
1 

 

ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTYSE (ZM) 

DOLNÍ  ČERMNÁ 19.06.2017 

                  
čj. ÚmDC 513/2017  

Počet listů dokumentu: 19    

 

Spisový znak: 101.2.1 

 

                   V Dolní Čermné, 19. června 2017          
 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

č.  18/2017-ZM 
 

 

1. Úvod a schválení programu  
Zasedání ZM bylo řádně svoláno v souladu s ust. § 93 zákona o obcích na den 19. června 

2017 od 18 hod. do zasedací místnosti Úřadu městyse v Dolní Čermné. 

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

přítomno je zatím 13 zastupitelů. Z jednání se omluvil Ing. Pavel Židek a pro začátek jednání 

také Jan Svoboda, který se dostaví v průběhu jednání. 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 Ing. Jiřího Mencla. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse schválilo zapisovatelku Hanu Vágnerovou, ověřovatele zápisu 

RNDr. Věru Šverclovou a Ing. Jiřího Mencla a program jednání.  

        pro 13, proti 0, zdržel se 0    

 

 

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

Zastupitelům předkládáme zprávu o činnosti RM z jednání dne 26.04.2017 (48. jednání RM),  

11.05.2017 (49. jednání RM), 18.05.2017 (50. jednání RM) a 31.05.2017 (51. jednání RM).    
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Starosta seznámil zastupitele s body projednávanými radou a k některým podal podrobnější 

komentář následovně:  

 

48. jednání RM 26.04.2017: 

48.2. Rada městyse schválila rozpočtovou změnu č. 2 k rozpočtu městyse Dolní Čermná na 

rok 2017 dle přílohy a uložila starostovi zajistit informování zastupitelstva městyse o 

schválení rozpočtové změny.  

- informace o rozpočtové změně č. 2 byla podána na jednání ZM 18.05.2017 

 

48.3. Rada městyse vzala na vědomí aktuální informace o probíhajícím výběrovém řízení 

akce „Chodníky Dolní Čermná“. 

- bude projednáno v bodě „různé“  

 

48.4. Rada městyse schválila rozsah a cenu přípravných prací, včetně zadláždění zámkovou 

dlažbou, pro akci „Rozšíření zastřešení v Areálu zdraví a sportu Dolní Čermná“, dle přílohy. 

- zadláždění v areálu probíhá, realizují ho pracovníci technické čety   

 

48.5. Rada městyse vzala na vědomí informace o přípravách na 29. ročník Mezinárodního 

folklorního festivalu Čermenské slavnosti a na akci Setkání Čermných 2017. 

- obě akce jsou v přípravách, na Čermenských slavnostech bude nejatraktivnějším 

vystoupení souboru z Kostariky, akce Setkání Čermných bude řešena na „čermenské 

úrovni“, bude tedy prezentována hlavně činnost městyse, večer bude hrát skupina Quiz   

 

49. jednání RM 11.05.2017: 

49.2. Rada městyse schválila uzavření smlouvy č. Z S14 12 8120059668 o smlouvě budoucí o 

realizace přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie se 

společností ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, IČO 24729035 

(přeložka kabelové skříně v souvislosti s plánovanou akcí „výstavba výtahu v budově ZŠ“) a 

uložila starostovi předmětnou smlouvu podepsat.  

- jedná se o smluvní podklad pro řešení přeložky kabelu ČEZu v rámci dotační akce pro 

základní školu na vybavení učebny počítači a vybudování výtahu 

 

49.3.1. Rada městyse vzala na vědomí aktuální informace o projektech: 

 „Obnova navrší kostela sv. Jiří v Dolní Čermné Etapa 2 a 3 – oprava zpevněných 

ploch“ (registrace akce, jednání o koordinaci s akcí spol. ČEZ- pokládka kabelu NN) 

  „Chodníky Dolní Čermná“ (vypořádání připomínek v rámci kontroly průběhu 

zadávacího řízení před uzavřením smlouvy odeslané na Centrum pro regionální 

rozvoj ČR, příslušný územní odbor IROP)    

 

