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ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTYSE (ZM) 

DOLNÍ  ČERMNÁ 18.05.2017 

 

čj. ÚmDC 401/2017  

Počet listů dokumentu: 10    

Spisový znak: 101.2.1 

 

                   V Dolní Čermné, 18. května 2017          
 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

č.  17/2017-ZM 
 

 

1. Úvod a schválení programu  
Zasedání ZM bylo řádně svoláno v souladu s ust. § 93 zákona o obcích na den 18. května 

2017 od 19 hod. do zasedací místnosti Úřadu městyse v Dolní Čermné. 

Zasedání řídil starosta, v 19 hod. zahájil jednání, přivítal přítomné a konstatoval, že 

přítomno je 14 zastupitelů. Z jednání se omluvila RNDr. Věra Šverclová. 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 

Mgr. Jana Růžičku a Ing. Pavla Židka. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse schválilo zapisovatelku Hanu Vágnerovou a ověřovatele zápisu 

Mgr. Jana Růžičku a Ing. Pavla Židka a program jednání.  

        pro 14, proti 0, zdržel se 0    

 

2. Finanční záležitosti 
2.1. Informace o rozpočtové změně č. 2 k rozpočtu na rok 2017 

Starosta podal zastupitelům informace k rozpočtové změně č. 2, která byla zastupitelům 

zaslána v příloze v materiálech k jednání. Rozpočtovou změnu č. 2 schválila v rámci své 

kompetence rada na svém jednání dne 26.04.2017 usnesením č. 48.2.  

Rozpočtová změna byla přijata z důvodu: 

přijetí tzv. „průtokové dotace pro MŠ poskytnuté v rámci „ŠABLON“ (= neinvestiční dotace 

v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání) na pedagogického asistenta,   
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na vzdělávání učitelů a na odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráci s rodiči. Do 

rozpočtové změny č. 2 je dále zahrnuta dotace na VPP pro 3 osoby na období IV. – X./2017, 

vratka poměrné části dotace na mládež od STAVIMATU.  

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí rozpočtovou změnu č. 2 k rozpočtu městyse 

na rok 2017, dle přílohy, schválenou usnesením rady městyse č. 48.2. ze dne 

26.04.2017,  

včetně jejího odůvodnění.  

        pro 14, proti 0, zdržel se 0    

  
 

2.2. Projednání rozpočtové změny č. 3 k rozpočtu na rok 2017 

Starosta uvedl, že předmětem rozpočtové změny č. 3 je především letošní největší plánovaná 

investiční akce „Chodníky Dolní Čermná“ a její financování. Rozpočtová změna se týká i 

změny ve financování o přijatý úvěr, který musíme přijmout z důvodu nutnosti 

předfinancování.  

Do rozpočtové změny č. 3 jsou zahrnuty také dotace z rozpočtu Pardubického kraje (z POV 

na úroky z úvěru a na požární techniku a věcné prostředky PO).      

Vzhledem k rozpočtované částce spadá projednání této rozpočtové změny do kompetence 

zastupitelstva. 

Návrh rozpočtové změny č. 3 byl konzultován s kompetentními pracovnicemi finančního 

odboru Krajského úřadu Pardubického kraje a také se specialistkou na rozpočty obcí.  

MUDr. Martin Appl se dotázal na mechanismus financování, který zrekapituloval starosta. 

Nejdříve proběhne realizace celé akce, poté její úhrada prostřednictvím úvěru, pak bude 

následovat vyhodnocení IROPu a proplacení dotace. Po obdržení dotace bude tato obratem 

použita na provedení mimořádné splátky úvěru.  

Nikdo další ze zastupitelů neměl k projednávanému bodu žádné další dotazy ani 

připomínky.     

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse schválila rozpočtovou změnu č. 3 k rozpočtu městyse Dolní 

Čermná na rok 2017, dle přílohy 

        pro 14, proti 0, zdržel se 0    

 

 
2.3. Projednání Smlouvy o úvěru č. 0317073419/LCD s Českou spořitelnou, a. s. 

Komentář k tomuto bodu podal starosta s tím, že návrh předmětné smlouvy o úvěru byl 

zastupitelům zaslán v materiálech k jednání: 

Tuto smlouvu uzavíráme za účelem zajištění financování investičních akci v letech 2017-

2018. 

