ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA
říjen 2018

Číslo: 9/2018

ZDARMA

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
máme za sebou pro nás ty nejdůležitější volby, které nám určily nové obecní
zastupitelstvo, které si následně zvolí starostu a místostarostu obce. Musím Vám všem
poděkovat za úctyhodnou volební účast, která byla téměř 81 %. Je vidět, že Vás tyto
volby opravdu zajímají a jsou pro Vás důležité. Také bych chtěl poděkovat za velmi
vysoký počat hlasů pro naši kandidátku i pro mě samotného. Je to pro mě velký závazek a
zároveň si uvědomuji Vaši vysokou důvěru, kterou bych nerad zklamal. I když jsme nad
dalšími kandidátkami získali výraznou převahu, díky poměrnému volebnímu systému
jsme získali pouze 3 mandáty, avšak k zisku 4 nám nechybělo mnoho. Z tohoto důvodu
naše kandidátka nemá převahu v zastupitelstvu a prosazování našeho volebního
programu i vedení obce bude složitější, protože bude muset vytvořit v podstatě koalici
s nějakou z dalších kandidátek. Nyní probíhají povolební vyjednávání se všemi novými
zastupiteli. Vlastně se tu tvoří politika jako na vyšších úrovních. Upřímně v takto malé
obci, kde se všichni známe by mně byla daleko příjemnější přímá volba starosty i
místostarosty, kdy byste si Vy – občané obce zvolili své vedení a vše by bylo jednoznačné.
Bohužel tuto možnost nám zatím zákonodárci nedali, a proto se nové zastupitelstvo a
zástupci minimálně dvou kandidátek na kandidátech na vedení obce budou muset
shodnout. Ustavující zasedání zastupitelstva obce se uskuteční ve středu 31. října od 17-ti
hodin na sále obecního úřadu, proto se můžete dorazit podívat, jak volba vedení obce
dopadne. Doufám, že se všichni rozumně domluvíme, ale vzhledem k výsledkům, kdy
další 2 kandidátky získaly prakticky stejný počet hlasů, bude volba těžká a pokud dojde ke
spojení na jednu či druhou stranu, vždy velká část voličů pravděpodobně nebude
spokojena. Doufám, že výsledná volba bude nejvíce prospěšná pro obec i její občany.

ZMĚNA ČASU V ŘÍJNU 2018
28.října budeme opět posouvat hodiny zpět ze 3:00 na 2:00.
Standardním časem je čas, který platí v zimním období. Označení
„zimní čas“ tedy není úplně přesné, měli bychom říkat standardní
či běžný čas. O prázdninách proběhla celostátní anketa, ve které
se 84 % ze 4,6 milionu respondentů vyjádřilo, že jim střídání času
vadí. Střídání času bylo zavedeno především za účelem úspory
elektrické energie. Díky posunu je denní světlo k dispozici déle po dobu běžné denní
aktivity člověka a tudíž je o to snížena potřeba svítit světlem umělým. Toto přizpůsobení
má pozitivní vliv i na psychiku člověka a jeho biologický rytmus. Letní čas byl poprvé
zaváděn v období první světové války. Elektřina byla v té době drahá a nedostatková a
když slunce svítilo i později do večera, dosáhlo se významné energetické úspory.
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VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB 2018
Ve dnech 5. a 6 října se uskutečnily volby do místního zastupitelstva, které si následně
zvolí starostu a místostarostu obce. V těchto volbách se o vaše hlasy ucházely
3 kandidátky a k volebním urnám dorazilo 247 voličů z 305, volební účast tak byla
80,98 %. Jednotliví kandidáti a celé kandidátky obdrželi následující počet hlasů:
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"ZA HEZKOU VESNICI"
Ladislav Janočko
Rostislav Král
Radek Adamec
Eva Cehová
Tomáš Šemro
Jan Válek
Vladimír Petržela
Petr Čermák
Lukáš Formánek

věk povolání
počet hlasů
65
místostarosta
89
43
hasič
92
45
údržbář
55
49
OSVČ
53
48
dělník
52
43
mechanik
53
62
OSVČ
46
42
údržbář
14
32
mechanik
2
CELKEM HLASŮ PRO STRANU:
456
POČET HLASŮ PRO ZMĚNU POŘADÍ
55,0
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DOBRÁ VOLBA PRO DM 2018
Petr Vrzal
Zdeněk Stránský
Jiřina Kholová
Josef Klimeš
Libuše Nováková
Vratislav Krobot
Robert Látal

