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ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTYSE (ZM) 

DOLNÍ  ČERMNÁ 20.06.2016 
 

                                                                                                              

V Dolní Čermné, 20. června 2016          
 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

č.  11/2016-ZM 
 

 

1. Úvod a schválení programu  
Zasedání ZM bylo řádně svoláno v souladu s ust. § 93 zákona o obcích na den 20. června  

2016 od 18 hod. do společenské místnosti Areálu zdraví a sportu v Dolní Čermné. 

Zasedání řídil starosta, v 18 hod. zahájil jednání, přivítal přítomné a konstatoval, že 

přítomno je 13 zastupitelů. Z jednání se omluvili Petr Nastoupil a Bc. Monika Marková. 

Zastupitelstvo je usnášeníschopné.  

Starosta seznámil přítomné s programem jednání, který byl zastupitelům zaslán 

s pozvánkou na jednání, včetně podrobné zprávy k projednávaným věcem.  

K programu nebyly vzneseny žádné připomínky, jiné návrhy ani náměty na doplnění.  

 

Starosta navrhl zapisovatelkou dnešního jednání Hanu Vágnerovou a ověřovatele zápisu 

Josefa Ešpandra a Mgr. Jiřího Vávru. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse schválilo zapisovatele Hanu Vágnerovou, ověřovatele zápisu 

Josefa Ešpandra a Mgr. Jiřího Vávru a program jednání.  

        pro 13, proti 0, zdržel se 0    

 

 

2. Zpráva o činnosti rady městyse  
Starosta uvedl, že od minulého jednání zastupitelstva proběhla tři jednání rady. 

Zastupitelům  předkládáme zprávu  o činnosti RM z jednání dne 09.05.2016 (30. jednání RM), 

19.05.2016 (31. jednání RM)  a  13.06.2016 (32. jednání RM).  

 

Starosta seznámil zastupitele s body projednávanými radou a k některým podal podrobnější 

komentář následovně:  
 

30. jednání RM 09.05.2016: 

30.2. Rada městyse ohledně přípravy území nad čp. 34 pro budoucí výstavbu RD se 

seznámila s informacemi starosty o jednání se spol. ČEZ a dalšími souvisejícími záležitostmi, 

včetně informací o jednání s vlastníky pozemků a uložila starostovi a místostarostovi v rámci 
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předmětného záměru zajistit zadání zpracování výškopisu a polohopisu a plnění dalších 

uložených úkolů a průběžně informovat radu městyse.       

- před zadáním bude muset být zpracován dopis pro všechny vlastníky pozemků, ve kterém 

budou informováni o dalším postupu; proběhne také jednání s dalšími správci sítí  

 

30.3. Rada městyse v souvislosti s podáním žádosti o dotaci na nákup hasičské techniky v 

rámci Integrovaného regionálního operačního programu (Výzva č. 19 Technika pro 

záchranný systém) projednala a schválila objednávku na zpracování studie proveditelnosti u 

společnosti REDEA Žamberk s. r. o., Žamberk, Divišova 669, IČO 25982796   

- žádost o dotaci byla podána, v dotačním titulu je dvojnásobný převis žádostí  

 

30.4. Rada městyse vzala na vědomí informaci starosty o přijetí 1 zaměstnance pracovní čety 

městyse na dobu určitou do 31.12.2016. 

- tímto opatřením jsme částečně řešili problém přidělování pracovníků na VPP 

 

30.5. Rada městyse se seznámila s provedením prací plánovaných v Areálu zdraví a sportu 

v průběhu měsíce května a června 2016 (vyasfaltování podlahy pod stanem, obruby, 

vydláždění chodníků, nátěr podia,...).  

- úpravy byly provedeny dle schválených parametrů, starosta v této souvislosti také 

poděkoval za významnou pomoc členům JSDHO, kteří brigádnickou činností bez nároků na 

odměnu významně pomohli při realizaci akce  

 

30.6. Rada městyse schválila krátkodobý pronájem části Areálu zdraví a sportu Ing. Petru 

Šilarovi pro soukromou akci na dohodnutou dobu a za nájemné dle přílohy.   

- jednalo se o oslavu 60-tých narozenin pana senátora, akce byla pro nás výbornou prezentací 

areálu  

 

30.7. Rada městyse schválila poskytnutí finančního daru ve výši 2.500,- Kč Cyklistickému 

klubu Lanškroun, Lanškroun, nám. J. M. Marků 46,  IČO 44468440 pro účely podpory 

organizace mezinárodního cyklistického etapového závodu mládeže „Malý závod míru 

2016“ konaného ve dnech 27.05. – 29.05.2016.  

 

30.8. Rada městyse vzala na vědomí další informace o přípravě akce „Opravy kostela sv.  

Antonína z Padovy v Jakubovicích“ a uložila starostovi pokračovat v přípravách na realizaci 

akce.  

- obdrželi jsme dotaci z MZe více jak 600.000,- Kč, v současné době probíhá dokončení 

výběrové řízení, spoluúčast bude hrazena z daru, sjednává se technický dozor investora; 

dnes proběhlo otevírání obálek, nabídky ještě budou vyhodnoceny, do konce června 2016 

očekáváme rozhodnutí  

 

30.9. Rada městyse vzala na vědomí informace o přípravě akce „Dolní Čermná – Oprava 

komunikace před školou“. 

- viz dále  

 

30.10. Rada městyse vzala na vědomí informace k akci „oprava veřejného osvětlení na 

náměstí“. 
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- akce se připravuje, projektant připravuje jednoduchý projekt, realizace se předpokládá na 

podzim letošního roku  

 

30.11. Rada městyse se seznámila s programem XXV. ročníku Setkání Čermných  konaného 

dne 02.07.2016 v Čermné ve Slezsku a uložila K. Veselé a I. Hamplové zajistit účast zástupců 

z Dolní Čermné a související záležitosti. 

- je objednán autobus a schváleno stravování pro účastníky (oběd a večeře), pozvání platí pro 

všechny zastupitele a další reprezentanty městyse, v případě zájmu kontaktujte K. Veselou 

nebo M. Marešovou  

 

30.12.1. Rada městyse schválila uzavření smlouvy o dílo s restaurátorem Luďkem 

Špatenkou, Vraclav 34, IČO 64800041 na provedení restaurátorských prací na pomníku 

padlým v letech 1914 – 1919 na náměstí v Dolní Čermné dle návrhu v příloze a uložila 

starostovi předmětnou smlouvu podepsat.     

- na opravu pomníku jsme dostali dotaci 30.000,- Kč z Pardubického kraje 

 

30.12.2. Rada městyse schválila restaurování kříže před kostelem v Jakubovicích (pískovcový 

sokl s reliéfem a pískovcovým křížem s figurou Krista) za využití dotačních prostředků 

Pardubického kraje poskytnutých z Programu obnovy venkova Dobrovolnému svazku obcí 

Mikroregion Severo-Lanškrounsko.  

30.12.3. Rada městyse schválila dofinancování restaurování kříže před kostelem 

v Jakubovicích ve výši 30% z cenové nabídky podané restaurátorkou Lianou  Špatenkovou, 

Vraclav 34, IČO 73988081  (viz příloha) prostřednictví příspěvku poskytnutého městyse 

Dolní Čermná Dobrovolnému svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko. 

