ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA
listopad 2018

Číslo: 10/2018

ZDARMA

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
tak máme za sebou poměrně hektické období okolo komunálních voleb, jejichž
výsledek napovídal, že složení nového vedení obce nebude vždy pro určitou skupinu
voličů jejich přáním. Naše sdružení sice vyhrálo, ale nezískalo většinu v zastupitelstvu,
proto jsme museli najít spojence, abychom mohli naplnit náš volební program. Věřte mi,
že i já jsem zvažoval všechny možné důsledky a se všemi novými zastupiteli se osobně
sešel. Prakticky všichni mne respektovali jako vítěze voleb a kandidáta na pozici starosty,
avšak již nebyli jednotní v případě postu místostarosty. Se svými spolukandidáty jsme se
rozhodli nabídnout tuto funkci Rostislavu Královi, který se dostal do zastupitelstva obce
jako druhý, tudíž by toto reflektovalo výsledek voleb. Ten však náš návrh nepřijal
z osobních důvodů. Následně jsme se snažili najít podporu pro našeho kandidáta Karla
Adamce, který měl jako druhý nejvíce hlasů. Toho nepodpořila ani jedna z dalších stran,
protože se celkem logicky nejednalo o žádnou koaliční dohodu. Každá ze stran nám tak
dala návrh, že by na pozici místostarosty chtěla svého lídra, tedy pana Ladislava Janočku
nebo Petra Vrzala. Následně bylo řešeno, že bychom od obce oddělili technickou správu,
kterou by postupně pod svá křídla převzala obecní společnost, jejíž vedoucí představitel
byl také předmětem debat, kdy my jsme navrhovali Karla Adamce a další ze stran pana
Ladislava Janočka. Výsledkem všech jednání nakonec byla dohoda se sdružením Dobrá
Volba, kdy se většina nových zastupitelů shodla na Petrovi Vrzalovi jako místostarostovi a
Karlu Adamcovi, jako jednateli obecní firmy, která bude vykonávat technické služby.
Vím, že tato volba nepřijde některým občanům vhodná, jiným zase přijde dobrá. Věřte
mi, že naším společným cílem je udělat to nejlepší pro obec a aby obec vytěžila
z cestovního ruchu co nejvíce. S novým partnerem jsme se domluvili na programovém
průniku, kdy náš volební program byl celý podpořen. Koaliční partner naopak upustil od
některých záležitostí na základě výsledků ankety občanů. Čeká nás hodně práce a její
výsledek budete moci průběžně hodnotit.

INFORMACE O PLÁNOVANÉM
PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
ČEZ Distribuce, a.s. informuje o plánovaném
přerušení dodávky elektřiny v naší obci, které se
bude konat dne 13.11. 2018 od 8:00 do 16:00.

1

listopad 2018

PŘIPOMÍNKY K JÍZDNÍM ŘÁDŮM
Máte nějakou připomínku k jízdním řádům? Dejte nám o tom zprávu na obecní úřad,
napište na mail místostarostovi (mistostarosta@obecdolnimorava.cz) a dejte nám vědět
nejpozději do pondělí 12. listopadu, abychom mohli Vaši připomínku předat dále.

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉ DNE 31. 10. 2018
Přítomni:

Ing. arch. Richard Novák
Petr Vrzal
Rostislav Král
Ladislav Janočko
Josef Klimeš
Lucie Krupičková
Karel Adamec

Hosté:

Přítomno větší množství
asi 40 občanů

1. Složení slibu nových zastupitelů
Předsedající Richard Novák vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před
složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit
slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu. Složení slibu proběhlo
tak, že předsedající přečetl stanovený slib „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou
čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů
a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ a jmenovitě vyzval přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném
archu. Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
2. Určení ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl ověřovatele zápisu pana Ladislava Janočka a pana Petra Vrzala. Proti
návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky a tito ověřovatelé byli schváleni.
(7:0:0)
3. Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou
předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
K programu nebyly podány žádné připomínky program byl schválen.
(7:0:0)
4. Volba starosty a místostarosty
a) Určení počtu místostarostů
Předsedající navrhl, aby byl stejně jako v minulém období jeden místostarosta. K tomuto
nebyly vzneseny připomínky a zastupitelstvo toto schválilo.
(7:0:0)
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b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění
Předsedající navrhl, aby dlouhodobě uvolněný byl pouze starosta obce. K tomuto nebyly
vzneseny připomínky a zastupitelstvo toto schválilo.
(7:0:0)
c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty
Zastupitelstvo obce schválilo, aby volba starosty a místostarosty probíhala veřejným
hlasováním.
(7:0:0)
d) Volba starosty
V tomto bodě vyzval předsedající k podávání návrhů kandidátů na funkci starosty. Za
sdružení nezávislých kandidátů Pro Dolní Moravu byl navržen Richard Novák. Další návrh
byl za sdružení nezávislých kandidátů Za hezkou vesnici, které navrhlo pana Ladislava
Janočku. Protože bylo na pozici starosty navrženo více kandidátů, navrhl předsedající,
aby se hlasovalo v pořadí, v jakém se dostali jednotliví kandidáti do nového
zastupitelstva. S tímto způsobem hlasování zastupitelé souhlasili. Pokud bude zvolen
první kandidát, o dalším se již nehlasuje, proto určení pořadí je důležité. Jako první byl
tedy volen Richard Novák, který byl většinou zastupitelů do funkce starosty zvolen.
(5:2:0, proti Ladislav Janočko, Rostislav Král)
e) Volba místostarosty
V tomto bodě vyzval starosta k podávání návrhů na funkci místostarosty. K tomuto nový
starosta Richard Novák uvedl, že jejich volební sdružení Pro Dolní Moravu nezískalo
většinu mandátů v novém zastupitelstvu a na základě povolebního vyjednávání se
dohodlo se sdružením Dobrá volba pro DM 2018 na budoucí spolupráci, proto nebude za
sdružení Pro Dolní Moravu podávat žádný návrh. Za sdružení Dobrá volba pro DM 2018
byl na funkci navržen Petr Vrzal, za sdružení Za hezkou vesnici pan Ladislav Janočko.
Protože bylo na pozici místostarosty navrženo více kandidátů, navrhl starosta, aby se
hlasovalo v pořadí, v jakém se dostali jednotliví kandidáti do nového zastupitelstva.
S tímto způsobem hlasování zastupitelé souhlasili. Pokud bude zvolen první kandidát, o
dalším se již nehlasuje, proto určení pořadí je důležité. Jako první byl tedy volen Ladislav
Janočko, který nebyl většinou zastupitelů do funkce zvolen. Bylo přistoupeno tedy
k volbě Petra Vrzala, který již byl většinou zastupitelů do funkce místostarosty zvolen.
(volba Ladislava Janočka 3:0:4 proti Novák, Krupičková, Vrzal, Klimeš)
(volba Petra Vrzala 4:0:3 proti Adamec, Janočko, Král)
5. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Starosta úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor,
neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem
původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý,
přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy. Členy výboru mohou být
členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen
zastupitelstva. Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta,
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místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní
práce na obecním úřadu. Richard Novák osvětlil činnost kontrolního a finančního výboru
spočívající v kontrole hospodaření obce a plnění úkonů schválených zastupitelstvem a
daných zákonem o obcích. Zjištěné nedostatky, neplnění usnesení, porušení zákona či
doporučení mohou předsedové či členové výborů předložit zastupitelstvu obce
