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ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTYSE (ZM) 

DOLNÍ  ČERMNÁ 16.12.2016 

 

V Dolní Čermné, 16. prosince 2016          
 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

č.  14/2016-ZM 
 

 

1. Úvod a schválení programu  
Zasedání ZM bylo řádně svoláno v souladu s ust. § 93 zákona o obcích na den 16. prosince  

2016 od 16 hod. do zasedací místnosti Úřadu městyse v Dolní Čermné. 

Zasedání řídil starosta, v 16 hod. zahájil jednání, přivítal přítomné a konstatoval, že 

přítomno je 12 zastupitelů. Z jednání se omluvili p. Václav Mikula, během jednání se dostaví 

Ing. Pavel Židek a Ing. Martin Jirásek. 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 

RNDr. Věru Šverclovou a Bc. Moniku Markovou. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse schválilo zapisovatele Hanu Vágnerovou, ověřovatele zápisu 

RNDr. Věru Šverclovou a Bc. Moniku Markovou a program jednání.  

        pro 12, proti 0, zdržel se 0    

 

 

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

Zastupitelům předkládáme zprávu  o činnosti RM z jednání dne 30.11.2016 (41. jednání RM) 

a ze dne 12.12.2016 (42. jednání RM).  

 

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

komentář následovně:  

 

41. jednání RM 30.11.2016: 

41.2.  Rada městyse schválila uzavření „Smlouvy na zajištění svozu a odstranění směsného 

komunálního odpadu z odpadových nádob“ mezi městysem Dolní Čermná (objednatelem) a 

společností EKOLA České Libchavy s. r. o., České Libchavy 172, IČO 49813862 
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(zhotovitelem) pro období od 01.01.2017 do 31.12.2018, dle návrhu v příloze a uložila 

starostovi ji podepsat. 

 

41.3. Rada městyse v návaznosti na usnesení RM č. 39.4. ze dne 31.10.2016 ohledně příspěvku 

pro obyvatele na výměnu popelnic vzala na vědomí průběžné informace starosty o 

uskutečněných jednáních se spol. EKOLA České Libchavy s. r. o. na cenu sběrných nádob, 

která bude zpracována do 05.12.2016, a uložila starostovi předložit poté konečný návrh 

příspěvku radě a zajistit přípravu informačního dopisu pro občany.    

- proběhla jednávání o výši podpory občanům na nákup popelnic o objemu 240 l, cílem je 

zachování současného počtu popelnic (svozové auto bude jezdit celý rok 1x 14 dní), 

případně jeho snížení; popelnice budou prodávány za cenu 480,- Kč na jedno číslo popisné, 

kde mají občané přihlášený trvalý pobyt (běžná cena popelnice 240 l je cca 1.100,- Kč); je také 

připraven informační dopis pro občany s možností závazné objednávky popelnice, který 

bude distribuován do konce roku.   

 

41.4. Rada městyse schválila uzavření smlouvy o dílo na zpracování žádosti o dotaci  

na realizaci projektu Obnova návrší kostela sv. Jiří v Dolní Čermné, etapa 2 a 3: Oprava 

zpevněných ploch“ z fondů Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci programu Podpora 

obnovy a rozvoje venkova 2017, dotační titul č. 5 – „Podpora a rekonstrukce místních 

komunikací“ se zhotovitelem  Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Severo-

Lanškrounsko, dle návrhu v příloze a uložila starostovi ji podepsat. 

 

41.5. Rada městyse Dolní Čermná schválila uzavření smlouvy o podmínkách provedení 

stavby  na stavbu „Obnova návrší kostela sv. Jiří v Dolní Čermné – etapa 2 a 3: Oprava 

zpevněných ploch“  s následným majetkoprávním vypořádáním formou darovací smlouvy 

uzavřenou mezi Pardubickým krajem a městysem Dolní Čermná ve prospěch městyse Dolní 

Čermná. 

- smlouva byla podepsána 

  

41.6. Rada městyse v návaznosti na usnesení RM 39.12. ze dne 31.10.2016 ohledně obsazení 

pracovní pozice „mistr – vedoucí pracovní a technické skupiny městyse“  vzala na vědomí 

informace starosty o jednání s jediným přihlášeným uchazečem a o sdělení jeho odstoupení 

od podané přihlášky a uložila starostovi předložit radě návrh jiného možného řešení.    