49.3.2. Rada městyse v souvislosti s projektem „Chodníky Dolní Čermná“ doporučila 

zastupitelstvu městyse schválit  

- přidělení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce na projekt „Chodníky Dolní 

Čermná“ společnosti  SAPA-LPJ, spol. s r. o., se sídlem Dráby 850, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 

62063634, který ve své nabídce předložil nejnižší nabídkovou cenu, a uzavření smlouvy o 

dílo s uvedenou společností,        
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- uzavření „Smlouvy příkazní o zařízení záležitostí souvisejících s výkonem činností 

technického dozoru objednatele“ se společností Hudeček s. r. o., Husova 888, 562 01 Ústí nad 

Orlicí, IČO 25922319, 

- uzavření „Smlouvy o zajištění výkonu činnosti autorského dozoru projektanta“ s Ing. 

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

- uzavření Příkazní smlouvy pro výkon činností koordinátora BOZP“ s Jaroslavem Junkem, 

Seifertova 466, 563 01 Lanškroun, IČO 46446702, 

- uzavření „Příkazní smlouvy“ na zajištění komplexní administrace a řízení projektu vůči 

poskytovateli dotace  se společností ENVIPARTNER, s. r. o.,  Vídeňská 55, 639 00 Brno – 

Štýřice, iČO 28358589. 

- vše bylo projednáno a schváleno na jednání zastupitelstva dne 18.5.2017  

 

50. jednání RM 18.05.2017: 

50.2. Rada městyse schválila ukončení nájmu nebytových prostor sloužících k podnikání 

(části 1 místnosti ve II. nadzemním podlaží budovy čp. 76 - úřad městyse), vzniklého na 

základě „Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání NS/10/15“ ze dne 31.12.2015 pro 

účely provozování kanalizace a ČOV (zajištění úředních hodin pro občany) uzavřené se 

společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., Slezská 350, Jablonné nad 

Orlicí, IČO 48173398, dohodou ke dni 31.05.2017. 

- jedná se o ukončení nájemní smlouvy pro VAK Jablonné nad Orlicí, a.s., zaměstnanci 

VAKu budou mít úřední hodiny na ČOV  

 

50.3. Rada městyse vzala na vědomí informace o nákladech odpadového hospodářství za I. 

čtvrtletí roku 2017, včetně dosažených úspor, dle přílohy. 

- starosta informoval o úsporách v odpadové hospodářství, které se realizují díky změně 

svozové firmy na směsný komunální odpad a s tím souvisejícími opatřeními  

 

50.4. Rada městyse vzala na vědomí další informace starosty o postupu při přípravě území 

nad čp. 34 pro výstavbu RD a jednáních starosty s některými vlastníky soukromých 

pozemků v uvedené lokalitě, schválila zpracování zastavovací studie a uložila starostovi  

 zajistit její zpracování  

 předložit zastupitelstvu městyse návrh obvyklé kupní ceny pozemků, za kterou 

budou pozemky v daném území vykupovány.  

- ve druhé polovině letošního roku budeme zpracovávat zadání studie (poté až zajistíme 

realizaci největších investičních akcí), jejíž zpracování nám ukládá územní plán, pokud se 

týká kupní ceny pozemků, starosta předběžně jednal se dvěma znalci, oba odhadli výkupní 

cenu pozemků mezi 45-50,- Kč/m2, návrh na výkupní cenu bude předložen ke schválení 

zastupitelstvu  

 

50.5. Rada městyse schválila služební cestu starosty na Slovensko do Liptovské Tepličky a 

následně do Maďarka do družební obce Kazár na „Lokso festival“, ve dnech 24.05. – 

28.05.2017.    

- služební cesta byla uskutečněna, řešily se další družební styky, včetně pomoci Velkému 

Bereznému, na Lokso festivalu nás vzorně reprezentoval soubor Jitřenka, tým kuchařů ve 

složení Michal Jirouš, Ivana Hamplová a Michaela Helekalová, vařili naše národní jídlo – 

„knedlo, vepřo, zelo“, všem patří poděkování za vzornou reprezentaci městyse   
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50.6. Rada městyse schválila přijetí účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky 

požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pardubického kraje 2017 ve výši 30.000,- Kč (na opravu 

požárního automobilu) 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.    