 

30.13. Rada městyse schválila přijetí účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky 

požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pardubického kraje 2016 ve výši 30.000,- Kč a uzavření 

příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s Pardubickým krajem, se sídlem 

Komenského náměstí 125, Pardubice, IČO 70892822 a uložila starostovi předmětnou 

smlouvu podepsat.    

 

30.14. Rada městyse vzala na vědomí informace o přípravách mezinárodní sportovně 

kulturní akce Den se sousedy 2016 a uzavření příslušných smluv s hlavními sponzory 

uvedené akce. 

 

30.15.1. Rada městyse projednala žádost spolku Rodinné centrum KUK, z. s., Dolní Čermná 4  

(čj. ÚmDC 79/2016 ze dne 25.01.2016) o poskytnutí dotace na uspořádání taneční akce „Krok 

sun krok“, schválila pro tento účel poskytnutí dotace ve výši 2.000,- Kč a uzavření příslušné 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy, s tím, že žadatel nejpozději do 30-ti 

dnů po konání akce doloží využití poskytnutých prostředků. 

30.15.2. Rada městyse projednala žádost spolku TJ Dolní Čermná, z. s., Dolní Čermná 243 (čj. 

ÚmDC 94/2016 ze dne 29.01.2016) o poskytnutí dotace na uspořádání dětského závodu 

v rámci akce „I. ročník Běžeckého závodu pro širokou veřejnost – Běh přes Červený vrch“ 

konaný dne 12.06.2016, schválila pro tento účel poskytnutí dotace ve výši 2.000,- Kč a 

uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy, s tím, že žadatel 

nejpozději do 30-ti dnů po konání akce doloží využití poskytnutých prostředků. 
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31. jednání RM 19.05.2016: 

31.2. Rada městyse v návaznosti na usnesení RM č. 30.2.  vzala na vědomí informace starosty 

v souvislosti s přípravou území nad čp. 34 pro budoucí výstavbu RD a uložila starostovi 

zahájit jednání  o výkupu pozemků v zájmovém území do majetku městyse ve smyslu 

jednání rady.  

- po provedení zaměření polohopisu a výškopisu bude jednáno s některými vlastníky o 

výkupu pozemků  

  

31.3.1. Rada městyse vzala na vědomí další informace o přípravách mezinárodní sportovně 

kulturní akce Den se sousedy 2016, včetně jejího rozpočtu, zajištění předprodeje vstupenek a 

oslovení malých sponzorů.    

 

31.3.2. Rada městyse se seznámila s vyrozuměním o schválení dotace z rozpočtových 

prostředků Pardubického kraje z „Programu podpory kulturních aktivit v Pardubickém kraji 

na rok 2016“ městysu Dolní Čermná na podporu realizace akce Den se sousedy 2016, 

rozhodla tuto dotaci nepřijmout a uložila starostovi písemně sdělit toto rozhodnutí 

poskytovateli dotace.    

- dotaci jsme nepřijali z důvodu nároků na požadované vyúčtování akce, které by 

z ekonomického hlediska bylo v porovnání s poskytnutou částkou evidentně nehospodárné  

 

31.4. Rada městyse schválila realizaci akce „Zastřešení v Areálu zdraví a sportu Dolní 

Čermná“ a uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem spol. KPV SYSTÉM s. r. o., Ústí nad 

Orlicí, Lázeňská 354, IČO 275 46 756 a uložila starostovi předmětnou smlouvu podepsat. 

- bylo zrealizováno   

 

31.5. Rada městyse se seznámila s informacemi starosty o přípravách akce „Opravy kostela 

sv. Antonína z Padovy v Jakubovicích“ a uložila starostovi zajistit zpracování zadávacího 

řízení.   

 

31.6. Rada městyse v návaznosti na usnesení RM č. 29.5. ze dne 18.04.2016 se seznámila s 

jedinou cenovou nabídkou na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Svoz, využití a 

odstranění komunálních odpadů v letech 2017 – 2018, jejichž původcem je městys Dolní 

Čermná“ předloženou společností EKOLA České Libchavy s. r. o., České Libchavy 172, IČO 

49813862 a po vyhodnocení podle hodnotících kritérií  rozhodla tuto nabídku přijmout jako 

ekonomicky výhodnou.      

- změna nastane od 1.1.2017, na podzim bude realizována informační kampaň, bude možné 

řešit výměnu popelnic za zvýhodněné ceny, svozy budou jednou za 14 dnů  

 

31.7. Rada městyse vzala na vědomí informace o pozemkových úpravách po vystavení 

návrhu Komplexní pozemkové úpravy Dolní Čermná a o dalším předpokládaném průběhu.   

 

31.8. Rada městyse schválila přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků 

Pardubického kraje na akci „Plynofikace Dolní Čermná a Kanalizace a ČOV D. a H. Čermná“ 

ve výši 100.000,- Kč a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
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z Programu obnovy venkova s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského náměstí 125, 

Pardubice, IČO 70892822 a uložila starostovi předmětnou smlouvu podepsat.    

- jedná se o dotaci na úroky z úvěru, které městys přijal na vybudování plynofikace a 

kanalizace 

  

31.9. Rada městyse se seznámila s vyrozuměním Pardubického kraje, odboru školství a 

kultury - oddělení kultury a památkové péče o schválení dotace z rozpočtových prostředků 

Pardubického kraje z Programu podpory stavební obnovy a restaurování kulturních 

památek a drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji pro rok 2016 na 

projekt „Restaurování pomníku padlým v letech 1914 – 1919 na náměstí v Dolní Čermné“  ve 

výši 30.000,- Kč, rozhodla o přijetí této dotace a uložila starostovi a H. Vágnerové zajistit 

předložení podkladů pro uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy s Pardubickým krajem. 

  

31.10. Rada městyse se seznámila s návrhem „Kritérií pro přijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání do Mateřské školy Dolní Čermná“, nemá proti nim žádných připomínek a 

doporučuje ředitelce uvedené příspěvkové organizace podle nich postupovat.    

 

31.12. Rada městyse schválila umístění sídla Spolku divadelních ochotníků v Dolní Čermné, 

IČO 70890803, v budově čp. 4 na stpč. 459 v k. ú. Dolní Čermná.  

