ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA
červenec 2018

Číslo: 7/2018

ZDARMA

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
tak nám začíná období letních prázdnin, v posledních dvou letech je v naší obci poměrně
rušné období, a to především díky jednodenním návštěvníkům a vznikající dopravní
situaci. K hladšímu průběhu této letní sezóny má přispět policejní služebna, která
ze strany obce byla dokončena a od 1. července v ní již slouží příslušníci policie. Dále
je řešen projekt úpravy komunikace od chaty U Slona po hotel Vista. Komunikace
je v současné době společnosti Sněžník, a.s. a je umístěna na pozemku Obce. Během
dvou let měla být dle původních smluv z roku 2009 se společností Sněžník, a.s. a Obcí
komunikace převedena na obec a ta ji poté měla udržovat. Byla učiněna nová dohoda,
že Pardubický kraj komunikaci od společnosti převezme, rozšíří a dostaví k ní chodník
a obec předá kraji pozemek pod komunikací. Tím vznikne krajská komunikace
až do turistického centra, která bude udržována Správou a údržbou silnic Pardubického
kraje. Díky vzniku kvalitního dopravního napojení pak mohou vzniknout nová podzemní
parkoviště v prostoru hotelu Vista, aby bylo definitivně stabilizováno parkování v obci
a automobily neparkovaly na dočasných odstavných plochách různě po obci. I když
v minulém roce byla situace s provozem i parkováním v obci o dost klidnější, díky
sestupné tendenci v návštěvnosti, protože zájem o každou novinku časem trochu upadne
a doufejme, že se stabilizuje na rozumné úrovni.
Dále Vás chci informovat, že probíhají přípravné práce na výstavbu nového mostu
u Moravské krčmy, kdy jsme aktuálně vybrali projektanta nového mostu, i když ceny
projektových prací dnes nejsou zrovna laciné. Z 10 oslovených projektantů předložili
nabídku 3, přičemž ceny se pohybovaly od 350 do 700 tis. Kč!
Jistě si mnozí z Vás všimli nového asfaltového krytu v lokalitě Větrný vrch, kdy došlo
i k zokruhování komunikace kolem domu Grežových. Ještě budou během pár dnů
probíhat dokončovací terénní úpravy kolem komunikace, ale již pro toto léto vznikne
krásná vycházková trasa mimo hlavní silnici. Díky rekonstrukci tak byla opravena nejhorší
komunikace v obci a zároveň vzniklo nové dopravní propojení. Do začátku letní sezóny
měly být vyspraveny i výtluky na ostatních místních komunikacích, bohužel objednaná
firma termínově nestíhá (jak to dnes u většiny firem bývá), proto se výsprava výtluků
provede až v průběhu července.
Podal jsem žádost o dotaci na nové hasičské vozidlo, v případě úspěchu Obec na nákup
tohoto vozidla obdrží 450 000 Kč a hasičská jednotka bude trošku oživena novým
hasičským vozidlem, což mimo obměnu technického vybavení jistě zvýší zájem mladších
o členství ve výjezdové jednotce dobrovolných hasičů.
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Co se týká pozemkových záležitostí, daří se mi získávat potřebné pozemky pro další
rozvoj obce. Byly podepsány první směnné smlouvy, díky kterým obec získá pozemky
potřebné nejen pro stezku pro pěší a cyklisty. Dále se mi po poměrně velkých průtazích
2
podařilo bezúplatně získat od Státního pozemkového úřadu 6 518 m zastavitelných
pozemků různě po obci, což v dnešních tržních cenách je poměrně značný přínos
pro obec. Další zastavitelné pozemky, které máme bezúplatně získat od Státního
pozemkového úřadu jsou ještě v řešení.
Závěrem bych Vám chtěl popřát pokud možno klidné, ale úspěšné léto.
Richard Novák, starosta

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉ DNE 25. 6. 2018
Přítomni:

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

Omluveni:
Zapisovatelka:
Hosté:

Eva Cehová
Edita Novotná
Jaroslav Míka
Josef Klimeš

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 Radka Vrábela.
K programu i ověřovatelům zápisu nebyly podány připomínky a program i ověřovatelé
byli schváleni.
(5:0:0)
2. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2017
Starosta předložil zastupitelům návrh závěrečného účtu obce za rok 2017, který byl
vyvěšen na úřední desce od 7. 6. 2018 do 25. 6. 2017 společně se zprávou z přezkumu
hospodaření obce za rok 2017. Závěrečný účet obsahuje příjmy a výdaje obce za rok
2017. Přezkumem hospodaření obce provedeném krajským úřadem nebyly zjištěny
žádné chyby a nedostatky. Zastupitelstvo obce po projednaní schválilo závěrečný účet
obce za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
bez výhrad.
(5:0:0)
3. Schválení účetní závěrky za rok 2017
Starosta předložil zastupitelům přehled účetní uzávěrky k 31. 12. 2017. Zastupitelstvo
obce se shodlo, že přeložené doklady dávají dostatečný přehled o účetních aktivech
a pasivech obce a schválilo účetní uzávěrku za rok 2017.
(5:0:0)
4. Přeložka vedení vysokého napětí přes p.p.č. 5561/1 v k.ú. Velká Morava
Zastupitelstvo obce schválilo přeložení vysokého napětí přes obecní pozemek p.č. 5561/1
v k.ú. Velká Morava v lokalitě pod hotelem Vista za předpokladu, že náklady přeložky
nepřesáhnou 200 tis. Kč včetně DPH. Přeložka vedení ze středu pozemku na jeho okraj
zvýší jeho využitelnost a hodnotu.
(5:1:0 proti Rostislav Král)
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5. Záměr výstavby protihlukové stěny u p.p.č. 5513 (Jiří Král)
Zastupitelstvo obce projednalo záměr pana Jiřího Krále. Jedná se o protihlukovou stěnu
před jeho roubenkami pod hotelem Morava. Zastupitelé měli připomínky ke vzhledu této
stěny, požadují buď dřevěný obklad či jiné materiálové členění nebo výsadbu zeleně před
touto stěnou. Zastupitelstvo obce požaduje předložení detailního pohledu na tuto stěnu
a poté se k tomuto záměru vyjádří.
6. Pozemky pro cyklostezku
Starosta informoval zastupitele o probíhajících směnách pozemků pro cyklostezku
s Vanžurovými a paní Minaříkovou. Dále informoval o dalších pozemcích pro průběh
cyklostrasy, kdy je připravována směna s panem Fialou, s panem Jiřím Králem a jedná
se o odkoupení pozemků od paní Jandíkové. Zastupitelé vzali předložené informace
na vědomí.
7. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na Územní plán Dolní Morava
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na Územní plán
Dolní Morava se společností SURPMO, a.s. Dodatek řeší navýšení výdajů na zhotovení
územního plánu o 28 tis. Kč bez DPH, protože díky průtahům dohadovacími řízeními
je potřeba neustále aktualizovat dokumentaci o nové skutečnosti, což vyvolává další
náklady. V celkovém nákladu na zhotovení ve výši 496 tis. Kč se nejedná o významné
zvýšení. Starosta dále v tomto bodě informoval o stavu pořízení územního plánu, kdy vše
je nyní závislé na pověřeném úřadu v Králíkách, než zpracuje potřebné dokumenty
pro postup do veřejného projednání.
(6:0:0)
8. Nabídka právní ochrany
Starosta informoval o nabídce právní ochrany Obce Dolní Morava. Jedná se o pojištění,
kdy v případě právního sporu je Obec automaticky zastoupena odbornou právní firmou,
kdy veškeré náklady spojené s tímto sporem jsou do dohodnuté výše hrazeny
ze sjednaného pojištění. Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením pojištění na právní
ochranu Obce Dolní Morava s krytím ve výši 10 mil. Kč.
(6:0:0)
9. Schválení prodeje části p.p.č. 639/2 v k.ú. Horní Morava
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části p.p.č. 639/2 – ostatní plocha v k.ú. Horní
2
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Morava za 35 Kč/m . Jedná se o část cesty o výměře přibližně 270 m zpřístupňující chatu
paní Vyskočilové. Předmětná část nezpřístupňuje nemovitosti dalších vlastníků. Záměr
prodeje byl vyvěšen na úřední desce od 5. 6. 2018 do 25. 6. 2018 a žádný další zájemce
se nepřihlásil. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
(6:0:0)
10. Projekt Na hranici na hraně
Starosta seznámil zastupitele s projektem Na hranici na hraně. Jedná se o projekt měst
Moravská Třebová, Stronie Ślaskie a Bystrzyca Klodzka, kdy v těchto městech budou
umístěny různé sportovní aktivity. Tito partneři hledají k sobě dalšího partnera přímo
u státní hranice, protože chtějí požádat o dotaci na projekt z Česko – Polského programu.
3