k projednání. Následně zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž
každý z nich bude mít tři členy.
(7:0:0)
b) Volba předsedy finančního výboru
Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního
výboru. Po diskuzi byl navržen pan Josef Klimeš a následně byl také jako předseda
finančního výboru zvolen.
(7:0:0)
c) Volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
kontrolního výboru. Po diskuzi byl navržen pan Rostislav Král a následně byl také jako
předseda kontrolního výboru zvolen.
(7:0:0)
d) Volba členů finančního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru.
Richard Novák dále upřesnil, že členy finančního výboru se mohou stát také občané obce,
proto vyzval přítomné občany také k podávání návrhů. Po diskuzi byli za členy finančního
výboru navrženi pan Rostislav Král a Lucie Krupičková. Následně byli oba zvoleni.
(7:0:0)
e) Volba členů kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru.
Po diskuzi byl navržen pan Ladislav Janočko a pan Karel Adamec. Následně byli oba
zvoleni.
(7:0:0)
6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
V tomto bodě byly schváleny odměny neuvolněných zastupitelů obce, jejichž maximální
výše je stanovena v nařízení vlády č. 318/2017 v platném znění. Starosta navrhl, aby byla
jednotná odměna 1000 Kč/měsíc na řadového zastupitele a pro předsedy kontrolního a
finančního výboru byla další odměna 500 Kč/měsíc. Dále pak navrhl, že funkce
místostarosty bude vykonávána na poloviční úvazek uvolněného místostarosty, proto mu
bude náležet poloviční odměna uvolněného místostarosty dle platného nařízení vlády o
odměnách členů zastupitelstva územně samosprávných celků. Zastupitelstvo obce
předložený návrh odměn schválilo.
(7:0:0)
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7. Pravidla pro poskytnutí mimořádných odměn
Starosta informoval přítomné o možnosti poskytnutí mimořádných odměn pro všechny
zastupitele za splnění mimořádných nebo zvláště významných úkolů obce, jakými jsou
například uspořádání významné akce, realizace významného projektu či získání dotace.
Tato odměna není automatická a její výši i poskytnutí vždy schvaluje celé zastupitelstvo.
Poskytnutí odměn upravuje zákon o obcích. Zastupitelstvo v rámci tohoto odměňování
nepřijalo žádná pravidla, vzalo informaci pouze na vědomí.
8. Pravidla pro rozpočtové změny
Zastupitelstvo obce schválilo, že rozpočtové změny spočívající v přesunu mezi položkami
a paragrafy schváleného rozpočtu, rozpočtové změny v případě příjmů a rozpočtové
změny v případě výdajů na záležitosti projednané a schválené zastupitelstvem obce,
které v daném bodě schválilo i jejich finanční rámec může schvalovat starosta obce.
Ostatní rozpočtové změny musí schvalovat zastupitelstvo obce.
(7:0:0)
9. Vyhrazená pravomoc zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce si mimo zákonný rámec vyhradilo do své působnosti projednávat na
zasedání zastupitelstva vyjádření ke stavbám pro účely územního řízení a finanční dary
v libovolné výši.
(6:0:1 zdržel se Richard Novák)
10. Volba zástupce obce ve Sdružení obcí Orlicko
V tomto bodě byli zvoleni zástupci obce ve Sdružení obcí Orlicko, kdy ve správní radě
bude působit Richard Novák a v dozorčí radě Petr Vrzal.
(7:0:0)
11. Volba zástupce obce v o.p.s. Králický Sněžník
V tomto bodě byli zvoleni zástupci obce v o.p.s. Králický Sněžník, pokud bude docházet
ke změně v jejích orgánech. Pokud nebude docházet ke změně, budou v orgánech
stávající členové. Navrženi a schváleni byli do správní rady Petr Vrzal a do dozorčí rady
Richard Novák.
(7:0:0)
12. Volba jednatelů společnosti Služby obce Dolní Morava, s.r.o.
Starosta navrhl, aby namísto stávajících dvou jednatelů byl pouze jeden jednatel obecní
společnosti Služby obce Dolní Morava, s.r.o.. Tato společnost bude postupně přebírat
technickou správu v obci a její jednatel bude mít v tomto vedoucí úlohu. Jako jednatele
této společnosti navrhl Karla Adamce a ten byl následně většinou zastupitelů schválen.
(5:0:2 proti Ladislav Janočko, Rostislav Král)
13. Změna názvu společnosti Služby obce Dolní Morava, s.r.o. na Služby DM s.r.o.
Zastupitelstvo obce schválilo změnu názvu společnosti Služby obce Dolní Morava, s.r.o.
na Služby DM s.r.o.
(7:0:0)
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14. Schválení priorit obce pro období 2018 – 2022
V tomto bodě zastupitelstvo obce schválilo priority nového vedení pro následující volební
období. Tyto priority vychází především z ankety proběhlé v rámci komunálních voleb a
následně také z průniku volebních programů:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