 

 

32. jednání RM 13.06.2016: 

Rada městyse jednala o těchto záležitostech: 

- vzala na vědomí informace o jednání se spol. Ekola a schválila zpracování návrhu na 

bezúplatné doplnění sběrných nádob (na papír, sklo, plasty) na tříděný odpad od Ekokomu 

v rámci celého území Dolní Čermné   

- doplnění sběrných nádob se poskytuje zpravidla městům, u nás bude realizování přes 

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko  

  

- vzala na vědomí informace o nákupu elektřiny na rok 2017 a vyčíslení úspor dosažených 

centralizovaným nákupem elektřiny  

– oproti roku 2016 jsme nakoupili elektřinu na rok 2017 na všech odběrných místech městyse 

levněji o 56 865,- Kč  

 

- vzala na vědomí zprávu starosty o pracovní návštěvě Ukrajiny a záležitostech s tím 

spojených 

 – jednalo se o pracovní návštěvu, kterou starosta absolvoval se zástupci Pardubického kraje, 

při níž byla podepsána dohoda s naším družebním partnerem městem Velký Berezný; 

Pardubický kraj, prostřednictvím pana hejtmana Martina Netolického, přislíbil našemu 

novému družebnímu partnerovi podporu na opravu školy ve výši 500.000,- Kč  

 

- vzala na vědomí informace o připojení chatové oblasti pod Červeným vrchem, které 

plánuje realizovat spol. ČEZ 

 – v současné době se připravuje projektová dokumentace, celou akci bude financovat ČEZ, 

předpokládané hrubé náklady 3-4 mil. Kč  
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- seznámila se s průběhem příprav kulturních a sportovních akcí (MFF Čermenské slavnosti, 

Den se sousedy 2016, XXV. ročník Setkání Čermných  konaný dne 02.07.2016 v Čermné ve 

Slezsku) 

 – přípravy na obě akce intenzivně pokračují, na DSS se řeší uzavírání sponzorských darů 

s menšími firmami, řeší se propagace, atd., organizačně se jedná o náročné záležitosti  

 

- seznámila se s přípravami opravy kostela v Jakubovicích (zadávací řízení firmám, 

stanovení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek,  zajištění TDI – Jiří Hudeček, 

dar od p. Hrodka na dofinancování)  

 

- seznámila se s cenovými nabídkami na akci „oprava havarijního stavu dešťové kanalizace u 

školy“ předloženými spol. Strabag a spol. Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a 

rozhodla přijmout nabídku spol. VAK 

– nabídka byla nižší o 74.905,65 Kč – celková cena 331.882,75 Kč + DPH, po provedené  

komplexní kamerové zkoušce bylo projektantem doporučeno kanalizaci opravit, aby 

v budoucnu nedošlo k propadnutí kanalizace a tedy znehodnocení opravy povrchu 

komunikace, stav předmětné kanalizace označil za havarijní  

 

- vzala na vědomí informace o zadávacím řízení na výměnu osvětlení v ZŠ (sborovna, 

ředitelna, 1 třída) 

– zadávací řízení bylo rozesláno, mělo by být realizováno během letních prázdnin  

 

- projednala cenový návrh na nákup ozvučení do tělocvičny a uložila starostovi zajistit 

projednání možnosti ovládání předmětné techniky s dotčenými subjekty a poté věc předložit 

opětovně radě  

 

- vzala na vědomí informace o zadávacím řízení na opravu oken v tělocvičně 

 – připravuje se zadávací řízení, předmětem bude výměna kopilitů, které jsou v havarijním 

stavu, v daném místě dojde k dozdění a instalaci řady oken o výšce 1,5 m, dále bude 

vyměněno 5 oken na straně do sídliště, předpokládaný termín realizace je začátek září   

 

- vzala na vědomí informace o přípravě projektu na úpravu koryta potoka Čermenka 

v úseku pod rybníkem, který plánuje realizovat Povodí Labe s. p.  

– Povodí Labe má v současné době  uzavřenou smlouvu na zpracování projektové 

dokumentace s firmou AGPOL s.r.o. , Jungmannova 153/12, Olomouc s těmito termíny: 

1) Oprava  

I. etapa-  zpracování DSJ ( dokumentace stavby jednostupňová) do 30.9.2016 

II. etapa - výkon inženýrské činnosti do 31.12.2016 

2) Investice 

I. etapa - vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby do 

31.8.2016 

II. etapa - výkon inženýrské činnosti vedoucí k zajištění vydání právoplatného rozhodnutí o 

umístění stavby do 31.12.2016 

III. etapa - vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně 

výkonu IČ vedoucí k zajištění vydání právoplatného stavebního povolení  nutného pro 

realizaci díla do 31.3.2017 

IV. etapa - vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby do 15.5.2017  
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Na obě stavební akce má Povodí  smluvně zajištěn  u projekční firmy autorský dozor při 

vlastní realizaci. 

Po provedení geodetického zaměření lokality bude svolán výrobní výbor, kde projektant 

představí technický návrh rekonstrukce koryta. 

Geodetické zaměření bude probíhat v červnu letošního roku.  

Hrubý odhad akce je 30 mil. Kč, realizace se předpokládá v roce 2017.  

 

- schválila darování 2 ks nepoužívaných dýchacích přístrojů Saturn S7 SDH Liptovská 

Teplička   

 

- seznámila se s informacemi o stavu pracovní čety, o dalším vývoji využití VPP a s návrhem 

možného řešení  

– zaměstnání nových a stálých zaměstnanců je nevyhnutelné  

 

- vzala na vědomí informace o reklamacích stavební části kanalizace a ČOV Hodní a Dolní 

Čermná uplatněných u zhotovitele díla spol. VCES  

– byla řešena reklamace drobných závad před ukončením záruky  

 

- nevyhověla žádosti žadatele o umístění dopravního zrcadla na výjezdu z 

místní komunikace u čp. 24 a čp. 25  

 

- rozhodla o přidělení volného bytu č. 12 (1 + kk) v bytovém domě čp. 226 

 

- vzala na vědomí stanovisko stavební komise k záměru přístavby u domu čp. 107 

 

- seznámila se s žádostí Diakonie Broumov o mimořádnou sbírku použitého ošacení a potřeb 

do domácnosti a uložila zaměstnancům městyse zajistit potřebné organizační záležitosti 

 

- projednala majetkové záležitosti - návrh úplatného nabytí ppč. 3298/34 v sídlišti  

                                                                od SPÚ 

                                                             - prodeje pozemků p. A.V., p. R.P.                

                                                               a s. p. Povodí Labe 

                                                             - nové žádosti o odkoupení částí ppč. 4188/1 

                                                                (L.S., manž. C., manž. B.) 

                                                             - žádost manž. N. o směnu pozemků 

- projednala finanční záležitosti - účetní závěrku městyse za rok 2015              

                                                         -  závěrečný účet městyse za rok 2015  

                                                         a doporučila zastupitelstvu je schválit                

 

Starosta se dotázal zastupitelů, zda v rámci projednávaného bodu někdo má nějaké dotazy 

nebo připomínky. Nikdo ze zastupitelů neměl ke zprávě rady žádné dotazy ani připomínky. 

   

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí informace o činnosti rady městyse za období  

květen a červen 2016. 

        pro 13, proti 0, zdržel se 0    
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3. Finanční záležitosti 

3.1. Projednání účetní závěrky městyse za rok 2015   

Tento bod uvedl starosta a nejprve připomněl  jeho legislativní  rámec:  

Účetní závěrku městyse projednává a schvaluje zastupitelstvo městyse podle § 84 odst. 2 

písm. b) zákona o obcích, podrobnější náležitosti pro schválení jsou stanoveny v prováděcím 

předpise (vyhláška č. 220/2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých 

vybraných účetních jednotek). 