Úvěr (úvěrový rámec) na 25.000.000,- Kč není nutné vyčerpat, tyto prostředky slouží 

k předfinancování akce a zároveň jako „pojistka“ abychom si nenabourali cash flow (při 

žádosti jsme předpokládali čerpání 15 mil Kč na akci chodníky (dotace 90% uznatelných 
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nákladů), 7 mil. Kč na návrší (dotace 1 mil. Kč),  2 mil. Kč na projekty „výtah základní škola“ 

a „vybavení učeben“ (dotace 95%), 1 mil. Kč Chodníky II. Etapa (dotace 95%). Je 

pravděpodobné, že většinu úvěru nebudeme potřebovat, ale abychom měli jistotu 

nenarušení peněžních toků městyse, bude část prostředků použita na předfinancování a část 

disponována jako pojistka (jde hlavně o problémy u akce chodníků a návrší, při přípravě 

projektových dokumentací jsme se se snažili připravovat projekty co nejpodrobněji, ovšem 

po zahájení zemních prací by mohlo dojít ke zjištění problémových záležitostí, které 

nemůžeme nikdy vyloučit, a proto chceme mít na případné vícepráce alokovány finanční 

prostředky). 

 

Úroková sazba je stanovena v měsíčním priboru – předpokládaná výše úvěru je 0,48% 

ročního úroku, podle vývoje sazby v měsíčním priboru. Tato sazba se od roku 2015 

nezměnila. Proto jsme se rozhodli navrhnout tento způsob úročení (výše úrokové sazby pro 

nás znamená, že 1.000.000,- Kč budeme mít půjčený za 4.800,- Kč ročního úroku, tj. cca 400,- 

Kč měsíčně), v případě, že by se měsíční pribor vyvíjel nepříznivě, můžeme převést úročení 

na fixní úroky. 

Návrh smlouvy obsahuje také tyto podmínky:  

- mimořádná splátka – je možná kdykoli bez sankce  

- nedočerpání úvěru – je možné bez sankce (nemusíme vůbec čerpat)  

- cena za sjednání úvěru – bez poplatku  

- zajištění úvěru – rozpočtovými příjmy městyse  

- poplatek za vedení účtu - 80,- Kč měsíčně.  

Podmínky úvěru resp. úvěrového rámce a úvěrové smlouvy ještě podrobněji okomentoval 

Ing. Pavel Židek. Uvedl zejména, že úvěrový rámec byl schválen bez dodatečných podmínek 

banky, které by požadovala po městysu (např. informační povinnosti, souhlasy banky 

s jednotlivými investičními akcemi atd.). Jedná se vlastně o typizovaný vzor úvěrové 

smlouvy České spořitelny.  

Předseda finančního výboru Ing. Jiří Mencl uvedl, že problematikou přijetí úvěru a 

podmínkami úvěrové smlouvy se zabýval také finanční výbor na svém jednání dne 

15.05.2017. Výbor neměl žádné zásadní připomínky, naopak konstatoval, že úvěrová 

smlouva se sjednává za velice výhodných podmínek. 

Starosta vyzval zastupitele, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy nebo 

připomínky – bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo nabídku investičního úvěru České 

spořitelny, a. s. na financování projektů městyse Dolní Čermná realizovaných v letech 

2017 a 2018 a rozhodlo o uzavření Smlouvy o úvěru č. 0317073419/LCD s Českou 

spořitelnou, a. s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČO 45244782 dle návrhu v příloze, a 

uložilo starostovi podepsat příslušnou smluvní dokumentaci. 

        pro 14, proti 0, zdržel se 0    

 

3. Projednání záležitostí investiční akce  „Chodníky Dolní Čermná“  
 

3.1. Výběr dodavatele a projednání uzavření smlouvy o dílo na zhotovení stavby 

„Chodníky Dolní Čermná“ 
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Výběrové řízení  

Starosta uvedl, že rozhodnutí o přidělení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce akce 

„Chodníky Dolní Čermná“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení je 

v kompetenci zastupitelstva městyse.  