- nakonec bylo výběrové řízení ukončeno, nadále bude sháněn vhodný adept na obsazení 

uvedeného pracovního místa  

 

41.7. Rada městyse vzala na vědomí informace o úpravách prostor v přízemí budovy úřadu 

městyse čp. 76,101 v Dolní Čermné pro účely umístění spisovny úřadu a schválila rozpočet 

opravy prostor a potřebného vybavení.     

- v současné době vše běží práce podle plánu 

 

41.8. Rada městyse v návaznosti na usnesení RM 39.7. ze dne 31.10.2016 ohledně  

dlouhodobého ubytování kmenových zahraničních zaměstnanců firmy AVX Czech Republic 

s. r. o., Lanškroun, v ubytovacích prostorách budovy čp. 76/čp. 101 v Dolní Čermné 

(ubytovna na náměstí) vzala na vědomí návrh smlouvy o ubytování, vznesla k ní své 

připomínky a uložila starostovi, K. Veselé a H. Vágnerové projednat tyto připomínky se 

zástupci firmy a dopracovat smlouvu ve smyslu jednání rady.   
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- dne 12.12.2016 proběhlo jednání se zástupci AVX, předpokládáme, že v příštím týdnu bude 

podepsána smlouva se závazkem na jeden rok; předpokládáme příjmy z ubytování ve výši 

cca 800.000,- Kč/rok  

 

41.9. Rada městyse schválila rozpočtovou změnu č. 3 k rozpočtu městyse Dolní Čermná na 

rok 2016 dle přílohy a uložila starostovi zajistit informování zastupitelstva městyse o 

schválení rozpočtové změny.  

- bude v rámci samostatného bodu ve finančních záležitostech  

 

41.10. Rada městyse schválila služební cestu starosty do družebního města Velké Berezné na 

Ukrajině v měsíci lednu 2017. 

- jedná se o oficiální návštěvu Zakarpatí, kterou organizuje Pardubický kraj, předběžný 

termín od 06.01.2017 do 10.01.2017  

 

41.11. Rada městyse v souvislosti s akcí státního podniku Povodí Labe „Čermná, Dolní 

Čermná, rekonstrukce úpravy koryta, ř. km. 2,100-4,150“ a „Čermná, Dolní Čermná, Těžení 

nánosů, ř. km. 2,100-4,150“ schválila uzavření smluv o právu provést stavbu na pozemcích 

ve vlastnictví a spoluvlastnictví městyse uvedených v návrzích smluv v příloze a uložila 

starostovi předmětné smlouvy podepsat.  

 

41.12. Rada městyse projednala žádost žadatele (čj, ÚmDC 879/2016 ze dne 19.11.2016) o 

odkoupení stavební parcely č. 880 v k. ú., Dolní Čermná, na které se nachází stavba garáže 

ve  vlastnictví žadatele (viz kolaudační rozhodnutí stavebního úřadu OÚ Dolní Čermná čj. 

VÝST-62/97/332/6/P ze dne 23.12.1997) a doporučila zastupitelstvu městyse schválit 

zveřejnění záměru prodeje předmětného pozemku.  

- bude v rámci majetkových záležitostí  

 

41.13. Rada městyse projednala žádost p. Šárky Šilarové, Horní Čermná 328, IČO 76535894 

(čj. ÚmDC 939/2016 ze dne 29.11.2016)  o prodloužení nájmu nebytových prostor v přízemí 

domu čp. 230 (provozovna kadeřnictví), schválila prodloužení doby nájmu na dobu určitou 

do 31.12.2017 a uložila starostovi podepsat příslušný dodatek k nájemní smlouvě.  

 

41.14. Rada městyse vzala na vědomí průběh dosavadních jednání o záměru nápravy 

majetkových vztahů k ppč. 3282/1 v k. ú. Dolní Čermná u bytového domu čp. 282 a uložila 

starostovi projednat s vlastníky bytů v čp. 282 odkoupení předmětného pozemku za cenu 

obvyklou a návrh předložit orgánům městyse.       

- jedná se o pozemek u bytového domu „činžáku“ v sídlišti, bude řešeno osobním jednáním 

s majiteli nemovitosti  

 

41.15. Rada městyse schválila bezúplatný převod lehátek a matrací pořízených v roce 2016 

(DDHM a materiál dle přílohy) příspěvkové organizaci Mateřská škola Dolní Čermná, okres 

Ústí nad Orlicí, se sídlem Dolní Čermná 4, IČO 70996849, uzavření příslušné „smlouvy o 

bezúplatném převodu DDHM a materiálu“ dle návrhu v příloze nejpozději do 31.12.2016 a 

uložila starostovi ji podepsat.    