Ke schválení účetní závěrky předkládáme účetní doklady – rozvahu k 31.12.2015, výkaz 

zisku a  ztráty sestavený k 31.12.2015, přílohu sestavenou k 31.12.2015. Při schvalování účetní 

závěrky se vychází i z dalších dokladů – zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2015 

(přezkum – audit provedly kontrolorky z finančního odboru Krajského úřadu Pardubického 

kraje) a inventarizační zprávy za rok 2015.  Všechny tyto materiály byly zastupitelům 

zaslány v rámci přípravy jednání. Podle výše uvedeného prováděcího předpisu se o 

schválení účetní závěrky sepisuje protokol. 

 

Poté starosta předal slovo Ing. Pavlu Židkovi, aby k účetní závěrce za rok 2015 podal stručný  

ekonomický komentář:   

Na základě uzavřené roční závěrky loňského roku  skončilo hospodaření městyse DČ  se 

ziskem + 1 064 tis. Kč  (r. 2014 ztráta 417,9 tis. K) částečně  vlivem navýšených výnosů  

z transferů (viz účet 672 – dotace na zeleň, dotace na VPP,…). V loňském roce došlo u obce 

ke zlepšení ukazatele likvidity díky poklesu krátkodobých závazků (porovnání 2015/14 –  

1 584 tis. Kč/ 4 526 tis. Kč) (likvidita = platební schopnost subjektu   splácet svoje obchodní 

závazky vůči 3. osobám  r. 2015- 3,05  r. 2014 -1,4 ).  Zadluženost městyse lze brát jako 

přiměřenou  s ohledem na v minulosti realizovanou investici kanalizace, která byla 

s ohledem na svoji investiční náročnost z významné části hrazena z úvěru. Poměr našich 

dluhů (úvěry, obchodní závazky) k vykazovanému majetku ve vlastnictví městyse se 

pohybuje na úrovni 17% v r. 2015 ( 21% - r. 2014), což je v relaci s maximální doporučenou 

mezní hodnotou tohoto ukazatele  stanovenou v minulosti Ministerstvem financí (max 25%).   

Dle vykazovaného krátkodobého finančního majetku k 31.12.2015 – 4,1 mil.. Kč (stav na 

běžném účtě k 31.12.) lze městys hodnotit jako subjekt s dobrou finanční kondicí (pro 

porovnání k 31.12.2014 - zůstatek na BÚ 2,9 mil. Kč).  

Nikdo ze zastupitelů neměl k projednávanému bodu žádné dotazy ani připomínky. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse schválilo účetní závěrku městyse Dolní Čermná sestavenou 

k rozvahovému dni 31.12.2015, dle protokolu v příloze.   

 

        pro 13, proti 0, zdržel se 0    

 

 

3.2. Projednání závěrečného účtu městyse za rok 2015 včetně zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření 

K projednávanému bodu nejprve starosta uvedl, že ke schválení hospodaření městyse za rok 

2015 byl zastupitelům předložen „závěrečný účet za rok 2015“ a úplné znění zprávy o 

výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2015 (zasláno stejně jako u účetní 
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závěrky. Audit skončil s výsledkem: při přezkoumání hospodaření městyse Dolní Čermná za 

rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 

Poté opět předla slovo Pavlu Židkovi ke stručnému komentáři: 

V návaznosti na údaje o plnění příjmů a výdajů za r. 2015 lze konstatovat, že rozpočet 

městyse v daném roce skončil finančním přebytkem 2,59 mil. Kč (r. 2014 -  1,1 mil. Kč)   (= 

rozdíl příjmy - výdaje) Přebytek roku 2015 byl společně s přebytky minulých let zapojen do 

rozpočtu 2016 k financování investičních akcí v daném roce. 

Lze konstatovat, že saldo příjmů a výdajů v r. 2015  pokrývá s dostatečnou rezervou  naše 

úročené závazky (bankovní úvěry) konkrétně v poměru 1,7 (saldo příjmů a výdajů) /  (roční 

platební povinnost z poskytnutých úvěrů). Hospodaření městyse za r. 2015 skončilo nejlépe 

za poslední cca 3 – 4 roky.  

 

Poté ještě starosta uvedl, že příspěvkové organizace zřízené městysem skončily hospodaření 

takto: 

ZŠ zisk 48.475,74 Kč  

MŠ 0   

ŠJ zisk 76.151,60 Kč  

Základní škola a Školní jídelna si uvedené zisky ponechají ve svých rezervních fondech. 

Na závěr starosta konstatoval, že zveřejnění návrhu závěrečného účtu městyse za rok 2015 

proběhlo v souladu s ust. § 17 odst. 6 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění, na fyzické i elektronické úřední desce od 01.06.2016 do 

dne projednání.    

Bez dotazů a připomínek zastupitelů.  

 

Starosta navrhl unesení a dal o nich hlasovat:   

1. 

Zastupitelstvo městyse schválilo celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet městyse 

Dolní Čermná za rok 2015 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za 

rok 2015 a dává souhlas s celoročním hospodařením městyse bez výhrad. 

 

        pro 13, proti 0, zdržel se 0    

2. 

a) Zastupitelstvo městyse schválilo hospodaření příspěvkové organizace Základní škola 

Vincence Junka, Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, za rok 2015 s tím, že zisk ve výši 

48.475,74 Kč bude převeden do rezervního fondu uvedené příspěvkové organizace.  

 

b) Zastupitelstvo městyse schválilo hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola 

Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí,  za rok 2015.  

 

c) Zastupitelstvo městyse schválilo hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelna 

Dolní Čermná, za rok 2015, s tím, že zisk ve výši 76.151,60 Kč bude převeden do 

rezervního fondu uvedené příspěvkové organizace.  

        pro 13, proti 0, zdržel se 0    
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4. Majetkové záležitosti 
Projednávané body 1.) až 4.) v rámci bloku majetkových záležitostí okomentovala Hana 

Vágnerová: 

 
4.1. Projednání žádosti Povodí Labe, s. p.,  Hradec Králové, V. Nejdlého 951 (žádost ze dne 

05.02.2016 )  

- o odkoupení části pozemku ppč. 4127/1 v k. ú. Dolní Čermná  

V souvislosti s akcí „Dolní Čermná, rekonstrukce úpravy ř. km 3,290 – 3,335“ (výstavba 

opěrné zdi u potoka) požádal státní podnik Povodí Labe o odkoupení  

- části pozemkové parcely č. 4127/1 – ost. plocha z majetku městyse. 

Jedná se vlastně o část u „staré cesty“ v úseku, kde bude realizována stavba nové levobřežní 

zdi (je plánována v délce 45 m v úseku cca od domu H. zhruba po lávku před domem V.).  

Pro účely převodu nechalo Povodí Labe zpracovat oddělovací geometrický plán č. 861-

76/2016. Předmětem převodu bude nově vzniklá ppč. 4127/15 o výměře 214 m2. 

Povodí Labe také nechalo (po vydání územního rozhodnutí o umístění vodohospodářské 

stavby)  zpracovat znalecký posudek (viz ZP č. 7889-180/2016 zpracovaný Ing. Pavlem 

Zářeckým) a připravilo návrh kupní smlouvy (viz KS č. D994160161). Navrhovaná kupní 

cena činí 21.340,- Kč + DPH.         