Na výběr dodavatele na stavební práce akce „Chodníky Dolní Čermná“ proběhlo výběrové 

řízení. Do stanoveného termínu (20.04.2017 do 10 hod.) byly podány celkem 4 nabídky, které 

podaly společnosti: SOVIS CZ a. s., SAPA-LPJ, spol. s r. o., STRABAG a. s. a HABAU CZ s. r. 

o. Následně (20.04.2017 od 10 hod.) se sešla ustanovená komise a provedla otevírání obálek s 

nabídkami a poté (20.04.2017 a 27.04.2017) vyhodnocení nabídek. Komise doporučila 

přijmout nabídku spol. SAPA-LPJ, spol. s r. o. se sídlem Dráby 850, Vysoké Mýto, která 

obsahuje nejnižší nabídkovou cenu a této společnosti zakázku přidělit.  Celková nabídková 

cena činí 7.492.513,- Kč bez DPH (cena s DPH 9.065.942,- Kč).  

Veškeré potřebné materiály k tomuto bodu (náklady na akci, protokol z otevírání obálek s 

nabídkami a zprávy komise o hodnocení nabídek) zastupitelé obdrželi v materiálech 

k jednání. 

 

Financování akce  

 akci je nutné předfinancovat, jedná se o podmínku IROPu, cenu díla je nutné nejprve 

zaplatit (proto přijímáme úvěr), teprve poté bude vyúčtování a proplacení dotace – 

90% z uznatelných nákladů  

 k problematice úvěru viz bod 2.3.  

 

Projednání smlouvy o dílo 

Starosta dále uvedl, že předmětem tohoto bodu je i projednání uzavření smlouvy o dílo na 

zhotovení stavby „Chodníky Dolní Čermná“, kterou v návrhu předložila spol. ., SAPA-LPJ, 

spol. s r. o. Návrh smlouvy o dílo s obecně stanovenými podmínkami pro všechny uchazeče 

byl přílohou zadávací dokumentace a byl projednáván na ZM dne 27.02.2017 a následně byl 

zkontrolován příslušným útvarem IROPu (Centrum pro regionální rozvoj ČR) a doplněn dle 

jejich  požadavků.  Potřebné materiály k projednání smlouvy o dílo zastupitelé také obdrželi 

před jednáním.  

 

Další postup  

Starosta seznámil zastupitele s dalším plánovaným postupem:  

 Oznámení o výběru zhotovitele bude zveřejněno na profilu zadavatele po schválení 

zastupitelstvem, předpokládáme, že bude zítra (19.05.2017)  

 Lhůta pro námitky účastníků výběrového řízení je v délce 15-ti dnů od zveřejnění 

výsledků na profilu zadavatele  

 Podpis smlouvy se uskuteční v případě, že se nikdo neodvolá. Po uplynutí lhůty 

k podání námitek bude vítězná firma vyzvána obratem k podpisu smlouvy  

 Převzetí staveniště je dojednáno nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy  

 Realizace je dle smlouvy o dílo dojednána na 150 dnů od převzetí staveniště  

 Dokončení a profinancováni akce: za předpokladu, že se podaří akci dokončit, 

vyfakturovat, zaplatit a provést závěrečné vyhodnocení do 30.9.2017, lze 

předpokládat proplacení dotace do konce letošního roku, jinak se platba posune na 

rozhraní prvního a druhého čtvrtletí 2018.   
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Starosta se dotázal zastupitelů, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy nebo 

připomínky: 

Václav Mikula se dotázal, jak se budou řešit vícepráce, které se při takovýchto zakázkách 

zpravidla vyskytnou. Starosta odpověděl, že problematika víceprací je ošetřena v čl. V odst. 

3.) a 4.) v předloženém návrhu smlouvy o dílo. 

MUDr. Martin Appl z jaké ceny bude 90% dotace. Starosta odpověděl, že dotace bude 

poskytnuta z vysoutěžené ceny. 

Nikdo další ze zastupitelů neměl k projednávanému bodu žádné další dotazy ani 

připomínky.     

 

Starosta navrhl unesení a dal o nich hlasovat:   

1.  