 

41.16. Rada městyse v návaznosti na usnesení RM 39.6. ze dne 31.10.2016 ohledně poskytnutí 

Areálu zdraví a sportu Dolní Čermná pro konání soukromé akce (svatby) dne 09.06.2017 se 
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seznámila s doplňujícími informacemi, rozhodla žádosti nevyhovět a areál pro uvedený účel 

nepronajmout a uložila K. Veselé takto informovat žadatele.   

 

41.17. Rada městyse schválila uzavření Úřadu městyse ve dnech 19.12. – 22.12.2016 z důvodu 

stěhování zázemí a  provoz Úřadu městyse v době od 23.12.2016 do 30.12.2016 dle přílohy. 

- v uvedeném týdnu by mělo dojít k přípravě na stěhování zázemí úřadu (spisovny)  

 

41.18. Rada městyse vzala na vědomí nižší kalkulaci ceny oběda ve Školní jídelně Dolní 

Čermná od 01.12.2016, schválila Dodatek ke smlouvě o závodním stravování a změnu 

Směrnice k závodnímu stravování, dle přílohy. 

 

41.19.1. Rada městyse projednala a schválila možnost využití služebního motorového 

osobního vozidla Kia Sportage k soukromým účelům starostovi městyse Dolní Čermná, a to 

s platností od 01.01.2017 do 31.12.2017. 

41.19.2. Rada městyse ukládá ekonomce úřadu městyse postupovat v souvislosti s usnesením 

č.  41.19.1. v souladu s ust. § 6  odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., v platném znění, o dani 

z příjmů.  

 

41.20. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o stavu zpracování znaleckého 

posudku pro vypořádání majetkových vztahů v Areálu zdraví a sportu Dolní Čermná mezi 

městysem Dolní Čermná a  TJ Dolní Čermná, z. s.  a uložila mu znalecký posudek předložit 

k projednání radě městyse.  

- v současné době probíhá tržní ocenění nemovitostí, konkrétní cena nemovitostí bude 

známa po novém roce 

 

42. jednání RM 12.12.2016: 

Rada městyse jednala o těchto záležitostech: 

- zrušila výběrové řízení na obsazení pracovní pozice „mistr – vedoucí pracovní a technické 

skupiny městyse“   

- projednala podporu pro občany na výměnu sběrných nádob na směsný komunální odpad 

- schválila uzavření: - smlouvy o ubytování s AVX (ubytování 18 zaměstnanců  

                                       z Ukrajiny v ubytovně na náměstí) 

                                     - dodatku ke smlouvě o zemědělském pachtu se spol.  

                                       VETLABFARM (pronájem zemědělských pozemků v k.ú.  

                                        Jakubovice)        

                                    - dodatku ke smlouvě o hospodaření v lesích městyse se spol.  

                                      UNILES   

-  dořešení akcí realizovaných spol. STRABAG (dodatek SoD oprava místní komunikace u 

ZŠ, soupis prací  parkoviště u Orlovny)  

- nákup materiálu na opravy v hasičárně JSDHO 

- nabídky -  na sádrokarton do spisovny,  

                  -  na opravu havarijního stavu střechy nad prostory ŠJ 

- projednání nákladů na opravu sociálního zařízení (WC) v I. patře úřadu                                             

- schválila odměny ředitelkám příspěvkových organizací (vyplácí se z rozpočtových 

prostředků PO, tj. ze státních peněz poskytovaných na platy) 

- vzala na vědomí inventury hmotného a nehmotného majetku v ZŠ a MŠ 
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-  vzala na vědomí kalkulaci stočného na rok 2017 od spol. Vodovody a kanalizace Jablonné 

nad Orlicí a. s. -   stočné na rok 2017 =  35,04 Kč bez DPH / (stočné na 2016 bylo 35,55 Kč bez 

DPH)        

 

V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavil Ing. Pavel Židek 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

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

konec listopadu 2016 až prosinec 2016. 

        pro 13, proti 0, zdržel se 0    

 

3. Finanční záležitosti 

3.1. Projednání rozpočtového provizoria na rok 2017 

K projednávanému bodu starosta uvedl: 

Přípravu rozpočtu na rok 2017 plánujeme v průběhu měsíce ledna 2017 s klasickým 

průběhem rozpočtového procesu (prvotní návrh rozpočtu připraví ekonomka úřadu s 

finančním výborem, poté se předloží k projednání radě městyse a následně k projednání a 

schválení zastupitelstvu). Předložení a projednání rozpočtu se pak předpokládá na jednání 

zastupitelstva, které bude svoláno nejpozději do konce února 2017.  