Věc byla projednána v radě dne 10.02.2016 a zastupitelstvo na jednání 29.02.2016 rozhodlo o 

zveřejnění záměru prodeje. Zveřejnění proběhlo od 29.03.2016 do 14.04.2016 - bez 

připomínek občanů. Rada po seznámení s podklady (GP a návrh kupní ceny) dne 13.06.2016 

doporučuje prodej schválit.  

Bez dotazů a připomínek zastupitelů  

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse rozhodlo prodat pozemkovou parcelu č. 4127/15 - ostatní plocha  

v katastrálním území Dolní Čermná vzniklou dle geometrického  plánu č. 861-76/2016 

Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, IČO 70890005  za kupní 

cenu 21.340,- Kč + DPH v zákonem stanovené výši, a ukládá starostovi podepsat 

příslušnou kupní smlouvu dle předloženého návrhu v příloze. 

        pro 13, proti 0, zdržel se 0    

 

 

4.2. Projednání žádosti p. Anežky Volfové, Dolní Čermná, Jakubovice  (čj. ÚmDC 287/2016 

ze dne 30.03.2016)  

- o odkoupení pozemků - ppč. 861/7 a ppč. 861/8  k. ú. Jakubovice  

Paní Anežka Volfová žádá o odkoupení pozemků v k. ú. Jakubovice z majetku městyse: 

- ppč. 861/7 - ostatní plocha o výměře 34 m2  

- ppč. 861/8 -  ostatní plocha o výměře 22 m2  

Žádost zdůvodňuje tak,  že odkupované pozemky chce přičlenit k sousednímu pozemku 

ppč. 861/3, který je v jejím vlastnictví (prakticky dojde k nápravě majetkových vztahů, 

pozemky již fakticky užívá).  

Žádost také byla konzultována s p. P.Č., který od městyse odkoupil stpč. 75 za účelem 

výstavby RD. Sdělil, že s prodejem požadovaných pozemků p. Volfové nemá problém, 

příjezd na svůj pozemek a k budoucímu domu plánuje zespodu přes ppč. 307. 
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Věc byla projednána v radě městyse dne 18.04.2016 a zastupitelstvo na jednání 25.04.2016 

rozhodlo o zveřejnění záměru prodeje. Zveřejnění proběhlo od 17.05.2016 do 02.06.2016 - bez 

připomínek občanů.   

Kupní cena byla konzultována se znalcem Ing. Milanem Náglem, obvyklá kupní cena činí 

20,- Kč/m2. 

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse rozhodlo prodat pozemkovou parcelu č. 861/7 - ostatní plocha a 

pozemkovou parcelu č. 861/8 -  ostatní plocha  v katastrálním území Jakubovice Anežce 

Volfové, bytem Dolní Čermná, Jakubovice, za jednotkovou kupní cenu 20,- Kč/m2 a 

ukládá starostovi podepsat příslušnou kupní smlouvu.   

        pro 13, proti 0, zdržel se 0    

 

 

4.3. Projednání žádosti Robina Pecháčka, Dolní Čermná (čj. ÚmDC 293/2016 ze dne 

05.04.2016)  

- o odkoupení části pozemku ppč. 4105/1  k. ú. Dolní Čermná  

Robin Pecháček žádá o odkoupení části pozemku z majetku městyse: 

- ppč. 4105/1 – ost. plocha, celková výměra 859 m2,  

- zaměřením geometrickým plánem č. 860-69/2016 vznikla z původní  ppč. 4105/1 nová ppč. 

4105/6 o výměře 15 m2, která bude předmětem prodeje  

Robin Pecháček hodlá na části ppč. 2033/2 (zatím vlastnictví jeho matky - dle GP označena 

jako 2033/5) a na části ppč. 2033/1 (zatím vlastnictví manž. J. – dle GP označena jako ppč. 

2033/4) stavět rodinný dům. Situace na katastrální mapě však neodpovídá skutečnosti 

v terénu – zaplocené části zahrad zasahují také do ppč. 4105/1 (majetek městyse). Proběhlo 

geodetické měření a zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků a byl 

vypracován geometrický plán č. 860-69/2016. 

Navrhujeme prodat žadateli nově zaměřenou ppč. 4105/6 jako zbytkovou za cenu v místě a 

čase obvyklou (doporučení RM).  

Kupní cena byla konzultována se znalcem Ing. Milanem Náglem, obvyklá kupní cena činí 

25,- Kč/m2. 

Věc byla projednána v radě městyse dne 18.04.2016 a zastupitelstvo na jednání 25.04.2016 

rozhodlo o zveřejnění záměru prodeje. Zveřejnění proběhlo od 17.05.2016 do 02.06.2016 - bez 

připomínek občanů.   

Bez dotazů a připomínek zastupitelů.   
 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse rozhodlo prodat pozemkovou parcelu č. 4105/6 - ostatní plocha  

v katastrálním území Dolní Čermná vzniklou dle geometrického  plánu č. 860-69/2016 

Robinu Pecháčkovi, Dolní Čermná, za jednotkovou kupní cenu 25,- Kč/m2 a ukládá 

starostovi podepsat příslušnou kupní smlouvu.   

        pro 13, proti 0, zdržel se 0    
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4.4. Projednání žádostí o odkoupení stežníku - částí ppč. 4188/1 - rozhodnutí o zveřejnění 

záměru prodeje 

Žádosti podali: 

- Libor Spirman, Dolní Čermná (čj. ÚmDC 487/2016 ze dne 06.06.2016)  

 - maželé Marcela a Milan Bednářovi, Dolní Čermná  (čj. ÚmDC 488/2016 ze dne 

06.06.2016) 

- manželé Lenka a Pavel Coufalovi Dolní Čermná  (čj. ÚmDC 486/2016 ze dne 06.06.2016), 

kteří žádají o odkoupení částí pozemku z majetku městyse: 

- ppč. 4188/1 – ost. plocha (bývalý „stežník“) 

Shora uvedení žadatelé žádají odkoupení jednotlivých částí tak, aby vždy korespondovali 

s hranicemi jejich pozemků (viz přílohy žádostí). Jako důvody k odkoupení uvádění zejména 

důvod ekonomický – jde o neudržovaný pozemek, který žadatelé osekávají ve své režii. 

Pod povrchem ppč. 4188/1 je umístěn kabel NN k napájení ČOV (vede po pozemcích od 

trafostanice za K.).  

Rada projednala předmětné žádosti na jednání 13.06.2016. Doporučuje zveřejnit záměr 

prodeje s tím, že před prodejem částí pozemku bude nutné ošetřit uložení kabelového vedení 

smlouvou o věcném břemeni ve prospěch oprávněného – DSO Pod Bukovou horou, který je 

vlastníkem infrastruktury kanalizace a ČOV.   

Ke kupním smlouvám bude nutné zhotovení geometrického plánu na rozdělení 

předmětného pozemku.  

Zastupitelé akceptují návrh rady – je možné zveřejnit, ale před realizací vlastních prodejů je 

nutné mít smluvně ošetřeno zřízení věcného břemene v souvislosti s uloženým kabelovým 

vedením v předmětném pozemku.    