stezka pro chodce a cyklisty
zisk dotací
nový obchod s informačním centrem a dalšími prostory
odstavné parkoviště před obcí
nový zdroj vody
nové byty
vyřešení otázky čistírny odpadních vod
autobusy ke škole
zpomalující semafory
technické služby

Další dohodnuté priority:
•
•
•
•
•
•
•

infrastruktura (opravy komunikací, mostů, nové veřejné osvětlení)
kulturní život (pořádání akcí, podpora spolků)
lepší informace (nový zpravodaj, SMSinfo, facebook)
dotace pro občany (údržba pozemků, nové služby)
podpora dobrovolných hasičů
skibus
min. 1% z investic staveb cestovního ruchu v obci na infrastrukturu

(7:0:0)
15. Prodej části p.p.č. 507/3 v k.ú. Dolní Morava
Zastupitelstvo obce projednalo již schválený prodej části p.p.č 507/3 v k.ú Dolní Morava
2
o výměře přibližně 300 m . Tato část pozemku byla schválena minulým zastupitelstvem
k odprodání manželům Stránským. Záměr prodeje byl vyvěšen po zákonnou dobu na
úřední desce obecního úřadu a žádný další zájemce se v této době nepřihlásil.
Po schválení prodeje se ozval pan Hrnčíř jako vlastník domu sousedícího s předmětnou
parcelou, že s prodejem nesouhlasí a že pro prodej byly stanoveny nepřiměřené
podmínky. Tomuto vlastníkovi byl ponechán u jeho domu pruh o šíři cca 4 metry, aby měl
zajištěn přístup podél svého domu, protože to takto s ním bylo v minulosti předjednáno.
Nyní uvedl, že uvedená šíře není dostatečná a požaduje zrušení záměru prodeje
i samotného prodeje, protože pro prodej byly stanoveny nepřiměřené podmínky
(požadavek trvalého pobytu v obci, nižší cena). Starosta k tomuto uvedl, že nechal celou
záležitost prověřit u odboru veřejné správy, dozoru a kontroly na ministerstvu vnitra,
které v těchto případech dělá obcím metodickou pomoc. Na základě vyjádření tohoto
odboru zastupitelstvo obce případně přijme opatření (zrušení záměru, provedení
prodeje). V případě zrušení záměru starosta uvedl, že obec předmětný pozemek rozdělí a
prodá pouze v případě dohody obou stran.
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PORADNA PRO NEDOSLÝCHAVÉ
Proběhne ve středu 7. listopadu 2018 (středa) 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.

SETKÁNÍ SENIORŮ
V sobotu 1. prosince se uskuteční na sále obecního úřadu
od 15:00 setkání seniorů. Na programu bude vystoupení dětí
z Mateřské školy Červený Potok, promítání fotografií, soutěže
a hudba s taneční kapelou Pětka. Na setkání a zpět domů
bude zajištěna doprava mikrobusem. Zájemci o přepravu ať
volají na obecní úřad (telefon 465 634 122). Všichni senioři
jsou srdečně zváni!

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zasedání zastupitelstva obce proběhne v pondělí 26. listopadu od 17:00. Zasedání
zastupitelstva obce je veřejné a program bude zveřejněn týden před konáním na úřední
desce obecního úřadu. Místem konání je budova obecního úřadu.

SVOZ KOVOVÉHO ODPADU

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

proběhne v pondělí 19. listopadu.
Kovový odpad připravte před tímto
dnem nebo v tento den ráno
k místním komunikacím, odkud jej
zaměstnanci obce následně odvezou.

Proběhne
v
úterý
20.
listopadu.
Velkoobjemový a případně nebezpečný
odpad (barvy apod.) připravte před tímto
dnem k místním komunikacím, odkud jej
zaměstnanci obce následně odvezou.

ZPRAVODAJ Obce Dolní Morava, měsíčník Obce Dolní Morava, vydává a tiskne Obecní
úřad Dolní Morava, Dolní Morava 35, 561 69 Králíky. Náklad měsíčníku je 200 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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