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo přidělení podlimitní veřejné zakázky na 

stavební práce na projekt „Chodníky Dolní Čermná“, zadané formou zjednodušeného 

podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění, na podkladě doporučení výběrové komise uchazeči: SAPA-LPJ, spol. s r. o., se 

sídlem Dráby 850, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 62063634, který ve své nabídce předložil 

nejnižší nabídkovou cenu.        

        pro 14, proti 0, zdržel se 0    

2. 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo uzavření „Smlouvy o dílo“ dle 

předloženého návrhu v příloze s vítězným uchazečem společností SAPA-LPJ, spol. s r. o., 

se sídlem Dráby 850, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 62063634  na zhotovení stavby „Chodníky 

Dolní Čermná“ a uložilo starostovi, po uplynutí lhůty pro podání námitek stanovené 

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, předmětnou 

smlouvu o dílo a s tím související dokumenty podepsat a činit všechny potřebné úkony 

pro realizaci projektu.        

        pro 14, proti 0, zdržel se 0    

        

3.2. Projednání uzavření dalších smluv souvisejících s realizací akce „Chodníky Dolní 

Čermná“    

Smlouvy   

Starosta uvedl, že v souvislosti s realizací akce „Chodníky Dolní Čermná“ je nutné uzavřít 

tyto další smlouvy:    

Příkazní smlouvu o výkonu technického dozoru investora - TDI je nutný z hlediska 

rozsáhlosti akce, navrhujeme aby tuto činnost vykonávala společnosti Hudeček s. r. o. – 

s touto firmou máme dobré zkušenosti.    

Smlouvu o výkonu činnosti autorského dozoru projektanta – uzavření této smlouvy je také 

nezbytné, činnost autorského dozoru projektanta je požadavkem u veřejných zakázek. 

Navrhujeme, aby ji vykonával autor projektu Ing. Jan Eibl.  

Příkazní smlouva o výkonu činnosti koordinátora BOZP – musíme uzavřít z důvodu 

dotačních podmínek IROPu. Koordinátora BOZP musí hradit městys, tuto povinnost nelze 

přenášet na zhotovitele. Navrhujeme smlouvu uzavřít s Jaroslavem Junkem.  

Příkazní smlouva na zajištění administrace projektu vůči poskytovateli dotace – navrhujeme 

uzavřít se spol. ENVIPARTNER s. r. o., se kterou máme rovněž dobré zkušenosti a projekt 
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administruje od počátku (již od přípravy zpracování žádosti o dotaci). Předkládaná smlouva 

je pro fázi realizace akce, závěrečné vyhodnocení akce a udržitelnosti projektu.   

Návrhy všech výše uvedených smluv zastupitelé obdrželi v materiálech k jednání. 

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 
Starosta navrhl unesení a dal o nich hlasovat:   

1. 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo uzavření „Smlouvy příkazní č. 09/2017“ o 

zařízení záležitostí souvisejících s výkonem činností technického dozoru objednatele při 

realizaci stavby „Chodníky Dolní Čermná“ se společností Hudeček s. r. o., Husova 888, 

562 01 Ústí nad Orlicí, IČO 25922319, dle  návrhu v příloze a uložilo starostovi 

předmětnou smluvní dokumentaci podepsat. 

        pro 14, proti 0, zdržel se 0    

 

2. 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo uzavření „Smlouvy o zajištění výkonu 

činnosti autorského dozoru projektanta“ na stavbě „Chodníky Dolní Čermná“ s Ing. 

Janem Eiblem, Pod Lipami 2564/27, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 73521442, dle návrhu v 

příloze a uložilo starostovi předmětnou smluvní dokumentaci podepsat. 

        pro 14, proti 0, zdržel se 0    

 

3. 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo uzavření „Příkazní smlouvy pro výkon 

činností koordinátora BOZP“ na stavbě „Chodníky Dolní Čermná“ s Jaroslavem Junkem, 

Seifertova 466, 563 01 Lanškroun, IČO 46446702, dle  návrhu v příloze a uložilo starostovi 

předmětnou smluvní dokumentaci podepsat. 

        pro 14, proti 0, zdržel se 0    

 