 

50.7. Rada městyse schválila přijetí neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků 

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

ve výši 110.000,- Kč (na úroky z úvěru) a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova s Pardubickým krajem, se sídlem 

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

smlouvu podepsat.    

 

50.8. Rada městyse schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 841/RD/248/2016 ze 

dne 13.10.2016 na stavbu „Stavební úpravy zpevněných ploch před objekty Orlovny a 

kostela sv. Jiří v Dolní Čermné – etapa 1 PARKOVIŠTĚ“, dle návrhu v příloze.  

- jedná se o dodatek ke smlouvě, kterým byla snížena vysoutěžená cena díla  

 

50.9. Rada městyse schválila uzavření „Smlouvy o vývozu kontejnerů a odběru 

separovaných surovin“ se společností Suroviny Plundra s. r. o., Žamberk, Nádražní 1560, 

IČO 05518083, dle návrhu v příloze.  

- poskytovatel služby nás požádal o navýšení ceny za dopravné, po prověření cen těchto 

služeb obvyklých v místě a čase rada s navýšením souhlasila 

 

50.10. Rada městyse projednala žádosti ohledně majetkoprávních záležitostí 

 žádost Společenství vlastníků domu čp. 242 (čj. ÚmDC 293/2017 ze dne 21.04.2017) o 

odkoupení pozemkové parcely č. 3282/1 v k. ú. Dolní Čermná a doporučila 

zastupitelstvu městyse schválit zveřejnění záměru prodeje 

 žádost J. H., Dolní Čermná (čj. ÚmDC 308/2017 ze dne 26.04.2017) o odkoupení 

pozemkové parcely č. 4266/4 v k. ú. Dolní Čermná nově zaměřené geometrickým 

plánem č. 856-36/2016 a doporučila zastupitelstvu městyse schválit zveřejnění záměru 

prodeje 

 

50.11. Rada městyse projednala žádost p. J. V., Dolní Ćermná (čj. ÚmDC 350/2017 ze dne 

11.05.2017) o pronájem bytu v čp. 226 v Dolní Čermné, konstatuje, že v předmětném 

bytovém domě není žádný volný byt a ukládá zaměstnankyním úřadu evidovat předmětnou 

žádost v evidenci žadatelů o byty a v případě uvolnění vhodného bytu předložit žádost 

k rozhodnutí radě městyse.   

 

51. jednání RM 31.05.2017: 

51.2. Rada městyse projednala rozsah plánovaných realizací hlavních a vedlejších cest dle 

„Plánu společných zařízení“ v rámci komplexních pozemkových úprav katastrálního území 

Dolní Čermná, schválila jej dle návrhu v příloze a uložila starostovi zajistit cenovou nabídku 

na zpracování projektových dokumentací schválených hlavních a vedlejších cest a předložit 

ji radě městyse.     
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- v rámci komplexní pozemkové úpravy k. ú. Dolní Čermná byly v rámci extravilánu 

navrženy hlavní a vedlejší cesty, po dohodě s Pozemkovým úřadem tento zaplatí projektové 

dokumentace na poldr s trvalou zátopou v areálu a cestu z Malovy boroviny na Bídu 

- dále bylo domluveno, že v případě, že si městys zajistí projektové dokumentace na další 

cesty, Pozemkový úřad je zakomponuje do jedné dotační žádosti, proto bude požádán 

projektant o poskytnutí nabídky na projekci cest a poté věc bude opětovně projednána 

orgány městyse 

 

51.3. Rada městyse vzala na vědomí aktuální informace o projektech: 

 „Obnova navrší kostela sv. Jiří v Dolní Čermné Etapa 2 a 3 – oprava zpevněných 

ploch“ (jednání o koordinaci se zástupci spol. ČEZ a vítězné zhotovitelské firmy 

ohledně pokládky kabelu NN) 

            - bude projednáno v bodě „různé“  

 

  „Chodníky Dolní Čermná“ (dobíhá termín pro podání námitek ohledně výběru 

zhotovitele, předpoklad podpisu všech smluv nutných pro realizaci akce)  

      - bude projednáno v bodě „různé“  
 

 „OSOBNÍ VÝTAH OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOLNÍ ČERMNÉ a vybavení IT 

učebny v Základní škole Vincence Junka Dolní Čermná“ (podání žádosti o dotaci, dle 

výsledku - příprava výběrového řízení)   

      - bude projednáno v bodě „různé“  
 

51.4. Rada městyse projednala záměr daru ve výši 50.000,- Kč družebnímu městu Velký 

Berezný a doporučila zastupitelstvu městyse poskytnutí daru v uvedené výši schválit.  

