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SLOVO STAROSTY
Začal nám nový rok, i když jsme
všichni tiše doufali, že bude jiný
než velká část toho předešlého,
opak je bohužel pravdou. Omezení, kam se podíváme, některá
oprávněná, jiná v kontextu
s ostatním se jeví neadekvátní.
Naši obec zasáhl především zákaz lyžování, což jistě ovlivní mnohé z nás. Uvidíme,
co nám přinesou další dny, každopádně to nebude
lyžařská sezóna, na jakou jsme zvyklí. Bohužel tato
zvláštní doba trvá již celkem dlouho a nevíme, jak
dlouho ještě potrvá, proto buďme k sobě alespoň
ohleduplní a co nejvíce si pomáhejme, snad co
nejdříve přijdou „normální“ časy. I v této době
na Obci nezahálíme, je připraven rozpočet na rok
2021, který plánuje poměrně značné investice.
Po dokončení směny pozemků s Lesy ČR by měl začít
růst nový obchod s kavárnou před obecním úřadem,
nyní probíhá již rekonstrukce bytu v obecním domě
č.p. 80, který by v polovině roku mohl přivítat již nové nájemníky. Ve sportovním areálu se dokončí

úprava zpevněných ploch a bude realizován českopolský projekt Na hranici na hraně, v rámci, kterého
bude realizována překážková dráha v prostoru dětského hřiště. Také se připravuje projekt na obnovu
oplocení tenisového kurtu s mantinely, kde by mohlo
v zimě být větší kluziště. Také by v letošním roce mělo dojít k opravě vodovodního přivaděče do starého
vodojemu a k provedení další etapy obnovy veřejného osvětlení a k započetí výstavby haly pro zázemí
technických služeb. Dnes nevíme, zda-li se všechny
investice v letošním roce podaří dokončit, i tak budeme dělat vše pro jejich realizaci i pro přípravu dalších investic. Na projektové dokumentace pro přípravu investice do kanalizace, opravy místních komunikací, další etapu stezky pro pěší a cyklisty, výstavbu
bytů a dalších projektů jsou v rozpočtu připraveny
nemalé prostředky. Nejen investice dělají obec, ale
především spolkový život. Naplánovány jsou různé
kulturní akce i podpora místních sportovců a hasičů.
Bohužel, jak bylo v úvodu psáno, pokud nepřijdou
„normální“ časy, bude spolkový život v obci velmi
obtížný…
Richard Novák, starosta

CO PROJEDNÁVALO ZASTUPITELSTVO OBCE
V pátek 18. prosince 2020 se uskutečnilo mimořádné zasedání zastupitelstva obce. Po schválení programu a ověřovatelů zápisu byla projednána následující témata:
Výstavba v obci
V tomto bloku zastupitelé projednali:
• záměr výstavby 9 rodinných domů na p.p.č.
5048/1-8 a p.p.č. 5046/1-2 v lokalitě nové
zástavby u lip
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• záměr výstavby rodinného domu na st.p.č.
75/2 a p.p.č. 5369 v k.ú. Velká Morava
u kostela (Ráček)
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• záměr výstavby sportovně rekreačního areálu
na p.p.č. 56412 v k.ú. Velká Morava

• záměr výstavby rodinného domu na p.p.č.
5087/1 v k.ú. Velká Morava (Pospíšil)

• záměr výstavby čerpací stanice pro
zasněžování na p.p.č. 5651/7 v k.ú. Velká
Morava (Sněžník, a.s.)
• úprava koridoru pro kabinovou lanovou
dráhu ve změně č. 8 územního plánu obce
Nakládání s nemovitostmi
V tomto bloku bylo schváleno:
• směna více pozemků mezi Obcí Dolní Morava
a společností Sněžník, a.s.
• směna více pozemků mezi Obcí Dolní Morava
a Jiřinou Vanžurovou