věk povolání
počet hlasů
43
soukromý podnikatel
64
52
celník
69
43
soukromý podnikatel
62
52
soukromý podnikatel
77
45
soukromý podnikatel
53
45
soukromý podnikatel
62
45
invalidní důchodce
59
CELKEM HLASŮ PRO STRANU:
446
POČET HLASŮ PRO ZMĚNU POŘADÍ
69,3
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PRO DOLNÍ MORAVU
Ing. arch. Richard Novák
Karel Adamec
Lucie Krupičková
Jaroslav Míka
Ivana Grežová
Radek Vrábel
Edita Novotná
Ladislav Bednář
Vladimír Vyskočil

věk povolání
počet hlasů
33
starosta
149
40
živnostník
113
43
živnostník
113
43
lesní dělník
97
41
lesní dělnice
87
44
tesař
95
33
referentka
89
57
revírník
30
55
revírník
36
CELKEM HLASŮ PRO STRANU:
809
POČET HLASŮ PRO ZMĚNU POŘADÍ
97,9
říjen 2018

Protože se do zastupitelstva dostávají kandidáti nejen dle počtu hlasů, které obdrželi, ale
především poměrným volebním systémem přepočítaným na mandáty pro jednotlivé
strany, nové zastupitelstvo je tvořeno těmito kandidáty v uvedeném pořadí:
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7

Jméno
Richard Novák
Rostislav Král
Josef Klimeš
Karel Adamec
Lucie Krupičková
Ladislav Janočko
Petr Vrzal

věk
33
43
52
40
43
65
43

kandidátní listina
PRO DOLNÍ MORAVU
"ZA HEZKOU VESNICI"
DOBRÁ VOLBA PRO DM 2018
PRO DOLNÍ MORAVU
PRO DOLNÍ MORAVU
"ZA HEZKOU VESNICI"
DOBRÁ VOLBA PRO DM 2018

počet hlasů
149
92
77
113
113
89
64

Nové zastupitelstvo obce se poprvé sejde 31. října v 17 hodin na sále obecního úřadu
(pokud nebude podán návrh na neplatnost voleb), kde bude volen především starosta a
místostarosta obce.

ANKETA 2018
Součástí komunálních voleb byla i anketa mezi občany, která bude sloužit novým
zastupitelům jako určité vodítko, které projekty a záležitosti upřednostnit a které
například vůbec nerealizovat. Ankety se zúčastnilo 155 voličů z 305, účast na anketě tak
byla nižší než ve volbách do zastupitelstva, i tak se jí zúčastnila nadpoloviční většina
voličů (50,82 %) a anketa má vysokou vypovídající hodnotu. Výsledky ankety jsou
následující:
Pořadí

Investice

1

stezka pro pěší a cyklisty podél hlavní komunikace
výstavba nové budovy s prodejnou potravin, informačním
centrem, kavárnou a novým obecním úřadem
nový vodní zdroj
startovací byty pro mladé
byty pro rodiny s dětmi
výstavba čistírny odpadních vod pro celou obec
výstavbu čistíren odpadních vod pro jednotlivé lokality
oprava stávající prodejny potravin
zázemí technických služeb
nové veřejné osvětlení
nové kontejnery na tříděný odpad
oprava či nový most
výstavba nové prodejny potravin
nádoby na tříděný odpad do domácností
zasíťování lokality pro výstavbu RD

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
3

počet
hlasů
111

72

61

39

53
52
50
49
42
39
37
37
35
30
30
28
27

34
34
32
32
27
25
24
24
23
19
19
18
17

%
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Pořadí

Cestovní ruch

2
3

jsem spokojen, chce to ovšem vychytat nedostatky
(cyklostezka, parkování,…)
vadí mně (zvýšená doprava, spousta lidí,…)
jsem znechucen (ztráta klidu, nemám z toho nic,…)

Pořadí

Rozvoj obce z hlediska územního plánu

1

umožnit rozvoj v regulované míře
stabilizovat stávající stav a nerozšiřovat zastavitelné plochy
v územním plánu
vydat ke stávajícím zastavitelným plochám takovou regulaci
zástavby, aby byla nová zástavba minimalizována

1

2
3

Pořadí

Navýšení koeficientu daně z nemovitosti

3

nesouhlasím, podnikatelé v cestovním ruchu by měli
přispívat do rozpočtu obce sami
ano, za předpokladu, že místním občanům bude navýšená
daň vrácena formou daru
nesouhlasím s tím