4. 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo uzavření „Příkazní smlouvy“ na zajištění 

komplexní administrace a řízení projektu „Chodníky Dolní Čermná“ se společností 

ENVIPARTNER, s. r. o.,  Vídeňská 55, 639 00 Brno – Štýřice, iČO 28358589,   dle  návrhu v 

příloze a uložilo starostovi předmětnou smluvní dokumentaci podepsat. 

        pro 14, proti 0, zdržel se 0    

 

 

4. Majetkové náležitosti  
4.1.  Projednání nabytí ppč. 8351 v k. ú. Dolní Čermná od Ing. J. V., Horní Čermná  

Záměr nabytí ppč. 8351 v k. ú- Dolní Čermná do majetku městyse byl projednán na jednání 

ZM 27.02.2017: 

Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí informace starosty o připravovaném nákupu pozemků ppč. 

2241/28 a ppč. 2241/29 (resp. jejich částí – po pravomocném rozhodnutí o KPÚ Dolní Čermná 

označeny jako pozemková parcela č. 8351 – trvalý travní porost) v k. ú. Dolní Čermná a uložilo 
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starostovi zajistit zpracování návrhu smlouvy o odkoupení předmětných pozemků a předložit ho na 

dalším zasedání zastupitelstva městyse k projednání.   

 

Důvodem k odkoupení je jeho potřebnost pro plánované záměry, resp. další rozvoj v areálu 

zdraví a sportu v Dolní Čermné. Materiál (sypaninu) na terénní úpravy plánujeme použít 

z našich investičních akcí.   

Nabytí pozemku do majetku městyse se uskuteční za dohodnutou kupní cenu 49,- Kč/m2..  

Dle vyjádření Ing. Milana Nágla - obvyklou kupní cenu  ppč. 8351 odhaduje na 50,- Kč/m2. 

Nezbytnou podmínkou k projednání tohoto bodu bylo vydání závazného stanovisko odboru 

životního prostředí MěÚ Lanškroun ohledně zásahu do významného krajinného prvku, 

abychom měli jistotu, že kupujeme pozemek, na kterém se budou moci realizovat plánované 

záměry. Předmětné závazné stanovisko OŽP MěÚ Lanškroun bylo městysu doručeno dne 

16.05.2017, z jeho podmínek nevyplývá nic, co by bránilo plánovanému záměru městyse – 

realizaci akce „Terénní víceúčelové plochy v AZAS Dolní Čermná“. 

Zaplacení kupní ceny se uskuteční způsobem složení peněz do notářské úschovy. Peníze 

(kupní cena v plné výši) budou složeny do notářské úschovy před podpisem kupní smlouvy 

a prodávajícímu by byly vyplaceny za podmínky provedení vkladu vlastnického práva na 

katastrálním úřadě k předmětnému pozemku, tj. po nabytí vlastnictví na městys. Vznikne 

tak oboustranná jistota – prodávajícímu, že kupující má příslušnou část kupní ceny 

k dispozici. Kupující bude mít jistotu, že peníze budou prodávajícímu vydány až po splnění 

shora uvedené podmínky.  

Starosta vyzval zastupitele, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy nebo 

připomínky: proběhla krátká diskuse zastupitelů, při které byl vysvětlen rozsah 

plánovaných terénních úprav, poměry k sousednímu vodnímu toku (při úpravách se do něj 

nesmí zasáhnout), zachování přístupu k sousedním pozemkům. K dotazu zastupitele 

ohledně konkrétního využití pozemku starosta uvedl, že upravený prostor bude sloužit pro 

volnočasové aktivity případně může sloužit i jako parkoviště při konání větších akcí 

v areálu.       