Po dobu do schválení nového rozpočtu je nutné zajistit hospodaření a chod městyse pravidly 

rozpočtového provizoria, které umožňuje § 13 zákona č. 250/2000 – o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů. 

Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a 

výdaji rozpočtu po jeho schválení. 

Schválená pravidla rozpočtového provizoria by měla zabezpečit: 

 chod městyse a úřadu městyse  

 plnění na základě uzavřených smluvních vztahů vzniklých v minulých letech (splátky 

úvěrů atd.), 

 úhrady dodavatelských faktur (za energie atd.),  

 splnění povinností z pracovněprávních vztahů (výplata mezd, odvody sociálního a 

zdravotního pojištění, …), 

 řešení havarijních a krizových situací (živelné pohromy atd.) 

 případně také financování rozjetých investičních akcí – jejichž zastavení by znamenalo 

pro obec další zvýšené náklady (v době rozpočtového provizoria se nové investice 

nerozjíždí). 

 

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse schválilo pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2017 

s čerpáním finančních prostředků: 

a) na běžné provozní výdaje městyse a úřadu městyse, včetně příspěvku pro příspěvkové 

organizace zřízené městysem Dolní Čermná, který jim bude poskytnut v měsíční výši  

1/12 roku 2016 do doby schválení rozpočtu městyse na r. 2017  

b) na havárie a opravy 
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c) na úhradu prací, dodávek služeb a zboží dle objednávek a smluv uzavřených v roce 

2016 a plnění na základě uzavřených smluvních vztahů vzniklých v předchozích letech.   

 

        pro 13, proti 0, zdržel se 0    

 

3.2. Projednání rozpočtového výhledu na období 2017 – 2020 

K návrhu rozpočtového výhledu na nadcházející období starosta uvedl: 

Předkládáme zastupitelstvu návrh rozpočtového výhledu na období 2017 – 2020, protože 

nám končí předcházející rozpočtový výhled, který byl sestaven na období 2013 -  2016. 

Rozpočtový výhled sestavují obce povinně dle § 3 zákona č. 250/2000 Sb. - o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů.  

Rozpočtový výhled je pomocný finanční nástroj, který slouží pro střednědobé finanční 

plánování, na jehož základě se každoročně sestavuje rozpočet ÚSC.  

Rozpočtový výhled se sestavuje zpravidla na dobu 2 - 5 let. Při jeho sestavování se berou 

v úvahu všechny stále a nutné, pravidelně se opakující výdaje a dlouhodobě uzavřené 

smluvní vztahy. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a 

výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a 

potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Zákon neukládá povinnost (na rozdíl od 

rozpočtu) rozpočtový výhled před schválením zveřejnit. Nezpracování rozpočtového 

výhledu se považuje za správní delikt, za který může být ÚSC uložena pokuta, schválený 

rozpočtový výhled také předkládáme auditu. 

 

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse schválilo rozpočtový výhled městyse Dolní Čermná na období 

2017 – 2020 dle návrhu v příloze. 

        pro 13, proti 0, zdržel se 0    

 
3.3. Informace o rozpočtové změně č. 3 k rozpočtu na rok 2016 

Rozpočtovou změnu č. 3 schválila v rámci své kompetence rada na svém jednání dne 

30.11.2016  usnesením č. 41.9.  

Schválená rozpočtová změna byla zastupitelům zaslána k seznámení v materiálech k 

jednání, zdůvodnění změn je uvedeno u jednotlivých položek. Starosta ještě stručně 

zrekapituloval důvody změny: změny na straně příjmů jsou z důvodu vyššího výnosu z daní 

z příjmů FO, výnosů z loterií, příspěvku na platy VPP od srpna do prosince 2016, poskytnutí 

dotací (JSDHO a hospodaření v lesích), vratky přeplatku energií…Změny na straně výdajů 

souvisí s profinancováním výše uvedených dotací, výdaji na opravu silnic, na opravu 

havarijního stavu střechy nad ŠJ, na schválený dar starostovi, na opravu prostor spisovny,…    

 

Bez dotazů a připomínek zastupitelů.  