Pořadí

Co byste dále očekávali od obce

1
2
3

získávat dotace pouze na to co obec potřebuje
zajistit vybudování odstavného parkoviště před obcí
autobusové spoje až k základní škole
zajistit vybudování zpomalovacích semaforů na hlavní
komunikaci
zlepšit informovanost občanů pomocí SMS a facebooku
dotace na údržbu nemovitostí
podporovat práci s mládeží
dotace na výstavbu doprovodné služby (kavárna, pekárna,
ordinace apod.)
pořádat více kulturních akcí pro děti
pořádat více kulturních akcí pro dospělé
dotace na výměnu oken u hlavní silnice
pořádat více kulturních akcí pro seniory
podporovat místní spolky

1
2

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

počet
hlasů

%

65

42

52
32

34
21

počet
hlasů
38

25

35

23

35

23

počet
hlasů

%

49

32

30

19

26

17

%

počet
hlasů
64
55
38

41
35
25

38

25

35
35
32

23
23
21

30

19

25
25
24
19
19

16
16
15
12
12

%

Poznámka: V anketě jsou uvedeny pouze body, které získaly více než 12% hlasů. Kompletní výsledky
jsou k dispozici na úřední desce obecního úřadu a na internetových stránkách obce.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉ DNE 12. 9. 2018
Přítomni:

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

Omluveni:

Rostislav Král

Hosté:

Josef Klimeš
Ladislav Khol
Jiří Háděl

1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
Starosta přivítal zastupitele na zasedání zastupitelstva a přednesl program ke schválení.
Dále navrhl ověřovatele zápisu – pana Ladislava Janočka a pana Vladimíra Vyskočila.
K programu i ověřovatelům zápisu nebyly podány připomínky a program i ověřovatelé
byli schváleni.
(6:0:0)
2. Záměr směny části p.p.č. 5478, 5502; celé p.p.č. 5476, 5466, 5467, 5468, 5489 a st. 94
za část p.p.č. 5487, 5492, 5482, 5470, 5481 a celé p.p.č. 5480 v k.ú. Velká Morava
Zastupitelstvo obce schválilo záměr směny pozemků mezi Obcí, panem Klimešem a
panem Kromíchalem, tak aby došlo k novému uspořádání pozemků, kdy Obec nově získá
pozemky potřebné pro vedení cyklotrasy a zároveň jí zůstane plnohodnotná pozemková
parcela určená pro výstavbu rodinného domu pro místní občany. V rámci směny s panem
2
Klimešem bude směněno celkem 721 m a směněny budou shodné výměry, protože se
jedná o stejné hodnoty pozemků (stejná funkční plocha dle územního plánu). V rámci
2
směny s panem Kromíchalem získá Obec 5 335 m pozemků a poskytne panu
2
Kromíchalovi 2 726 m . Obec získá větší výměru, protože pozemky pana Kromíchala jsou
v jiné funkční ploše než pozemky Obce a mají nižší hodnotu.
(6:0:0)
3. Opakované projednání žádosti o odkoupení p.p.č. 5478 v k.ú. Velká Morava
(Manželé Kholovi)
Zastupitelstvo opětovně projednalo žádost manželů Kholových na odkoupení p.p.č. 5478
v k.ú. Velká Morava (pozemek mezi panem Kromíchalem a panem Klimešem) za účelem
výstavby rodinného domu. Na minulém zasedání bylo projednání odprodeje odloženo
z důvodu, že o část pozemku měl zájem i pan Kromíchal, protože se nachází blízko jeho
nemovitosti. Na základě předchozího bodu má dojít ke směnám pozemků, kdy se
p.p.č. 5478 odsune o cca 20 metrů od nemovitosti pana Kromíchala a nyní je možné ji
nabídnout k odprodeji. Zastupitelstvo obce tedy schválilo záměr prodeje výše uvedeného
pozemku za podmínky, že budoucí kupující (nebo alespoň jeden z nich) bude mít v obci
souvislý trvalý pobyt v délce minimálně 18-ti let, minimální prodejní cena byla stanovena
2
na 100 Kč/m za podmínky, že budoucí kupující vystaví na pozemku do 5 let rodinný dům,
ve kterém bude mít nahlášen trvalý pobyt po dobu min. 10 let. Pokud tyto podmínky
nebudou splněny, bude cena kupní navýšena na cenu obvyklou.
(6:0:0)
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4. Opakované projednání žádosti o odkoupení p.p.č. 5236 a 5254 v k.ú. Velká Morava
(Hanka a Petra Stejskalovi)
Zastupitelstvo obce opětovně projednalo žádost o odkoupení p.p.č. 5236 a 5254 v k.ú.
Velká Morava (pozemky pod pozemkem Hanky a Petry Stejskalových). Na minulém
zasedání zastupitelstva obce nebyl záměr schválen i když většina přítomných byla pro,
protože pro schválení musí být pro nadpoloviční většina všech zastupitelů, nejen
nadpoloviční většina přítomných. Na zasedání se dostavily i Hanka a Petra Stejskalovy,
které vysvětlily důvody žádosti, kdy jim pro dostavbu rodinného domu chybí potřebná
výměra pozemků. Na odkupovaných pozemcích nebudou stavět další dům, protože to
současné regulativy územního plánu neumožňují. Bylo řečeno, že z tohoto důvodu budou
odprodejem pozemky přičleněny k jejich pozemku, aby pozemky nemohly být dále
samostatně využívány. Zastupitelstvo obce tedy schválilo záměr prodeje výše uvedených
pozemků za podmínky, že budoucí kupující (nebo alespoň jeden z nich) bude mít v obci
souvislý trvalý pobyt v délce minimálně 18-ti let, minimální prodejní cena byla stanovena
2
na 100 Kč/m za podmínky, že budoucí kupující v rodinném domu na sousedním
pozemku bude mít nahlášen trvalý pobyt po dobu min. 10 let. Pokud tyto podmínky
nebudou splněny, bude cena kupní navýšena na cenu obvyklou.
(6:0:0)
5. Opakované projednání žádosti o koupi části p.p.č. 5207 v k.ú. Velká Morava (Richard
Novák)
Zastupitelstvo obce opětovně projednalo žádost o odkoupení části p.p.č. 5207 v k.ú.
2
Velká Morava o výměře přibližně 300 m (pozemek vedle pozemku Richarda Nováka). Na
minulém zasedání zastupitelstva obce nebyl záměr schválen i když většina přítomných
byla pro, protože pro schválení musí být pro nadpoloviční většina všech zastupitelů,
nejen nadpoloviční většina přítomných. Uvedená část pozemku bude využívána jako
zahrada k rozestavěnému rodinnému domu, i když s omezením z důvodu výskytu
chráněného motýla jasoně dymnivkovitého. Z tohoto důvodu nemohou být na pozemku
umisťovány žádné stavby. Zastupitelstvo obce po projednání schválilo záměr prodeje
výše uvedeného pozemku za podmínky, že budoucí kupující (nebo alespoň jeden z nich)
bude mít v obci souvislý trvalý pobyt v délce minimálně 18-ti let, minimální prodejní cena
2
byla stanovena na 35 Kč/m z důvodu omezení využití pozemku a za podmínky, že
budoucí kupující v rodinném domu na sousedním pozemku bude mít nahlášen trvalý
pobyt po dobu min. 10 let. Pokud tyto podmínky nebudou splněny, bude cena kupní
navýšena na cenu obvyklou.
(4:0:2, zdržel se Radek Vrábel a Richard Novák)
6. Opakované projednání směny části p.p.č. 963/14 v k.ú. Velká Morava za p.p.č. 584/3
a část p.p.č. 584/1 v k.ú. Dolní Morava (Marcelka, s.r.o.)
Zastupitelstvo obce opětovně projednalo směnu části p.p.č. 963/14 v k.ú. Velká Morava
2
o výměře 150 m (pozemek u chaty Kamila nad chatou Marcelka) za p.p.č. 584/3 a část
p.p.č. 584/1 v k.ú. Dolní Morava (pozemky u Pavla a Jiřiny Kholových). Na minulém
zasedání bylo řečeno, že by se měly směňovat ne metry za metry, ale hodnoty pozemků
za stejnou hodnotu. Byly proto vypracovány znalecké odhady, které určily, že hodnota
pozemků u chaty Kamila je vyšší než hodnota pozemků u manželů Kholových. Na základě
6
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2

