a pověřilo starostu poptáním cen restaurátorů památek. Starosta tedy
zastupitelstvu obce předložil nabídku na opravu všech 4 soch v celkové výši 241 500 Kč.
Protože se náklady na opravu vyšplhaly poměrně vysoko a případná dotace bude
odbrzděna pouze ve výši 88 550 Kč, opravily by se v letošním roce pouze 2 sochy a další by
se opravily v dalších letech. Zastupitelstvo obce vzalo informaci o opravě soch na vědomí.
7. Žádost o příspěvek na hasičskou okrskovou soutěž
Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek ve výši 2 500 Kč na hasičskou okrskovou soutěž
okrsku č. 24 Králicko.
(5:0:0)
8. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro vedení přípojky nn
přes p.p.č. 2126 v k.ú. Dolní Morava (Brůna)
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene pro vedení přípojky elektřiny přes p.p.č. 2126 v k.ú. Dolní Morava. Za zřízení
věcného břemene bude obci vyplaceno 1 000 Kč bez DPH.
(5:0:0)
9. Smlouva o zřízení věcného břemene na vedení přípojky přes p.p.č. 5046/5, 5037
a 5018/1 v k.ú. Velká Morava (Temiaková)
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene pro vedení
přípojky elektřiny přes p.p.č. 5046/5, 5037 a 5018/1 v k.ú. Velká Morava. Za zřízení
věcného břemene bude obci vyplaceno 34 500 Kč bez DPH.
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(6:0:0)
10. Záměr výstavby dvou rodinných domů na p.p.č.
5564/9 a 5564/7 v k.ú. Velká Morava (Hudec)
Zastupitelstvo obce nemá připomínek k záměru výstavby
dvou rodinných domků na p.p.č. 5564/9 a 5564/7 v k.ú.
Velká Morava dle předložené dokumentace. Zastupitelé
požadují dodržení výšky 10 metrů nad upravený terén.
Výstavba rodinných domků na uvedených pozemcích
je umožněna platným územním plánem obce.
(6:0:0)
11. Záměr výstavby domu správce na p.p.č. 2117 v k.ú. Dolní Morava (Runták) –
opětovné projednání
Zastupitelstvo obce opětovně projednalo
záměr výstavby domu správce na p.p.č.
2117 v k.ú. Dolní Morava. Na minulém
zasedání měli zastupitelé připomínky
ke vzhledu domu a požadovali jeho úpravu,
aby zapadal do kompozice obce. K nově
předložené dokumentaci, kdy došlo
k úpravě okenního otvoru a povrchové
úpravy z plechu na dřevěný obklad již
většina zastupitelů obce nemá připomínek.
(4:0:2 proti Vrábel, Vyskočil)
12. Prodloužení termínu pro předložení dokladu o užívání rodinného domu (Karel
Minařík)
Zastupitelstvo obce schválilo prodloužení termínu pana Karla Minaříka pro předložení
kolaudačního souhlasu v případě smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část p.p.č. 272/1
v k.ú. Horní Morava do 31. 12. 2018.
(6:0:0)
13. Smlouva o poskytnutí dotace na projekt „Obnova veřejného osvětlení – III. etapa“
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o poskytnutí dotace na projekt „Obnova veřejného
osvětlení – III. etapa“. Dotace ve výši 170 000 Kč bude poskytnuta od Pardubického kraje
na základě žádosti podané starostou obce. 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, která se uskuteční v letošním roce.
(6:0:0)
14. Žádost o příspěvek na provoz Linky bezpečí ve výši 3000 Kč
Zastupitelstvo obce neschválilo příspěvek na provoz Linky bezpečí ve výši 3000 Kč.
(6:0:0)
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15. Zvýšení ceny vodného na 20 Kč/m3
Zastupitelstvo obce projednávalo zvýšení ceny vodného z 19 Kč (21,85 Kč s DPH) na 20 Kč
(23 Kč s DPH) za m3 pro rok 2018. Důvodem je nutnost investic do oprav na starém
vodovodním řádu ve spodní části obce. Do budoucna je také počítáno s navýšením ceny
za odběr podzemních vod celnímu úřadu. Obec může zdražovat max. o 5% ročně, tudíž
k postupnému zdražování z výše uvedených důvodů bude docházet každoročně cca o 1 Kč.
(6:0:0)
16. Přestavba koupelny č.p. 80 (Filipová)
Zastupitelstvo obce souhlasí s přestavbou koupelny u paní Filipové v domě č.p. 80. Paní
Filipová zde bydlí v nájmu od devadesátých let a zastupitelé se shodli na tom, že koupelna
je již v nevyhovujícím stavu. Koupelna je bez obkladů a dlažby, pouze s umakartovým
obložením okolo vany. Vzhledem k věku paní Filipové a jejímu zdravotnímu stavu bude
vyměněna vana za sprchový kout a dle možností bude provedena oprava celé koupelny.
(6:0:0)
17. Žádost o odkoupení části p.p.č. 639/2 v k.ú. Horní Morava (Vyskočilová)
Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje části p.p.č. 639/2 – ostatní plocha v k.ú. Horní
Morava. Minimální prodejní cena je 35 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem pozemku. Jedná se o část cesty zpřístupňující chatu paní Vyskočilové.
Předmětná část nezpřístupňuje nemovitosti dalších vlastníků. Záměr prodeje bude
vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů. Pokud se nepřihlásí další zájemce o koupi nebo
někdo nepodá připomínky k prodeji, bude pozemek prodán žadateli.
(5:1:0 zdržel se Vyskočil)