• směna části p.p.č. 5535 za část p.p.č. 5541
a 5525 v k.ú. Velká Morava u hotelu Morava
• směna části p.p.č. 5457 za část p.p.č. 5471
v k.ú. Velká Morava pod penzionem Dolní
Morava
• směna části p.p.č. 5367 za část p.p.č. 5390
v k.ú. Velká Morava u kostela
• pronájem části p.p.č. 2131 a 2132 v k.ú. Dolní
Morava za Moravankou
• pronájem části p.p.č. 5471 v k.ú. Velká
Morava pod chatou Krakenka
• prodej části p.p.č. 699 v k.ú. Dolní Morava
u rodinného domu Kholových
• záměr směny části p.p.č. 5603, 5588, 5602/1
za část p.p.č. 5586, a celou p.p.č. 5232 v k.ú.
Velká Morava u Penzionu na Rozcestí
• záměr směny části p.p.č. 5379 za část p.p.č.
5391, 5400, 5398/1 a st.p.č. 164 v k.ú. Velká
Morava u statku Martina Krále
• záměr pronájmu části p.p.č. 301/2 v k.ú. Horní
Morava u povodí Moravy
Projekty obce
V tomto bloku bylo schváleno:
• smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na vedení splaškové kanalizace přes
pozemky Státního pozemkového úřadu
• smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na vedení vodovodního přivaděče
přes p.p.č. 5826, 5819, 5831, 5828, 5838
v k.ú. Velká Morava přes pozemky pana
Najmana
• dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace
na nový obchod
• dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace
na kavárnu
Ostatní
V tomto bloku bylo schváleno poskytnutí dotace
na výměnu oken v případě nemovitostí č.p. 6, 16 a 31
na Dolní Moravě. Dále se zastupitelstvo zabývalo
případným snížením nájemného u komerčních provozů v souvislosti s opatřeními vyhlášenými pro zamezení šíření nemoci covid-19, kdy vzhledem
k možným kompenzacím pro podnikatele toto bylo
odloženo. Nakonec zastupitelé schválili podpisové
právo na smlouvy na dodávku pitné vody pro Karla
Adamce, který má na starosti technickou správu obce.
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V pondělí 25. ledna 2021 se uskutečnilo řádné zasedání zastupitelstva obce. Po přijetí programu
a ověřovatelů zápisu byly schváleny následující body:
• záměr směny části p.p.č. 2021 v k.ú. Dolní
Morava o výměře 13 959 m2 za více pozemků
v obci
• návrh rozpočtu Obce počítající s příjmy ve výši
18 mil. Kč a s výdaji 35 mil. Kč
• dodatek č. 2 na zpracování a pořízení změny
č. 8 ÚPO
• žádost o bezúplatný převod objektů lehkého
opevnění

V rámci diskuze pak byla projednána možná varianta
majetkového uspořádání obecních lesů, bylo řešeno
hospodaření v lesích, oprava panelové cesty
po výstavbě bytových domů a parkování v ulici
k lípám.
Zveme občany na další zasedání Zastupitelstva obce
Dolní Morava, které se uskuteční v pondělí 22. února
2021 od 17 hodin na Obecním úřadě. Zasedání je
veřejné.

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021
Návrh rozpočtu počítá s příjmy 18 mil. Kč a s výdaji
35 mil. Kč. Na investice (především nový obchod
s kavárnou) bude čerpáno 17 mil. Kč z naspořených

rezerv Obce. Návrh rozpočtu neobsahuje možné dotace, o které je či bude zažádáno, proto výsledný
schodek rozpočtu na konci roku bude jistě nižší.