Červenec 2018

Oslovili tedy Obec Dolní Morava, kdy manažerka projektu navrhla, že by ve zdejším
sportovním areálu mohly vzniknout další herní prvky jako je například stěna k lezení,
průlezky atd. Realizace toho záměru by vyšla přibližně na 700 tis. Kč a při dotaci 90 %
zaplatí Obec Dolní Morava pouze 70 tis. Kč. Nyní se však řeší teprve záměr tohoto
projektu, kdy Obec by musela uhradit cca 50 tis. Kč za projekt a podání žádosti bez jistoty
získání dotace na realizaci. Po diskuzi bylo rozhodnuto, že zastupitelstvo obce souhlasí
se zapojením do tohoto projektu pouze za předpokladu, že projektové práce
a zpracování žádosti uhradí původní partnerská města, která nás strategicky jako dalšího
partnera potřebují. V případě realizace projektu by již obec uhradila svůj podíl
na spolufinancování.
(6:0:0)
11. Projektová dokumentace mostu u Moravské krčmy
Starosta předložil zastupitelům cenové nabídky projektových dokumentací od třech
různých firem. Projektová dokumentace od PROKOP MOSTY s.r.o. by stála 575 000 Kč
bez DPH, od firmy Rušar mosty s.r.o. byla cenová nabídka na 420 000 Kč bez DPH a firma
PRIS spol. s r.o. nabídla projekt za 285 500 Kč bez DPH. Zastupitelstvo obce schválilo
nabídku na vypracování projektové dokumentace na most u Moravské krčmy
od společnosti PRIS spol. s r.o. za 285 500 Kč bez DPH.
(6:0:0)
12. Stanovení počtu zastupitelů na další volební období
Zastupitelstvo obce schválilo, že pro další volební období bude 7 členné zastupitelstvo
obce, tudíž počet zastupitelů zůstane nezměněn.
(6:0:0)
13. Záměr daru pozemků pro komunikaci „III/31227 Dolní Morava, prodloužení
a zokruhování silnice, etapa I.”
Zastupitelstvo obce schválilo záměr daru pozemků pod komunikací od chaty U Slona
k hotelu Vista. Záměrem je pozemky pod komunikací předat Pardubickému kraji
po vybudování komunikace III. třídy na těchto pozemcích. Nadále se tedy bude jednat
o veřejnou komunikaci, která by nově byla ve vlastnictví a správě Pardubického kraje.
(6:0:0)
14. Dohoda o spolupráci – parkoviště pod Klepáčem
Zastupitelstvo obce schválilo dohodu o spolupráci na Česko – Polském projektu „KladskoOrlicko-Sněžník“, kdy partnery tohoto projektu mimo naši obec je také město Králíky,
město Stronie Śląskie a Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej (Sdružení obcí Kladska).
Cílem projektu je vybudování rozhledny na Králickém Sněžníku, návštěvnického centra
v Králíkách, parkoviště pod Klepáčem a propagace oblasti. V naší obci by tak bylo
vybudováno parkoviště pod Klepáčem s kapacitou 50 automobilů, aby bylo vyřešeno
neuspokojivé parkování v této lokalitě. Náklady na parkoviště budou cca 3 mil. Kč,
avšak při 90% dotaci bude obec stát pouze 300 tis. Kč.
(6:0:0)
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15. Smlouva o smlouvě budoucí na vedení přípojky nn přes p.p.č. 2155 a 622/11 v k.ú.
Dolní Morava (P a S Býšť)
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí se společností ČEZ
Distribuce, a.s. na vedení přípojky elektřiny přes p.p.č. 2155 a 622/11 v k.ú. Dolní Morava
za podmínky, že přípojka nn bude provedena protlakem v hloubce minimálně 2 metry.
Za zřízení věcného břemene bude obci vyplaceno 4 675 Kč bez DPH.
(6:0:0)

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Další zasedání zastupitelstva obce proběhne v pondělí 27. srpna od 17:00 na obecním
úřadě. Zasedání zastupitelstva obce je veřejné a program bude zveřejněn týden předem.

PORADNA PRO NEDOSLÝCHAVÉ
Proběhne ve středu 18. července 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. V poradně Vám bude poskytnuto odborné sociální
poradenství, provedeny drobné opravy sluchadel, vyměněny hadičky u koncovek,
dodány nové koncovky, baterie a příslušenství ke sluchadlům. Dále Vám budou
předvedeny některé kompenzační pomůcky pro nedoslýchavé, včetně zprostředkování
jejich případného prodeje.