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:         

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná  schválilo úplatné nabytí (odkoupení) pozemkové 

parcely č. 8351 – trvalý travní porost v k. ú. Dolní Čermná od vlastníka Ing. J. V., Horní 

Čermná (prodávající), do vlastnictví městyse Dolní Čermná se sídlem Dolní Čermná 76, 

IČO 00278734 (kupující),  za jednotkovou kupní cenu 49,- Kč/m2 a uzavření příslušné 

kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím s tím, že celá kupní cena bude složena 

(převedena) do notářské úschovy a peníze budou  prodávajícímu vydány až po provedení 

vkladu vlastnického práva příslušným katastrálním úřadem ve prospěch kupujícího; 

zastupitelstvo městyse uložilo starostovi podepsat příslušnou kupní smlouvu a další 

související dokumenty.   

        pro 14, proti 0, zdržel se 0    

 

5. Různé  
Informace o zakázce „Obnova navrší kostela sv. Jiří v Dolní Čermné Etapa 2 a 3 – oprava 

zpevněných ploch“  

Starosta podal informace ke stavu akce „Obnova navrší kostela sv. Jiří v Dolní Čermné Etapa 

2 a 3 – oprava zpevněných ploch“:   
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Byl proveden výběr zhotovitele, v současné době se čeká až spol. ČEZ, která bude 

v uvedeném území pokládat do země kabel nízkého, napětí vybere dodavatele stavby. 

Teprve potom uzavřeme smlouvu o dílo s firmou, která podala nejnižší nabídku (spol.  

Strabag) a k naplánování konkrétního harmonogramu stavby. Tu bude nutné naplánovat 

pečlivě s ohledem k tomu, že dojde k omezením na frekventovaném místě. Část stavby, na 

kterou jsme obdrželi dotaci ve výši 1.000.000,- Kč, musíme vyfakturovat a dokončit do konce 

listopadu 2017, zbytek bude fakturován v květnu 2018.  

Bez dotazů a připomínek zastupitelů.  

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:         

ZM vzalo na vědomí informace o akci „Obnova navrší kostela sv. Jiří v Dolní Čermné 

Etapa 2 a 3 – oprava zpevněných ploch“ a uložilo starostovi pokračovat v jednáních a 

krocích nutných k provedení díla.   

 

 

6. Diskuse  
Starosta otevřel diskusi a vyzval přítomné, zda mají nějaké dotazy či připomínky. 

 

Pan Zdeněk Ježek se dotázal, zda máme nějaké informace k novým jízdním řádům, které by 

měly začít platit cca za 3 týdny. Starosta k tomu uvedl, že tato problematika je v kompetenci 

Pardubického kraje, vzneseme dotaz ke změnám na příslušném oddělení a potřebné 

informace mu sdělíme.  

 

Josef Ešpandr se dotázal, zda někdo nenašel řešení k záležitosti otáčení autobusů linky 

Lanškroun - Dolní Čermná (přes Jakubovice), aby nemusely projíždět sídlištěm. Navrhuje 

zvážit, zda by se mohly otáčet v prostoru za prodejnou Qanto. K tomu uvedl starosta, že 

pozemek za prodejnou je soukromý majetek a pro navrhované řešení bude nutné mít 

souhlas majitele a bude nutné prověřit, zda je tento postup v souladu s platnou legislativou.  

 

Další dotazy ani diskusní příspěvky nikdo neměl. Starosta tedy poděkoval všem přítomným 

za účast a jednání ukončil. 

 

Jednání bylo ukončeno dne 18.05.2017 ve 19.55 hod. 

 

Zapsala: JUDr. Hana Vágnerová 
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Usnesení č. 17/2017 – ZM 

 

ZASTUPITELSTVA  MĚSTYSE  DOLNÍ  ČERMNÁ 

 
17.1. Zastupitelstvo městyse schválilo zapisovatelku Hanu Vágnerovou a ověřovatele zápisu 

Mgr. Jana Růžičku a Ing. Pavla Židka a program jednání.  

 

17.2.1. Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí  

 rozpočtovou změnu č. 2 k rozpočtu městyse na rok 2017, dle přílohy, schválenou 

usnesením rady městyse č. 48.2. ze dne 26.04.2017,  

včetně jejího odůvodnění.  

 

17.2.2. Zastupitelstvo městyse schválila rozpočtovou změnu č. 3 k rozpočtu městyse Dolní 

Čermná na rok 2017, dle přílohy. 