2

těchto odhadů bylo určeno, že by se mělo směnit 150 m u chaty Kamila za 183 m u
manželů Kholových. Zastupitelstvo obce za výše uvedených podmínek záměr směny
schválilo. Pozemky získané směnou se z části nachází pod místní komunikací a z části u
hlavní komunikace a jsou využitelné pro vybudování autobusové zastávky.
(5:1:0, proti Ladislav Janočko)
7. Prodloužení platnosti smlouvy o smlouvě budoucí darovací na část p.p.č. 5011 v k.ú.
Velká Morava (manželé Kompertovi)
Zastupitelstvo obce schválilo prodloužení smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi Obcí
a manželi Kompertovými. Smlouva pojednává o tom, že Obec se bude snažit, aby
2
4500 m pozemků manželů Kompertových bylo v zastavitelném území a pokud se tak
2
povede, manželé obci následně darují více než 4 000 m pozemků využitelných pro
umístění centrální ČOV. Smlouva byla uzavřena do konce letošního roku. Protože je nyní
již jasné, že nový územní plán bude až příští rok, byla smlouva prosloužena do 31. 12.
2019.
(5:0:1, zdržel se Radek Vrábel)
8. Finanční dar do veřejné sbírky pro obec Prameny
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí daru do veřejné sbírky ve výši 5 000 Kč pro obec
Prameny, která se nešťastným obecním projektem dostala do dluhů, ze kterých se již
nemůže dostat a v obci se tím pádem nemůže nic opravit a udržovat. Obec již prodala
veškerý svůj majetek včetně obecního úřadu a nyní byla Sdružením místních samospráv
ČR vyhlášena sbírka pro tuto obec, kde se všechny obce z ČR menšími částkami podílí,
aby byl dluh této obce splacen a obec mohla normálně dále fungovat.
(6:0:0)
9. Smlouva o způsobu spolufinancování příspěvku na podporu fungování sociální služby
– sociálně terapeutické dílny ve městě Králíky
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o způsobu spolufinancování příspěvku na podporu
fungování sociální služby – sociálně terapeutické dílny ve městě Králíky. Tuto dílnu
mohou využívat lidé s různou mírou postižení a mohou zde najít náplň pro trávení svého
času pod odborným dohledem a mohou zde vyrábět různé výtvory, které si můžeme
v této dílně také zakoupit. Dílnu provozuje charita, avšak prostředky na její provoz nejsou
plně hrazeny, proto se všechny obce na Králicku dohodly na způsobu spolufinancování,
kdy potřebné dofinancování této dílny bude rozděleno poměrově mezi obce podle počtu
klientů z dané obce a jejich docházky. Řádově se jedná o tisíce až desetitisíce Kč za rok
dle počtu klientů. Z Dolní Moravy do dílny nedochází prozatím žádná osoba, proto v tuto
chvíli ani nebudeme platit žádný příspěvek, pokud by však někdo z obce dílnu začal
navštěvovat, obec by se poměrově na provozu dílny podílela.
(6:0:0)

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Ustavující zasedání zastupitelstva obce proběhne ve středu 31. října od 17:00 na sále
obecního úřadu, pokud nebude podán návrh na neplatnost voleb či hlasování. Zasedání
zastupitelstva obce je veřejné. Datum bude potvrzeno a program bude zveřejněn týden
před konáním na úřední desce obecního úřadu.
7

říjen 2018

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉ DNE 1. 10. 2018
Přítomni:

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

Omluveni:

Rostislav Král

Hosté:

Ladislav Khol
Jiří Háděl

1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
Starosta přivítal zastupitele na zasedání zastupitelstva a přednesl program ke schválení.
Dále navrhl ověřovatele zápisu – pana Ladislava Janočka a pana Vladimíra Vyskočila.
K programu i ověřovatelům zápisu nebyly podány připomínky a program i ověřovatelé
byli schváleni.
(6:0:0)
2. Schválení směny části p.p.č. 5478, 5502; celé p.p.č. 5476, 5466, 5467, 5468, 5489 a st.
94 za část p.p.č. 5487, 5492, 5493, 5482, 5470, 5481 a celé p.p.č. 5480 v k.ú. Velká
Morava
Zastupitelstvo obce schválilo směnu více pozemků mezi Obcí, panem Kromíchalem a
panem Klimešem. Záměr směny byl vyvěšen po zákonnou dobu na úřední desce a nikdo
ke směně nepodal žádné námitky.
(6:0:0)
3. Schválení prodeje p.p.č. 5478 v k.ú. Velká Morava (Manželé Kholovi)
Zastupitelstvo obce schválilo prodej p.p.č. 5478 v k.ú. Velká Morava Ladislavu a Alžbětě
Kholovým za schválených podmínek. Záměr prodeje byl vyvěšen po zákonnou dobu na
úřední desce a žádný další zájemce o koupi se nepřihlásil.
(6:0:0)
4. Schválení prodeje části p.p.č. 507/3 v k.ú. Dolní Morava (Manželé Stránští)
Zastupitelstvo obce schválilo prodej části p.p.č. 507/3 v k.ú. Dolní Morava o výměře cca
2
300 m Zdeňkovi a Ivetě Stránským za schválených podmínek. Záměr prodeje byl vyvěšen
po zákonnou dobu na úřední desce a žádný další zájemce o koupi se nepřihlásil.
(6:0:0)
5. Schválení prodeje části p.p.č. 5207 v k.ú. Velká Morava (Richard Novák)
Zastupitelstvo obce schválilo prodej části p.p.č. 5207 v k.ú. Velká Morava o výměře cca
2
300 m Richardu Novákovi za schválených podmínek. Záměr prodeje byl vyvěšen po
zákonnou dobu na úřední desce a žádný další zájemce o koupi se nepřihlásil.
(4:0:2, zdržel se Radek Vrábel a Richard Novák)
6. Schválení prodeje p.p.č. 5236 a 5254 v k.ú. Velká Morava (Hanka a Petra Stejskalovy)
Zastupitelstvo obce schválilo prodej p.p.č. 5236 a 5254 v k.ú. Velká Morava Hance a
Petře Stejskalovým za schválených podmínek. Záměr prodeje byl vyvěšen po zákonnou
dobu na úřední desce a žádný další zájemce o koupi se nepřihlásil.
(6:0:0)
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7. Schválení směny části p.p.č. 963/14 v k.ú. Velká Morava za část p.p.č. 584/1 a p.p.č.
584/3 v k.ú. Dolní Morava (Marcelka)
Zastupitelstvo obce schválilo směnu části p.p.č. 963/14 v k.ú. Velká Morava o výměře
2
2
150 m za část p.p.č. 584/1 a p.p.č. 584/3 v k.ú. Dolní Morava o celkové výměře 183 m .
Záměr směny byl vyvěšen po zákonnou dobu na úřední desce a nikdo ke směně nepodal
žádné námitky.
(5:0:1, zdržel se Ladislav Janočko)
8. Schválení pronájmu p.p.č. 507/1 a st.p.č. 87 v k.ú. Dolní Morava (Jandl)
Zastupitelstvo obce schválilo pronájem p.p.č. 507/1 a st.p.č. 87 v k.ú. Dolní Morava panu
Jandlovi za schválených podmínek. Záměr pronájmu byl vyvěšen po zákonnou dobu na
úřední desce a žádný další zájemce o pronájem se nepřihlásil.
(6:0:0)
9. Žádost o pronájem (zemědělský pacht) p.p.č. 5661 v k.ú. Velká Morava (Jiří Grežo)
Zastupitelstvo obce schválilo záměr pachtu p.p.č. 5661 v k.ú. Velká Morava za podmínek,
že pacht bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše nájmu byla
2
stanovena minimálně na 0,1 Kč/m /rok. Záměr bude vyvěšen na úřední desce a pokud se
nepřihlásí žádný další zájemce, bude pacht schválen žadateli.
(6:0:0)
10. Změna projektu RD na p.p.č. 5235 v k.ú.
Velká Morava (Stejskalovi)
Zastupitelstvo obce nemá připomínek ke změně
stavby rozestavěného rodinného domu na p.p.č.
5235 v k.ú. Velká Morava před dokončením.
Záměr je i po úpravách v souladu s platným
územním plánem obce.
(6:0:0)
11. Změna projektu RD se skladem na p.p.č. 5070 v k.ú. Velká Morava (Vrábel)
Zastupitelstvo obce nemá připomínek ke změně stavby rozestavěného rodinného domu
a skladu na p.p.č. 5070 v k.ú. Velká Morava před dokončením. Záměr je i po úpravách
v souladu s platným územním plánem obce.
(6:0:0)
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12. Záměr výstavby tří rodinných domů na p.p.č. 5093 a st. 64/1 v k.ú. Velká Morava
(Kopeček)
Zastupitelstvo obce projednalo záměr výstavby