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

 

Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí  
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 rozpočtovou změnu č. 3 k rozpočtu městyse na rok 2016, dle přílohy, schválenou 

usnesením rady městyse č. 41.9. ze dne 30.11.2016,  

včetně jejího odůvodnění.  

        pro 13, proti 0, zdržel se 0    

  

4. Majetkové záležitosti 
4.1. Projednání žádost Ing. Petra Matějíčka, Dolní Čermná  (čj. ÚmDC 879/2016 ze dne 

09.11.2016) o odkoupení pozemku – stavební parcely č. 880 v k. ú. Dolní Čermná – 

rozhodnutí o zveřejnění záměru prodeje pozemku 

Tento bod majetkových záležitostí okomentovala Hana Vágnerová: 

Pan Petr Matějíček požádal o odkoupení stavební parcely č. 880 v k. ú. Dolní Čermná – jedná 

se o pozemek o výměře 22 m2 pod stavbou garáže (řadové garáže pod farou). 

Na uvedeném pozemku se nachází zkolaudovaná garáž ve vlastnictví žadatele, stavba 

garáže zatím není zapsána v katastru nemovitostí. Stavba je zkolaudována na základě 

kolaudačního rozhodnutí  stavebního úřadu OÚ Dolní Čermná čj. VÝST-62/97/332/6/P ze 

dne 23.12.1997, které nabylo právní moci dne 10.01.1998. Vše ještě bylo prověřeno na 

stavebním úřadu: pozemek nebylo možné převést dříve, protože převod byl omezen tzv. 

„blokačním paragrafem“ z důvodu nedořešených církevních restitucí. Po nabytí účinnosti 

zákona č. 428/2012 - o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, je 

možné záležitost dořešit tak, že do vlastnictví majitele garáže bude převeden pozemek pod 

stavbou a zároveň s převodem pozemku bude do KN zapsána i zkolaudovaná stavba.       

Rada věc projednala na jednání dne 30.11.2016 a doporučila zastupitelstvu městyse schválit 

zveřejnění záměru prodeje předmětného pozemku.  

 

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

 

Zastupitelstvo městyse schválilo zveřejnění záměru prodeje stavební parcely č. 880 

v katastrálním území Dolní Čermná.  

        pro 13, proti 0, zdržel se 0    

 

5. Různé  
5.1. Informace o nezměněné výši místního poplatku za komunální odpad pro rok 

2017 
K problematice stanovení výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2017 starosta 

uvedl, že, že dosud byl stanoven a vybírán ve výši 550,- Kč/osobu.  Sazbu tohoto místního 

poplatku tvoří 2 položky:  

položka 1 -  „paušální“ částka až 250,- Kč za osobu a kalendářní roka  

položka 2 - částka stanovená na základě skutečných známých nákladů obce předchozího 

roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu  až 750,- Kč za osobu a kalendářní 

rok;  

Obec stanoví rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na 

osobu. 
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Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na poplatníka podle 

položky 2 vychází ze známých nákladů roku 2015:  

- náklady roku 2015                                                          743 896,60   Kč  

- počet osob s pobytem na území obce k 1.1.2016            1 340  osob  

- počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů  

a rodinných domů, ve kterých není hlášena  

k pobytu žádná fyzická osoba                                                 59  

Skutečné náklady za rok 2015 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily:  

743 896,60 Kč a byly rozúčtovány takto:  

Náklady 743 896,60 Kč děleno 1399 (1340 počet osob s pobytem na území obce + 59 počet 

staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k 

pobytu žádná fyzická osoba) = 531,73 Kč. Z této částky je stanovena sazba dle položky 2 ve 

výši 300,- Kč (tedy vlastně nižší, než by městys měl právo stanovit). K otázce nákladů 

starosta uvedl, že na základě přijatých opatření (např. rozdělení kompostérů, změna svozové 

firmy, umístění nádob na tříděný odpad, atd.) dochází k jejich postupnému snižování. 

Po projednání navrhuje rada místní poplatek za komunální odpad pro rok 2017 neměnit a 

ponechat ho i nadále ve výši 550,- Kč/osobu.  