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Další zasedání zastupitelstva obce proběhne v pondělí 25. června od 17:00 na obecním
úřadě. Zasedání zastupitelstva obce je veřejné a program bude zveřejněn týden
předem.

PORADNA PRO NEDOSLÝCHAVÉ
Proběhne ve středu 20. června 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.

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.
V dalším jarním článku bychom vám rádi dali několik rad, jak předcházet okradení,
přepadení nebo jak neusnadňovat práci kapsářům. Ač se někomu může zdát, že jsou to
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informace zbytečné, my si to nemyslíme a stejně tak hovoří i naše statistiky. Téměř každý
den policisté v práci celého Pardubického kraje řeší případy krádeží a to ať věci při sobě
nebo z odložených tašek v nákupních vozících. Řada poškozených, především pak těch
starších, nám při výsleších říká, že se otočili opravdu jen na vteřinu třeba u regálu
v obchodě anebo, že si nevšimli, že by jim někdo v autobuse do kabelky sahal. A věřte nám,
že žádné zboží v cenové „akci“ vám nestojí za ten čas a problémy při blokování platebních
karet a vyřizování si nových odcizených osobních dokladů. O ztrátě peněz ani nemluvím.
Jak se tedy chránit před okradením?
- Peníze, doklady i klíče noste v příruční uzavřené tašce nebo kabelce vždy odděleně.
- Berte si jen tolik peněz, kolik skutečně potřebujete.
- Peněženku uložte na dno nebo do spodní části kabelky nebo nákupní tašky.
- Kabelku nebo tašku přes rameno nenechávejte viset na zádech, ale mějte ji stále na očích
a chraňte ji rukama na boku nebo na hrudi.
- Kabelku nebo tašku nepokládejte v obchodech na police a nenechávejte ji v nákupním
vozíku. Nikdy ji neodkládejte s oděvem v šatně kina, divadla, restaurace, ani v čekárně
u lékaře či na úřadech.
- Vyhýbejte se návalům mnoha lidí, tlačenice nahrává zlodějům a okradení může
proběhnout bez povšimnutí.
- Čtete-li si v dopravním prostředku MHD, mějte své příruční zavazadlo pořád
pod kontrolou.
- Ve vlaku si vybírejte kupé, kde už sedí další cestující a nenechávejte svá zavazadla bez
dozoru.
- Při výběru peněz z bankomatu si hlídejte soukromí. Dávejte pozor, jestli vás někdo
nesleduje příliš zblízka. Vybírání z bankomatů uvnitř bank či spořitelen je spolehlivější.
- Byla-li vám platební karta odcizena, ihned zablokujte účet.
- Nepište si PIN na platební kartu, na její obal nebo na lísteček, který uložíte společně
s platební kartou na stejné místo.
- Nikdy se před nikým nechlubte svými úsporami nebo cennostmi, nepůjčujte cizím lidem
peníze, neplaťte žádné zálohy podomním prodejcům. A jak jsme již v minulých článcích
upozorňovali a jak mi potvrdila energetická poradkyně paní Vladimíra Rosendorfová,
za plyn ani elektriku energetické společnosti peníze nevrací ani nevybírají.
- Při ukládání zboží do zavazadlového prostoru vozidla mějte své věci, zejména kabelky
stále na očích.
Stanete-li se i přesto obětí krádeže, radíme vám:
V případě odcizení financí, platební karty, dokladů, mobilního telefonu se neprodleně
obraťte na Policii ČR.
V případě odcizení platební karty kontaktujte neprodleně svoji banku a platební kartu
zablokujte.
V případě odcizení mobilního telefonu kontaktujte svého operátora a zablokujte SIM
kartu.
Upamatujte si co nejpřesněji, kde ke krádeži došlo, popř. popis pachatele či pachatelů.
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Ohlášením krádeží dokladů zamezíte případným dalším nepříjemnostem se zneužitím
dokladů.
Tísňová linka pro sluchově postižené je 603 111 158.
A jak předcházet riziku přepadení?
Vyhýbejte se odlehlým, nepřehledným a neosvětleným místům. Choďte raději