3 rodinných domů na p.p.č. 5093 a st. 64/1 v
k.ú. Velká Morava (mezi Formánkovými a
Penzionem Edita). Jedná se o jeden dvojdům a
jeden samostatný dům. Navržené objekty svým
urbanistickým uspořádáním respektují zástavbu
obce, avšak nerespektují ji svou hmotou
(především výškou). Zastupitelstvo obce proto
požaduje upravit záměr výstavby rodinných
domů tak, aby byl v souladu s okolní zástavbou.
(6:0:0)
13. Záměr výstavby RD na p.p.č. 5386 v k.ú. Velká
Morava (Vávrová)
Zastupitelstvo obce projednalo záměr výstavby
rodinného domu na p.p.č. 5386 v k.ú. Velká Morava
(mezi
Petrželovými
a
bývalým
statkem
Maurerových). Záměr výstavby rodinného domu je
sice v souladu s územním plánem obce, avšak
navržený rodinný dům je velmi disproporční
oproti okolní zástavbě, proto zastupitelstvo
obce požaduje úpravu projektu domu, aby
respektoval okolní zástavbu (velikost objektu
a jeho výška).
(6:0:0)
14. Smlouva o provedení stavby komunikace III. třídy Slon – Vista
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o provedení stavby komunikace III. třídy Slon –
Vista. Smlouva pojednává o tom, že na pozemcích Obce bude stávající účelová
komunikace přestavěna na komunikaci III. třídy a Obec následně pozemky pod
komunikací přenechá Pardubickému kraji. Pardubický kraj po dokončení přenechá u
komunikace vybudovaný chodník a veřejné osvětlení.
(5:0:1, proti Ladislav Janočko)
15. Dar pro Michala Čermáka na ošetřovatelku
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí daru Michalovi Čermákovi ve výši 25 000 Kč.
Tento dar bude sloužit jako odměna pro ošetřovatelku doprovázející Michala do školy
v Králíkách v tomto školním roce.
(6:0:0)
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KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Zabezpečení chat a chalup před zimou
Máme zde začátek října a s ním přichází i odliv chatařů a chalupářů z letních sídel. Proto
bychom se v dnešním článku rádi zaměřili na rady, jak ochránit své rekreační objekty
před zimou. Máme na mysli především objekty, které nejsou vhodné pro celoroční
užívání. Obecně lze říci, že pachatelé krádeží si vybírají chaty a chalupy, které leží
na odlehlejších místech a je k nim možné zajet autem. Není to však pravidlo a drzost
zlodějů nezná mezí, tudíž ani vykradená chalupa uprostřed osady není nic výjimečného.
Ač policisté, zvláště policejní kynologové se svými čtyřnohými miláčky, provádějí
pravidelné kontroly chatových oblastí, není v silách policie, aby uhlídala všechny objekty.
Starost o zabezpečení těchto objektů musejí mít především jejich majitelé.
A co vám radíme?
- zabezpečte si rekreační objekty především certifikovanými zábrannými prostředky –
zámky, bezpečnostní dveře, mříže, uzamykatelné okenice
- poraďte se o zabezpečení s odborníky
- věnujte pozornost zejména stavebním otvorům - vstupní dveře, okna, verandy
- pokud je to ve vašich možnostech, využijte elektronickou ochranu, kdy celý systém
následně můžete „svést“ do svého mobilního telefonu nebo připojit na pulty
centralizované ochrany soukromých bezpečnostních služeb
- nechlubte se nikomu s tím, co na chatě nebo chalupě máte
-pro případ krádeže doporučujeme pořídit si fotografie cenných věcí
- zaznamenejte si výrobní čísla elektronických přístrojů
- cenné věci pokud je to možné odvážejte přes zimu domů, nenechávejte se
v opuštěných objektech
- chaty a chalupy nepravidelně mimo sezónu navštěvujte nebo požádejte sousedy, kteří
žijí v blízkosti o občasnou kontrolu
- sjednejte si odpovídající pojištění (krádež, vandalismus, požár…)
- při pobytu na chatě a chalupě si všímejte pohybu neznámých osob a vozidel, případně si
zaznamenejte značky aut; dnes vykradou souseda, zítra můžou vás a toto jsou cenné
informace pro policii a její další šetření
Závěrem bych ráda řekla, že pokud máte podezření nebo i jistotu, že vaše chata či
chalupa byla vykradena, nevstupujte dovnitř a vyčkejte na příjezd policie.
mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

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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