Přehled příjmů a výdajů
Příjmy celkem

18 000 000 Kč

Výdaje celkem

-35 000 000 Kč

Výsledek hospodaření

-17 000 000 Kč

Paragraf
0
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Popis

Příjmy

Daňové příjmy

13 594 400

0

0

-50 000

570 000

-520 000

600

0

1 825 000

-9 025 000

130 000

-1 940 000

10 000

-1 820 000

0

-575 000

950 000

-1 665 000

8 000

-2 000 000

0

-50 000

1031

Pěstební činnost

1032

Podpora ostatních produkčních činností

1039

Záležitosti lesního hospodářství

2141

Vnitřní obchod

2143

Cestovní ruch

2212

Silnice

2219

Záležitosti pozemních komunikací

2310

Pitná voda

2321

Odvádění a čištění odpadních vod

3111

Předškolní zařízení

Výdaje
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3314

Činnosti knihovnické

0

-20 000

3329

Záležitosti ochrany památek a péče o kulturní
dědictví

0

-70 000

3341

Rozhlas a televize

0

-1 000

3349

Záležitost sdělovacích prostředků

0

-35 000

3399

Záležitosti kultury, církví a sdělovacích
prostředků

2 000

-170 000

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

160 000

-1 565 000

3419

Tělovýchovná činnost

0

-100 000

3519

Ambulantní péče

0

-5 000

3612

Bytové hospodářství

140 000

-885 000

3613

Nebytové hospodářství

79 000

0

3631

Veřejné osvětlení

0

-655 000

3632

Pohřebnictví

3 000

-4 000

3635

Územní plánování

0

-600 000

3639

Komunální služby a územní rozvoj

115 000

-4 897 000

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

280 000

-605 000

3723

Sběr a svoz ostatních odpadů

10 000

-300 000

3725

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

120 000

0

3744

Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana

0

-15 000

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

0

-600 000

4351

Osobní asistence, pečovatelská služba

0

-50 000

4379

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální
prevence

0

-40 000

5213

Krizová opatření

0

-5 000

5274

Podpora krizového řízení a nouzového plánování

0

-100 000

5511

Požární ochrana – profesionální část

0

-5 000

5512

Požární ochrana – dobrovolná část

0

-765 000

6112

Zastupitelstva obcí

0

-1 333 000

6171

Činnost místní správy

3 000

-4 425 000

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

0

-5 000

6399

Ostatní finanční operace

0

-100 000

18 000 000

-35 000 000

Celkem
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ČASTĚJŠÍ VYDÁNÍ ZPRAVODAJE
Vzhledem k úpravě termínů pro konání zasedání zastupitelstva dochází k úpravě vydávání obecního
zpravodaje. Ten byl poslední 2 roky vydáván 6x ročně, nově bude vycházet 10x ročně, a to každý měsíc

se dvěma výjimkami – o letních prázdninách a na přelomu roku, kdy zpravodaj vyjde po 2 měsících. Věříme, že tato změna bude přínosnější pro včasné informování občanů.

OČKOVÁNÍ PROTI NEMOCI COVID-19
V tuto chvíli probíhá
očkování proti nemoci covid-19 v tzv. fázi
1A, která je určena
pro seniory nad 80 let
a pro zdravotnické
pracovníky. Očkování
je zdarma a zájemci
se musí registrovat na internetových stránkách
https://registrace.mzcr.cz/ Víme, že většina seniorů
s internetem nepracuje, proto případným zájemcům

s registrací na obecním úřadě pomůžeme. Upozorňujeme na upravené úřední hodiny obecního úřadu na
Dolní Moravě, které jsou v pondělí a ve středu od 9
do 11 a od 14 do 17 hodin. Další možností je se domluvit po telefonu (referentka 774 793 543, starosta
774 793 541). V současné době je však nedostatek
očkovacích vakcín, proto termín očkování nebude
příliš brzký. Také očkování probíhá prozatím pouze
v krajských nemocnicích (Ústí nad Orlicí, Šumperk),
kam se za očkováním musí dojet. I s dopravou za očkováním na obecním úřadě pomůžeme.