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse schválilo zveřejnění záměru prodeje částí  pozemkové parcely 

4188/1  - ost. plocha v katastrálním Dolní Čermná dle situačního plánku v příloze.  

        pro 13, proti 0, zdržel se 0    

 

 

4.5. Projednání žádosti Michala Hynka, Albrechtice  (čj. ÚmDC 511/2016 ze dne 13.06.2016)  

- podnět k nabytí ppč. 824/1 – trv. trav. porost v k. ú. Jakubovice do majetku městyse 

Komentář k uvedenému bodu podal starosta. 

Žadatel se obrací na městys s následujícím podnětem: 

Ppč. 824/1 v k. ú. Jakubovice o výměře 3.687 m2 je majetkem ČR – Státního pozemkového 

úřadu (SPÚ). Dle územního plánu městyse Dolní Čermná je pozemkem, kde je možné 

realizovat výstavbu „bydlení v RD - venkovské“.    

Žadatel má zájem stavět na předmětném pozemku rodinný dům a jednal o odkoupení na 

SPÚ. Přímý převod pozemku ze SPÚ na soukromou osobu však není možný, na SPÚ mu 

doporučili, aby o bezúplatný převod tohoto pozemku do svého majetku požádala obec 

(městys) a poté prodala pozemek (nebo jeho část) žadateli (blíže viz žádost v příloze).   

Máme informaci, že tento pozemek má v pronájmu Farma Jirásek, s. r. o., Horní Třešňovec 

pro zemědělské využití. Pro další postup ve věci bude také nutné zjistit, jaké jsou případné 

možnosti a podmínky výpovědi tohoto nájemního vztahu. 
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V souvislosti s avizovanou změnou legislativy pro podání žádostí o bezúplatné převody 

pozemků od SPÚ dostala Ing. Marešová úkol provést inventuru pozemků ve vlastnictví ČR - 

SPÚ  a připravit žádosti o jejich bezúplatný převod do majetku městyse.     

Po prověření majetkových vztahů navrhujeme požádat o tyto pozemky, které jsou dle 

územního plánu určeny k zastavění „čistou“ výstavbou – BV - „bydlení v RD - venkovské“: 

k. ú. Dolní Čermná - ppč. 3157/3 – ovocný sad, 706 m2   

                                 - ppč. 3157/4 – zahrada, 946 m2   

 

k. ú. Jakubovice - ppč. 825/1 – orná půda, 4.376 m2  

                            - ppč. 664/5 – zahrada, 700 m2  

                            - ppč. 53 - t. t. p., 1.306 m2  

                            - ppč. 50/1 -  t. t. p., 175 m2  

                            - ppč. 51 - t. t. p., 55 m2  

                            - ppč. 213/5 - zahrada, 200 m2  

                            - ppč. 491/3 - t. t. p., 2.410 m2  

                            - ppč. 491/2 - t. t. p., 1.845 m2  

                            - ppč. 8 - zahrada, 2.377 m2  

                            - ppč. 21 - zahrada, 946 m2  

 

Zastupitelé byli seznámeni s lokalitami shora uvedených pozemků dle katastrální mapy. Bez 

dotazů a připomínek. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o nich hlasovat:   

1. 

Zastupitelstvo městyse projednalo písemný podnět Michala Hynka, Albrechtice (čj. 

ÚmDC 511/2016 ze dne 13.06.2016) o nabytí pozemkové parcely č.  824/1 – trv. trav. porost 

v k. ú. Jakubovice z vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu do majetku městyse,  

schválilo podání žádosti o bezúplatný převod tohoto pozemku Státnímu pozemkovému 

úřadu, Krajskému pozemkovému úřadu pro Pardubický kraj a nabytí předmětného 

pozemku do vlastnictví městyse Dolní Čermná a uložilo starostovi zajistit všechny 

potřebné úkony.   

        pro 13, proti 0, zdržel se 0    

 

2. 

Zastupitelstvo městyse schválilo podání žádosti Státnímu pozemkovému úřadu, 

Krajskému pozemkovému úřadu pro Pardubický kraj o bezúplatné převody dále 

uvedených pozemků v k. ú. Dolní Čermná a k. ú. Jakubovice z vlastnictví ČR – Státního 

pozemkového úřadu do vlastnictví městyse Dolní Čermná: 

- ppč. 3157/3 – ovocný sad a ppč. 3157/4 – zahrada, obě v k. ú. Dolní Čermná;   

- ppč. 825/1 – orná půda, ppč. 664/5 – zahrada, ppč. 53 - trv. trav. porost, ppč. 50/1- trv. trav. 

porost, ppč. 51 - trv. trav. porost, ppč. 213/5 - zahrada, ppč. 491/3 - trv. trav. porost,                                                            

ppč. 491/2 -  trv. trav. porost,  ppč. 8 – zahrada, ppč. 21 – zahrada, všechny v k. ú. 

Jakubovice. 

Zastupitelstvo městyse schválilo nabytí shora uvedených pozemků do vlastnictví městyse 

Dolní Čermná a uložilo starostovi zajistit všechny potřebné úkony.     

        pro 13, proti 0, zdržel se 0    
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4.6. Projednání nabytí ppč. 3298/34 za úplatu od Státního pozemkového úřadu (SPÚ) 

K tomuto bodu podal komentář starosta: jedná se o pozemek v sídlišti (ppč. 3298/34 – trv. 

trav porost, výměra 442 m2)), jehož nabytí je pro městys důležité pro dlouhodobě řešený 

problém a to vypořádání spoluvlastnických vztahů s Kr.S.  a Ka.S. 

„Historicky“ ohledně tohoto pozemku proběhly následující majetkové skutečnosti:  

- Kupní smlouvou č. 185/1974 – 9/4 z 19.3.1974 odkoupilo MNV od paní Z. K. díly 

z parcely č. 3298/1 – celkem 3.630 m2 a díly z parcely č. 3300 – celkem 3395 m2. 

- Kupní smlouva byla zapsána na tehdejší Geodézii pod položkou výkazu změn 16/79 -   

25.01.1979 (při zápisu nejspíš došlo chybě – nebyly zapsány všechny díly podle GP – 

nebyl zapsán díl „Z“, „T“ a „Y“). 

- Dne 29.02.2000 obec podává Souhlasné prohlášení o nabytí do vlastnictví (dle zák. č. 

172/1991 Sb.) které bylo vypracováno podle LV 1 poskytnutého Katastrálním úřadem. 

Z LV 1 na LV 10001 přechází mimo jiné  i ppč.  3298/1 – louka  1.408 m2 a ppč. PK 

(3298/1) -   1.020 m2 

- Do 31.3.2013 byla poslední možnost zápisů pozemků z LV 1 na LV 10001. 

- Teprve při digitalizace intravilánu v roce 2014 katastr zjistil, že díly „Z“, „T“ a „Y“  

nebyly zapsány. 

- Katastr nemovitostí provedl rozhodnutí o chybě č. 392/2014, kdy 

z dílu  „Z“ vznikla ppč. - 3298/34 – TTP o výměře 442 m2 

z dílu „T“ vznikla ppč. 3298/36 – TTP o výměře 14 m2 

z dílu „Y“ vznikla ppč. 3298/35 – TTP o výměře 42 m2 

a zapisuje pozemky  na LV 1  a poté na LV 60000 – vlastnictví Česká republika, právo 

hospodaření Úřad pro zastupování státu ve věcech majtkových. 