 

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse se seznámilo s rozúčtováním nákladů r. 2015 vynaložených na sběr 

a svoz netříděného komunálního odpadu a rozhodlo výši roční sazby místního poplatku 

za provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů neměnit a ponechat ho pro rok 2017 v celkové výši 550,- Kč (tj. 

položka 1 ve výši 250,- Kč, položka 2 ve výši 300,- Kč).    

        pro 13, proti 0, zdržel se 0    

 

 

5.2. Projednání pomístního názvosloví (v souvislosti s KoPÚ – vytvoření „nové“ 

katastrální mapy) 

Komentář k předloženému bodu podala Hana Vágnerová: 

Pracovníci Státní pozemkového úřadu, kteří zpracovávali komplexní pozemkové úpravy 

(KoPÚ) pro k. ú. Dolní Čermná, se na zastupitelstvo v závěrečné fázi ještě obrací se žádostí o 

projednání návrhu změn pomístního názvosloví v rámci KoPÚ. Pomístní názvosloví tvoří 

dle katastrálního zákona a katastrální vyhlášky (společně s dalšími prvky) popis katastrální 

mapy. Na základě výsledků KPÚ vyhotovil zpracovatel „novou“ digitální katastrální mapu.  

Předložený návrh obsahuje celkem 48 pomístních názvů v k. ú. Dolní Čermná dle databáze 

Geonames katastrální mapy, z toho většina názvů zůstává zachována, některé názvy se 

sjednocují… Názvy byly prověřeny a prokonzultovány dle dostupných místních zdrojů. 

Zastupitelé navrhují změnit resp. upřesnit názvy pod poř. č. 1. (z Červeňák na „Červený 

vrch“) poř. č. 5. (z V sadu na „V sadech“) poř. č. 8. (z Na Bahnech na „V bahnech“) a poř. č. 

10 (z Malova březina na „Malova borovina“).     

 

Další informace ohledně KoPÚ: dle informací Ing. Filipové ze SPÚ – druhé „rozhodnutí o 

výměně nebo přechodu vlastnických práv“ bude Katastrálnímu úřadu předloženo 
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v průběhu měsíce ledna 2017 (původně se předpokládalo v prosinci 2016 a dokončení KPÚ 

do konce letošního roku).  Vlastníci nemovitostí dotčených změnami v rámci KoPÚ nemusí 

podávat pro rok 2017 nové přiznání k dani z nemovitostí, to bude až pro rok 2018.   

 

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse se seznámilo s návrhem změn pomístního názvosloví v rámci 

komplexních pozemkových úprav katastrálního území Dolní Čermná předloženým 

Státním pozemkovým úřadem, pobočkou Ústí nad Orlicí a tento návrh schvaluje 

s připomínkami (k názvům pod poř. č. 1.,5.,8. a 10.), dle přílohy.  

        pro 13, proti 0, zdržel se 0    

 

 

6. Diskuse  
Starosta informoval přítomné, že podle neoficiálních dostupných informací byla úspěšná 

žádost o dotaci na akci „Chodníky Dolní Čermná“. Městys by měl na uvedenou akci získat 

bezmála 15 mil Kč (rozpočtové náklady). Zatím ještě nemáme oficiální právní akt. V rámci 

tohoto projektu je naplánováno i vybudování nového veřejného osvětlení v délce cca 1,5 km.  

Za zvládnutí přípravy projektu během krátké doby patří pochvala Ing. Jiřímu Svobodovi, 

Ing. Janu Eiblovi a Stanislavu Tejklovi. 

 

Během diskuse (v 16.35 hod.) se dostavil Ing. Martin Jirásek. 

  

Starosta vyzval přítomné, aby vznesli své dotazy a diskusní připomínky: 

 

Pan Miroslav Pecháček měl připomínku k systému odpadového hospodářství: nesouhlasí 

s principem solidarity; za odevzdání vytříděného odpadu na sběrném místě by občané měli 

dostávat např. nějaké lístečky a jejich množství pak by mělo být zohledněno při placení 

poplatku za odpady. 

K tomu reagoval starosta: po dokončení pozemkových úprav (a získání potřebných 

pozemků) plánujeme zahájit přípravu projektu „sběrný dvůr“ za cca 15 mil. Kč. Toto 

zařízení by měla provozovat soukromá firma, která bude tříděný odpad od občanů 

vykupovat. Realizace tohoto projektu se předpokládá v r. 2018. 