Veškeré informace související s aktuálními opatřeními, kompenzacemi,
očkováním naleznete na portále covid.gov.cz

ÚPRAVA BĚŽECKÝCH STOP
Od 8. ledna probíhá pravidelná strojová úprava lyžařských běžeckých stop v okolí Dolní Moravy. První větší sněhová nadílka tuto zimu přišla později než před-
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chozí roky i ve vyšších polohách. V polovině ledna se
jednalo dokonce o pohádkovou zimu i v nižších místech obce, kde se také upravovaly běžecké stopy.
Bohužel následná
obleva si téměř
všechen sníh vzala
zpět. Běžkování je
jedna z mála aktivit, kterou vládní
omezení nezakázaly, proto neváhejte
vyrazit
do zimní přírody.
Pravidelný informační
servis
o stavu stop sledujte
na webu
bezkydm.cz
či
na Facebooku
@bezkyDM.
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LED VE SPORTOVNÍM AREÁLU
Po delší době se v polovině ledna ve sportovním
areálu opět bruslilo. Umožnily to několikadenní nízké
teploty. Bohužel v nadcházejících teplých dnech led
téměř roztál. Pokud to situace dovolí, bude led opět
obnoven. Aktuální informace sledujte na Facebooku
@areal.dm

V ROCE 2020 SE NENARODILI ŽÁDNÍ OBČÁNCI
V letošním roce se tradiční vítání občánků na konci
ledna nemohlo uskutečnit nejen kvůli vládním opatřením, ale především z důvodu, že se v naší obci žádný nový občánek v loňském roce nenarodil.

V posledních pár letech se vždy každý rok nějací narodili, proto doufáme, že tento rok bude v počtu nových občánků o to početnější.

KARNEVALY
S ohledem na platná vládní nařízení a vývoj situace jsou plánované karnevaly zrušeny.
Spolek AUDIOHELP z.s. Plzeň, středisko Ústí nad Orlicí, ve spolupráci s městem Králíky organizuje v Králíkách

PORADNU PRO NEDOSLÝCHAVÉ
dne 10. 2. 2021 /STŘEDA/ od 8:00 hod. do 11:45 hod.
V rámci poradny pracovník spolku poskytuje sociální služby sociálního poradenství a sociální rehabilitace.
Pracovník spolku AUDIOHELP je ve dnech, kdy poskytuje poradenství na MÚ Králíky, schopen poskytovat poradenství i v domácnostech občanů obce Dolní Morava. Jedná se především o klienty imobilní, zdravotně postižené, jejichž
dostavení se do poradny na MÚ je spojeno s obtížemi. Poskytování služeb v domácnostech není zpoplatněno.
O zprostředkování služby v domácnostech je vhodné požádat v předstihu na telefonních číslech
602 697 729 nebo 465 526 911.

Poradna se uskuteční v budově Městského úřadu Králíky, ul. Karla Čapka 316, v přízemí v kanceláři č. 107.

ROZPIS POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY ZUBNÍCH LÉKAŘŮ o víkendech a svátcích v čase 8:00–11:00 hodin
TERMÍN
JMÉNO
ADRESA
TELEFON
6.–7. 2. 2021
MUDr. Valentová Hana
Lanškroun, Strážní 151
465 322 907
13.–14. 2. 2021
MUDr. Vebrová Zdeňka
Žamberk, Raisova 814
465 613 441
20.–21. 2. 2021
MUDr. Vítková Eva
Červená Voda 330 (MOVIOM)
465 626 460
27.–28. 2. 2021
MUDr. Vlasatá Lenka
Jablonné nad Orlicí, Na Dílech 622
465 642 765
POZOR případné změny jsou k dispozici na Poliklinice Žamberk tel.: 465 676 811 a internetové adrese
www.pardubickykraj.cz, v sekci: Krajský úřad/Odbor zdravotnictví/Zajištění pohotovostních služeb.
Pokud máte problém po 11. hodině, tak v nemocnici v Pardubicích či Hradci Králové funguje nepřetržitá
služba na stomatologických odděleních.
6

Dolní Morava vcera
ˇ a dnes

° c.ˇ p. 14 na Velké Moraveˇ v roce 1946
Dum

° dnes
Stejný dum
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