 

17.2.3. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo nabídku investičního úvěru České 

spořitelny, a. s. na financování projektů městyse Dolní Čermná realizovaných v letech 2017 a 

2018 a rozhodlo o uzavření Smlouvy o úvěru č. 0317073419/LCD s Českou spořitelnou, a. s., 

Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČO 45244782 dle návrhu v příloze, a uložilo starostovi 

podepsat příslušnou smluvní dokumentaci. 

 

17.3.1.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo přidělení podlimitní veřejné 

zakázky na stavební práce na projekt „Chodníky Dolní Čermná“, zadané formou 

zjednodušeného podlimitního řízení  dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění, na podkladě doporučení výběrové komise uchazeči: SAPA-LPJ, 

spol. s r. o., se sídlem Dráby 850, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 62063634, který ve své nabídce 

předložil nejnižší nabídkovou cenu.        

 

17.3.1.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo uzavření „Smlouvy o dílo“ dle 

předloženého návrhu v příloze s vítězným uchazečem společností SAPA-LPJ, spol. s r. o., se 

sídlem Dráby 850, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 62063634  na zhotovení stavby „Chodníky Dolní 

Čermná“ a uložilo starostovi, po uplynutí lhůty pro podání námitek stanovené zákonem č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, předmětnou smlouvu o dílo a 

s tím související dokumenty podepsat a činit všechny potřebné úkony pro realizaci projektu.        

 

17.3.2.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo uzavření „Smlouvy příkazní č. 

09/2017“ o zařízení záležitostí souvisejících s výkonem činností technického dozoru 

objednatele při realizaci stavby „Chodníky Dolní Čermná“ se společností Hudeček s. r. o., 

Husova 888, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO 25922319,  dle  návrhu v příloze a uložilo starostovi 

předmětnou smluvní dokumentaci podepsat. 

 

17.3.2.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo uzavření „Smlouvy o zajištění 

výkonu činnosti autorského dozoru projektanta“ na stavbě „Chodníky Dolní Čermná“ s Ing. 

Janem Eiblem, Pod Lipami 2564/27, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 73521442, dle  návrhu v 

příloze a uložilo starostovi předmětnou smluvní dokumentaci podepsat. 
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17.3.2.3. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo uzavření „Příkazní smlouvy pro 

výkon činností koordinátora BOZP“ na stavbě „Chodníky Dolní Čermná“ s Jaroslavem 

Junkem, Seifertova 466, 563 01 Lanškroun, IČO 46446702,  dle  návrhu v příloze a uložilo 

starostovi předmětnou smluvní dokumentaci podepsat. 

 

17.3.2.4. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo uzavření „Příkazní smlouvy“ na 

zajištění komplexní administrace a řízení projektu „Chodníky Dolní Čermná“ se společností 

ENVIPARTNER, s. r. o.,  Vídeňská 55, 639 00 Brno – Štýřice, iČO 28358589,   dle  návrhu v 

příloze a uložilo starostovi předmětnou smluvní dokumentaci podepsat. 

 

17.4. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná  schválilo úplatné nabytí (odkoupení) pozemkové 

parcely č. 8351 – trvalý travní porost v k. ú. Dolní Čermná od vlastníka Ing. J. V., Horní 

Čermná (prodávající), do vlastnictví městyse Dolní Čermná se sídlem Dolní Čermná 76, IČO 

00278734 (kupující),  za jednotkovou kupní cenu 49,- Kč/m2 a uzavření příslušné kupní 

smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím s tím, že celá kupní cena bude složena (převedena) 

do notářské úschovy a peníze budou  prodávajícímu vydány až po provedení vkladu 

vlastnického práva příslušným katastrálním úřadem ve prospěch kupujícího;      

zastupitelstvo městyse uložilo starostovi podepsat příslušnou kupní smlouvu a další 

související dokumenty.   

 

17.5. Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí informace o akci „Obnova navrší kostela sv. 

Jiří v Dolní Čermné Etapa 2 a 3 – oprava zpevněných ploch“ a uložilo starostovi pokračovat 

v jednáních a krocích nutných k provedení díla.   

 

 

 

Zapisovatel JUDr. Hana Vágnerová  

  

Ověřovatel  Mgr. Jan Růžička  

  

Ověřovatel             Petr Nasto          Ing. Pavel Židek 

  

Starosta  Petr Helekal  

  

 