Pan Miroslav Pecháček dále reagoval na aktuálně připravovaný projekt „revitalizace 

kostelního návrší“. Dával k němu také svůj souhlas, protože je vlastníkem některých 

dotčených pozemků, s podmínkou, že požaduje, aby jeho syn mohl projet po opravené 

komunikaci nákladním autem, a aby nedošlo k poškození sklepa, který se nachází pod částí 

ppč. 2205/10.  

Dále se pan Pecháček dotázal, zda bude možné při změně svozové firmy využívat i staré 

popelnice. Starosta uvedl, že je naším zájmem vyřadit ze svozu stávající kovové 110 l      

popelnice; občanům bude za výhodnou cenu nabídnuto pořízení plastové hranaté popelnice 

o objemu 240 l (1 popelnice za akční cenu na jedno číslo popisné). U bytovek budou 

kontejnery 1100 l. Staré kovové popelnice mohou občané využít např. na třídění odpadu. 
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Josef Ešpandr se dotázal, kdy bude možné si nové popelnice vyzvednout. Starosta uvedl, že 

začátkem února 2017. 

Dále pan Ešpandr upozornil, že nesvítí světlo veřejného osvětlení u splavu. Starosta 

reagoval, že zajistí předání věc technické četě městyse, která uvedené opravy řeší.  

 
Další dotazy ani příspěvky do diskuse nikdo z přítomných neměl. 

 

Starosta tedy poděkoval všem přítomným za účast, popřál k nadcházejícím vánočním 

svátkům a do nového roku a jednání ukončil. 

 

 

Jednání bylo ukončeno dne 16.12.2016 v 17. hod. 

Zapsala: JUDr. Hana Vágnerová 
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Usnesení č. 14/2016 – ZM 

 

ZASTUPITELSTVA  MĚSTYSE  DOLNÍ  ČERMNÁ 

 

 
14.1. Zastupitelstvo městyse schválilo zapisovatele Hanu Vágnerovou, ověřovatele zápisu 

RNDr. Věru Šverclovou a Bc. Moniku Markovou a program jednání.  

 

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

konec listopadu 2016 až prosinec 2016. 

 

14.3.1. Zastupitelstvo městyse schválilo pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2017 

s čerpáním finančních prostředků: 

a) na běžné provozní výdaje městyse a úřadu městyse, včetně příspěvku pro příspěvkové 

organizace zřízené městysem Dolní Čermná, který jim bude poskytnut v měsíční výši  1/12 

roku 2016 do doby schválení rozpočtu městyse na r. 2017  

b) na havárie a opravy 

c) na úhradu prací, dodávek služeb a zboží dle objednávek a smluv uzavřených v roce 2016 a 

plnění na základě uzavřených smluvních vztahů vzniklých v předchozích letech.   

 

14.3.2. Zastupitelstvo městyse schválilo rozpočtový výhled městyse Dolní Čermná na období 

2017 – 2020 dle návrhu v příloze. 

 

14.3.3. Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí  

 rozpočtovou změnu č. 3 k rozpočtu městyse na rok 2016, dle přílohy, schválenou 

usnesením rady městyse č. 41.9. ze dne 30.11.2016,  

včetně jejího odůvodnění.  

 

14.4. Zastupitelstvo městyse schválilo zveřejnění záměru prodeje stavební parcely č. 880 

v katastrálním území Dolní Čermná.  

 

14.5.1. Zastupitelstvo městyse se seznámilo s rozúčtováním nákladů r. 2015 vynaložených  

na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu a rozhodlo výši roční sazby místního 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů neměnit a ponechat ho pro rok 2017 v celkové výši 550,- 

Kč (tj. položka 1 ve výši 250,- Kč, položka 2 ve výši 300,- Kč).    

 

14.5.2. Zastupitelstvo městyse se seznámilo s návrhem změn pomístního názvosloví v rámci 

komplexních pozemkových úprav katastrálního území Dolní Čermná předloženým Státním 

pozemkovým úřadem, pobočkou Ústí nad Orlicí a tento návrh schvaluje s připomínkami (k 

názvům pod poř. č. 1.,5.,8. a 10.), dle přílohy.  

 

 

 



 

12 

 

 

Zapisovatel JUDr. Hana Vágnerová  

  

Ověřovatel  RNDr. Věra Šverclová 

  

Ověřovatel             Petr Nasto          Bc. Monika Marková 

  

Starosta  Petr Helekal  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