frekventovanějšími ulicemi.
Kabelku nebo tašku noste v ruce či na rameni směrem od ulice, aby vám ji z vozovky
nemohl někdo vytrhnout a ukrást.
Chce-li vám někdo kabelku ukrást, nebraňte se za každou cenu. Zdraví nebo dokonce život
jsou cennější než peníze!
Po chodníku choďte raději dále od vchodů domů, kde by mohl číhat případný pachatel
a mohl by vás vtáhnout dovnitř.
Při vstupování do domu se pozorně rozhlédněte a nevcházejte tam s někým neznámým.
Také ve výtahu nejezděte s někým, koho neznáte. Radši počkejte na výtah prázdný.
Nepřijímejte doprovod nabízený neznámými lidmi, i kdyby vypadali důvěryhodně. Ochota
"pomocníka" může být jen záminkou k tomu, aby se dostal do vašeho bytu a tam vás okradl
třeba i za použití násilí.
Kdybyste měli pocit, že vás někdo sleduje, snažte se co nejrychleji dostat na místo, kde je
nějaký obchod nebo více lidí, mezi nimiž budete bezpečnější.
Kdyby vás někdo napadl, křičte i tehdy, když v blízkosti nikoho nevidíte. Mohl by vás uslyšet
někdo za rohem nebo přes otevřené okno a přispěchat na pomoc.
V případě nutnosti můžete pro svou ochranu použít sprej (deodorant, lak na vlasy nebo
slzný plyn), který nosíte v tašce či kabelce. Pachatele tím překvapíte, možná i odradíte
a sami tak získáte čas na přivolání pomoci. Spuštění vašeho osobního alarmu může
útočníka vylekat a přimět ho k útěku.
Snažte se vyhnout čekání na liduprázdné zastávce hromadné dopravy, především v časně
ranních nebo pozdně večerních hodinách.
V prázdné tramvaji nebo autobusu si sedejte co nejblíže k řidiči. Jeho blízkost může
případného lupiče od zlého úmyslu odradit nebo vám v případě obtěžování či napadení
řidič rychleji pomůže.
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO NEDOSLÝCHAVÉ V KRÁLÍKÁCH, MOŽNOST
SLUŽEB V DOMÁCNOSTECH IMOBILNÍCH OBČANŮ
Spolek AUDIOHELP z.s. Plzeň, středisko Ústí nad Orlicí, ve spolupráci s městem Králíky
organizuje v Králíkách poradnu pro nedoslýchavé. V rámci poradny pracovník spolku
poskytuje sociální služby sociálního poradenství a sociální rehabilitace.
Na spolufinancování poradny se podílejí obce regionu vyjmenované níže. Pracovník spolku
AUDIOHELP je ve dnech, kdy poskytuje poradenství na Městském úřadu Králíky, schopen
poskytovat poradenství i v domácnostech občanů v obcích Dolní Morava, Lichkov,
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Mladkov, Červená Voda a Králíky. Jedná se především o klienty imobilní, zdravotně
postižené, jejichž dostavení se do poradny na městský úřad je spojeno s obtížemi.
Poskytování služeb v domácnostech není pro klienty zpoplatněno.
O zprostředkování služby v domácnostech je vhodné požádat v předstihu na telefonních
číslech 602 957 243 nebo 465 526 911 - vedoucí poradenského střediska Vladimír Král.
Další předpokládané termíny ve 2. pololetí r. 2018 jsou s poskytovatelem předběžně
dohodnuty na dny 18. 7., 15. 8., 12. 9. a 10. 10. 2018. Termíny na měsíce listopad
a prosinec nejsou prozatím dohodnuty z důvodu dosud nedořešených personálních
záležitostí na straně poskytovatele služby (předpoklad ukončení činnosti p. Vladimírem
Králem).
O jednotlivých termínech poraden pro nedoslýchavé v roce 2018 budou občané regionu
informováni prostřednictvím Zpravodaje obce Dolní Morava.
B. Strnad, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, MěÚ Králíky

8

červen 2018

9

červen 2018

Sobota 30. června
Sportovní areál Dolní Morava
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 18:00 s ŽIVOU HUDBOU se
skupinou PLAZMA. Přijďte se pobavit, popít a zatančit.
Zveme všechny a těšíme se na Vás :)
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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