- V roce 2015 byly parcely č. 3298/36 a 3298/35 ( jako součásti komunikace) bezúplatně 

převedeny na Městys Dolní Čermná LV 10001.  

- Parcela 3298/34 – TTP (jako zemědělský pozemek) byla předána Státnímu  

pozemkovému úřadu. 

Městys má možnost získat bezúplatně do svého  majetku ppč. 3298/34 za podmínky, že 

nezmění její využití dle územního plánu (dle aktuálního ÚP způsob využití „veřejná zeleň“). 

Pokud by došlo ke změně územního plánu a pozemek bude změnou ÚP určen k zastavění a 

následně převeden (což lze předpokládat), musel by městys uhradit pozemkovému úřadu 

cenu pozemku. Uvedený pozemek je důležitý z hlediska majetkového vypořádání celého 

komplexu pozemků v pásu od tělocvičny až po hranice extravilánu (zastavěného území). 

Uvedené pozemky byly ve spoluvlastnictví mnoha osob. V současné době se podařilo zúžit 

počet spoluvlastníků na tři, a to městys, Kr.S.  a Ka.S., které zastupuje jejich matka M. S. 

Jmenovaná má zásadní podíl na zúžení počtu vlastníků. Se jmenovanou je předběžně 

dohodnuta směna (hlavní rozhodnutí samozřejmě náleží zastupitelstvu městyse), v rámci 

které by měla získat uvedený pozemek, který by ráda v následujících letech využila 

k výstavbě rodinného domu. Z pohledu starosty je navržené řešení pro městys přijatelné. 

Slečny S. by se v rámci dohody vzdaly duplicitního vlastnictví, které je na uvedených 

pozemcích dosud zapsáno v katastru nemovitostí. Problém uvedených pozemků se řeší 

několik desítek let a je dobrou zprávou, že se ho podaří vyřešit.  
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S ohledem k výše uvedenému rada navrhuje rovnou požádat SPÚ o úplatný převod a 

uhradit kupní cenu. Kupní cena pozemku by měla být stanovena znaleckým posudkem.  

Dne 15.06.2016 jednal starosta a Milada Marešová v této záležitosti na Katastrálním úřadu 

v Ústí nad Orlicí (KÚ), zda by se nenašla náprava přes KÚ.  Závěr je takový, že ačkoliv 

chybu udělal KÚ, nemůže ji už nijak napravit. Po nabytí pozemku do majetku městyse od 

SPÚ a zaplacení kupní ceny může městys jedině požádat o náhradu vzniklé škody Český 

úřad zeměměřičský a katastrální. Uvedené možnosti by samozřejmě městys využil.  

Zastupitelé byly seznámeni se situací dle katastrální mapy; proběhla krátká diskuse 

zastupitelů k předmětnému bodu.         

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse schválilo podání žádosti Státnímu pozemkovému úřadu, 

Krajskému pozemkovému úřadu pro Pardubický kraj o úplatný převod pozemkové 

parcely č. 3298/34 – trv. trav. porost v k. ú. Dolní Čermná z vlastnictví ČR – Státního 

pozemkového úřadu do vlastnictví městyse Dolní Čermná a nabytí předmětného 

pozemku do vlastnictví městyse Dolní Čermná za úplatu a uložilo starostovi zajistit 

všechny potřebné úkony.     

        pro 13, proti 0, zdržel se 0    

 

5. Různé  
5.1. KPÚ – aktualizace plánu společných zařízení  

Starosta uvedl, že na minulém jednání ZM bylo v souvislosti s pozemkovými úpravami 

sděleno, že před vydáním 1. rozhodnutí o schválení návrhu Komplexní pozemkové úpravy 

Dolní Čermná bude zastupitelstvu předložena aktualizace plánu společných zařízení (PSZ) 

ke schválení.  

Ve středu 15.06.2016 odpoledne proběhlo poslední jednání Sboru zástupců, kde byla 

aktualizace PSZ projednána. Materiály, včetně stručného přehledu změn, byly zaslány 

zastupitelům v příloze. V navržené cestní síti nejsou žádné podstatné změny. Jedná se pouze 

o drobná zkrácení, případně prosloužení cest.  

Po projednání se SPÚ a zodpovědném zvážení starosta nedoporučuje doplnění cesty „C 74“. 

Jedná se o „slepou“ cestu zajišťující obsluhu poldru POLDR2 (nad kempem) – po odlesnění 

lokality by měla sloužit jako přístup k hrázi a zátopě poldru. Začíná na okraji parkoviště 

v AZAS a po severním okraji kopíruje parcelní vymezení poldru POLDR2, končí výjezdem 

na travní porosty pod zemědělským areálem. Pozemkově je cesta řešena na pozemcích 

městyse (toto řešení nám nevadí), není však zájmem městyse, aby tato cesta sloužila jako 

veřejná. 

Dále starosta uvedl, že v souvislosti s PSZ byl městys Státním pozemkovým úřadem vyzván 

ke stanovení priorit plánu společných zařízení. Je vysloveně na nás kolik a jaké priority si 

stanovíme. Podle těchto priorit nechá SPÚ zpracovat projektové dokumentace a zajistí 

realizaci včetně financování. Rozsah bude stanoven, nemůžeme předpokládat, že bude 

realizován celý plán společných zařízení.  

Následně starosta seznámil zastupitele s písemným návrhem priorit PSZ, kterými budou 

všechny poldry a nově plánované hlavní a vedlejší cesty z cestní sítě, ve stanoveném pořadí 

(viz příloha). Poté starosta seznámil zastupitele s konkrétními navrženými prioritními 

cestami dle grafického plánu; k danému tématu proběhla krátká diskuse zastupitelů.     
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Starosta navrhl unesení a dal o nich hlasovat:   

1. 

Zastupitelstvo městyse projednalo a schválilo aktualizovaný Plán společných zařízení 

(PSZ) zpracovaný v rámci komplexních pozemkových úprav katastrálního území Dolní 

Čermná předložený Státním pozemkovým úřadem, pobočkou Ústí nad Orlicí, 

vyjma doplnění cesty „C 74“ , kterou požaduje z PSZ vyřadit.  

        pro 13, proti 0, zdržel se 0    

 

2. 

Zastupitelstvo městyse stanovilo a schválilo priority Plánu společných zařízení 

zpracovaného v rámci komplexních pozemkových úprav katastrálního území Dolní 

Čermná, dle přílohy.  

        pro 13, proti 0, zdržel se 0    

 

6. Diskuse  
Starosta pozval zastupitele na obě významné akce - na MFF Čermenské slavnosti, který se 

koná dne  25.06.2016,  a  Den se sousedy dne 13.08.2016.   

 

Poté starosta vyzval přítomné, zda mají nějaké dotazy či připomínky v rámci diskuse. 