NOVÁ PUBLIKACE
KRÁLÍKY A OKOLÍ
Vyšla nová publikace Králíky
a okolí v průběhu staletí,
která podává ucelený výklad
o regionu Králicka. Kniha je
rozdělena do dvou částí, z
nichž první popisuje Králicko
především
z
pohledu
historického, druhá část
představuje Králicko jako
přírodní lokalitu. Téměř
třísetstránková
"encyklopedie" formátu A4 je
v prodeji v Městském muzeu
Králíky za cenu 390 Kč.
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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.
Pardubická krajská policie by ráda dala občanům několik cenných preventivních rad
na prázdniny. V první řadě bychom rádi apelovali na rodiče ve vztahu k vysvědčení,
aby byli při hodnocení neúspěchů svých dětí rozvážní a nezvýšili se nám počty
pohřešovaných dětí.
Jako každoročně se řada z nás chystá na dovolené, chaty a chalupy vozidlem. Období
prázdnin je v tomto ohledu poměrně rizikové z důvodu vysokých denních teplot, oprav
komunikací, uzavírek, tvoření se kolon nebo teplotních změn povrchů komunikací.
Současně je v létě vyšší pohyb motorkářů, cyklistů a samozřejmě dětí. Proto policisté radí
řidičům, aby:
- byli zvláště pozorní a ohleduplní,
- na cesty se vydávali odpočatí a s časovou rezervou,
- zajistili si během cesty dostatek tekutin,
- cestu si naplánovali, případně si aktualizovali navigaci a sledovali aktuální dopravní
značení,
- při cestování měli řádně upevněný náklad ve vozidle.
Cyklisté by měli používat ochranné pomůcky – helmy a chodcům i cyklistům bychom
doporučovali vždy při snížené viditelnosti používat reflexní prvky.
Pokud rodiče posílají své děti na letní tábory, měli by je poučit o rizicích úrazů. Zároveň
by měli vybírat tábory, které mají prověřený personál, tábory, které poskytují kvalitní
služby a odpovídající hygienické zázemí. O dětech, které na tábory nejezdí, by rodiče měli
mít přehled, měli by vědět, jak tráví svůj volný čas a zde je na místě poučení dětí o rizicích
užívání alkoholu a jiných návykových látkách.
Na místě je jistě i důležité zmínit rizika sociálních sítí. Policie ČR v žádném případě
nedoporučuje dětem ani dospělým sdílet na sociálních sítích fotografie
z probíhajících dovolených, neboť je to jako pozvánka pro zloděje do prázdného domu
či bytu. Pokud odjíždíte mimo domov, je vhodné se domluvit s příbuznými či sousedy,
aby vám nemovitost zkontrolovali. Samozřejmě vhodné jsou i různé typy technického
zabezpečení objektů.
Pokud se chystáte do kempů či pod stan, dejte si pozor na zloděje, kteří se specializují
na krádeže z otevřených stanů, chatek, kradou i jízdní kola a zkrátka vše, co jim přijde
v neuzamčených objektech pod ruku.
Pokud budete cestovat do zahraničí, zkontrolujte si před cestou platnost cestovních
dokladů všech členů posádky a zjistěte si důležitá telefonní čísla a konzulátní místa
v zemích kam cestujete. Důležité rady a upozornění na rizika spojená s cestami
do zahraničí naleznete na stránkách Ministerstva zahraničí ČR. Jistě přínosný je i projekt
Dobrovolné registrace občanů CŘ při cestách do zahraničí tzv. DROZD.
Krásné letní dny vám přeje
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ, tisková mluvčí policie Pardubického kraj
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PRÁZDNINOVÝ KALENDÁŘ AKCÍ NA DOLNÍ MORAVĚ
Resort Dolní Morava

Sportovní areál

7. 7. 2018 Veterán sraz – Areál restaurace U Slona

28. 7. 2018 Kabát revival

30. 7. 2018 – 5. 8. 2018 Stamichmanovo dřevo

18. 8. 2018 Pěnová párty s DJ

4. 8. 2018 Akrobat. noční show na Stezce v oblacích

31. 8. 2018 ACDC revival

25. 8. 2018 Pohádkový les
Legendární bar Větrák

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Hudební léto, vždy od 20:00

O prázdninách bude obnoven každotýdenní svoz
komunálního odpadu. Odpady tak budou v červenci
a srpnu sváženy každou středu. Od září bude svoz
opět probíhat 1x za 14 dní, a to vždy v sudou středu.

20. 7. PEDOPAT
10. 8. Neřež
31. 8. Fly tomorrow

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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