 

MUDr. Martin Appl se dotázal, zda nebo kdy bude zdejší obecní úřad provádět kontroly 

kotlů na tuhá paliva, o této problematice se hovořilo v médiích. Starosta uvedl, že nám není 

nic o stanovení takové povinnosti známo. Kompetence ke kontrolám zplodin do ovzduší 

jsou dány obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (ORP), tj. v našem případě odboru 

životního prostředí Městského úřadu Lanškroun. Danou problematiku nechá prověřit 

manažerkou svazku MSL.  Na závěr doplnil, že v případě, že by Úřad městyse měl 

uvedenou problematiku řešit, bude nezbytné k tomu řešit i personální otázku, tedy nového 

úředníka.  

 

 

Jednání bylo ukončeno dne 20.06.2016 ve 19.45 hod. 

Zapsala: JUDr. Hana Vágnerová 
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Usnesení č. 11/2016 – ZM 

 

ZASTUPITELSTVA  MĚSTYSE  DOLNÍ  ČERMNÁ 

 

11.1. Zastupitelstvo městyse schválilo zapisovatele Hanu Vágnerovou, ověřovatele zápisu 

Josefa Ešpandra a Mgr. Jiřího Vávru a program jednání.  

 
11.2. Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí informace o činnosti rady městyse za období  

květen a červen 2016. 

 

11.3.1. Zastupitelstvo městyse schválilo účetní závěrku městyse Dolní Čermná sestavenou 

k rozvahovému dni 31.12.2015, dle protokolu v příloze.   

 

11.3.2.1. Zastupitelstvo městyse schválilo celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet 

městyse Dolní Čermná za rok 2015 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 

městyse za rok 2015 a dává souhlas s celoročním hospodařením městyse bez výhrad. 

 

11.3.2.2. 

a) Zastupitelstvo městyse schválilo hospodaření příspěvkové organizace Základní škola 

Vincence Junka, Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, za rok 2015 s tím, že zisk ve výši 

48.475,74 Kč bude převeden do rezervního fondu uvedené příspěvkové organizace.  

 

b) Zastupitelstvo městyse schválilo hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola 

Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí,  za rok 2015.  

 

c) Zastupitelstvo městyse schválilo hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelna Dolní 

Čermná, za rok 2015, s tím, že zisk ve výši 76.151,60 Kč bude převeden do rezervního fondu 

uvedené příspěvkové organizace.  

 

11.4.1. Zastupitelstvo městyse rozhodlo prodat  pozemkovou parcelu č. 4127/15 - ostatní 

plocha  v katastrálním území Dolní Čermná vzniklou dle geometrického  plánu č. 861-

76/2016 Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, IČO 70890005  za 

kupní cenu 21.340,- Kč + DPH v zákonem stanovené výši, a ukládá starostovi podepsat 

příslušnou kupní smlouvu dle předloženého návrhu v příloze. 

 

11.4.2. Zastupitelstvo městyse rozhodlo prodat pozemkovou parcelu č. 861/7 - ostatní plocha 

a pozemkovou parcelu č. 861/8 -  ostatní plocha  v katastrálním území Jakubovice Anežce 

Volfové, bytem Dolní Čermná, Jakubovice, za jednotkovou kupní cenu 20,- Kč/m2 a ukládá 

starostovi podepsat příslušnou kupní smlouvu.   

 

11.4.3. Zastupitelstvo městyse rozhodlo prodat  pozemkovou parcelu č. 4105/6 - ostatní 

plocha  v katastrálním území Dolní Čermná vzniklou dle geometrického  plánu č. 860-

69/2016 Robinu Pecháčkovi, Dolní Čermná, za jednotkovou kupní cenu 25,- Kč/m2 a ukládá 

starostovi podepsat příslušnou kupní smlouvu.   
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11.4.4. Zastupitelstvo městyse schválilo zveřejnění záměru prodeje částí  pozemkové parcely 

4188/1  - ost. plocha v katastrálním Dolní Čermná dle situačního plánku v příloze.  

 

11.4.5.1. Zastupitelstvo městyse projednalo písemný podnět Michala Hynka, Albrechtice  (čj. 

ÚmDC 511/2016 ze dne 13.06.2016) o nabytí pozemkové parcely č.  824/1 – trv. trav. porost 

v k. ú. Jakubovice z vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu do majetku městyse,  

schválilo podání žádosti o bezúplatný převod tohoto pozemku Státnímu pozemkovému 

úřadu, Krajskému pozemkovému úřadu pro Pardubický kraj a nabytí předmětného 

pozemku do vlastnictví městyse Dolní Čermná a uložilo starostovi zajistit všechny potřebné 

úkony.     

 

11.4.5.2. Zastupitelstvo městyse schválilo podání žádosti Státnímu pozemkovému úřadu, 

Krajskému pozemkovému úřadu pro Pardubický kraj o bezúplatné převody dále uvedených 

pozemků v k. ú. Dolní Čermná a k. ú. Jakubovice z vlastnictví ČR – Státního pozemkového 

úřadu do vlastnictví městyse Dolní Čermná: 

- ppč. 3157/3 – ovocný sad a ppč. 3157/4 – zahrada, obě v k. ú. Dolní Čermná;   

- ppč. 825/1 – orná půda, ppč. 664/5 – zahrada, ppč. 53 - trv. trav. porost, ppč. 50/1- trv. trav. 

porost, ppč. 51 - trv. trav. porost, ppč. 213/5 - zahrada, ppč. 491/3 - trv. trav. porost,                                                            

ppč. 491/2 -  trv. trav. porost,  ppč. 8 – zahrada, ppč. 21 – zahrada, všechny v k. ú. Jakubovice. 

Zastupitelstvo městyse schválilo nabytí shora uvedených pozemků do vlastnictví městyse 

Dolní Čermná a uložilo starostovi zajistit všechny potřebné úkony.     

 

11.4.6. Zastupitelstvo městyse schválilo podání žádosti Státnímu pozemkovému úřadu, 

Krajskému pozemkovému úřadu pro Pardubický kraj o úplatný převod pozemkové parcely 

č. 3298/34 – trv. trav. porost v k. ú. Dolní Čermná z vlastnictví ČR – Státního pozemkového 

úřadu do vlastnictví městyse Dolní Čermná a nabytí předmětného pozemku do vlastnictví 

městyse Dolní Čermná za úplatu a uložilo starostovi zajistit všechny potřebné úkony.     

 

11.5.1.1. Zastupitelstvo městyse projednalo a schválilo aktualizovaný Plán společných 

zařízení (PSZ) zpracovaný v rámci komplexních pozemkových úprav katastrálního území 

Dolní Čermná předložený Státním pozemkovým úřadem, pobočkou Ústí nad Orlicí, 

vyjma doplnění cesty „C 74“ , kterou požaduje z PSZ vyřadit.  

11.5.1.2. Zastupitelstvo městyse stanovilo a schválilo priority Plánu společných zařízení 

zpracovaného v rámci komplexních pozemkových úprav katastrálního území Dolní Čermná, 

dle přílohy.  
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Zapisovatel JUDr. Hana Vágnerová  

  

Ověřovatel  Josef Ešpandr 

  

Ověřovatel             Petr Nasto          Mgr. Jiří Vávra 

  

Starosta  Petr Helekal  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