- bude projednáno v bodě „finanční záležitosti“  

 

51.5. Rada městyse se seznámila s aktuálním obsazením a problémy pracovně-technické 

skupiny městyse a uložila starostovi zajistit sezónní práce prostřednictvím brigádníků.  

V této oblasti máme velké problémy. Práce (hlavně údržba zeleně), které jsme v minulých 

letech řešili veřejně prospěšnými pracovníky (měli jsme jich i 12) v současné době nemá kdo 

vykonávat. Z úřadu práce jsme dostali přidělené 3 osoby. Po krátké době skončily všechny 

v pracovní neschopnosti. Situace byla neúnosná, a proto jsme se rozhodli podat inzerát na 

přijmutí brigádníků. Prozatím se nám přihlásil nejvíce osoby od 15-18 let, což vůbec neřeší 

náš problém, neboť jejich uplatnění je omezené. Dále se nám přihlásili dvě dospělé ženy. U 

nich je situace již lepší, přesto jim nemůžeme nechat vykonávat některé potřebné práce, jako 

např. osekávání křovinořezem. Situace je o to horší, že v malém počtu zaměstnanců je 

nezbytné dobře práci organizovat. Starosta nemá na tuto činnost s ohledem na rozdělané 

projekty prostor.  Vedoucího čety se nám do současné doby nepodařilo sehnat. Situaci nám 

komplikuje situace na pracovním trhu, kde je v současné době téměř minimální 

nezaměstnanost. Proto starosta oslovil dřívější osvědčené pracovníky čety, v současné době 

důchodce, kteří nám v dané chvíli značně ulehčí.  

Celou věc bude nezbytné řešit komplexně. Hlavním úkolem je obsazení pozice vedoucího 

pracovně technické skupiny městyse.  
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51.6. Rada městyse schválila záměr nákupu profesionální komunální techniky (žací stroj 

s případnou variantou zařízení na vyhrnování sněhu z chodníků) a uložila starostovi zajistit 

cenovou nabídku a předložit ji radě městyse.     

Uvedené usnesení souvisí s předchozím bodem. Vzhledem k tomu, že již s velkou 

pravděpodobností nemůžeme očekávat ve větším počtu, veřejně prospěšné pracovníky, 

bude nezbytné zajistit na práce potřebnou mechanizaci, a to hlavně na osekávání trávy a 

vyhrnování sněhu (hlavně nové chodníky). Na osekávání trávy máme k dispozici traktůrek, 

který je starý cca 13 let a v poslední době se jeho poruchy velice množí. Vzhledem k tomuto 

starosta provedl jednání ohledně nákupu mechanizace, a to hlavně sekacího traktoru. Po 

jednáních se jeví jako nejrozumnější nákup nového profesionálního traktoru s žacím 

ústrojím, ke kterému bych doporučoval koupit, radlici, malou frézu a kartáč. V současné 

době se zpracovává nabídka. Poté budeme muset řešit financování. Případný nákup jsme 

nerozpočtovali, ale s ohledem na pozitivně se vyvíjecí příjmy (za prvních pět měsíců máme 

vyšší příjmy vůči rozpočtu o cca 700.000,- Kč) by v úhradě neměl být problém.  

 

51.7.1. Rada městyse v návaznosti na usnesení RM č. 44.11. ze dne 30.01.2017 a usnesení RM 

č. 47.7. ze dne 19.04.2017 vzala na vědomí informace z jednání s oslovenými zájemci o 

provozování výdejny léčiv a zdravotnického materiálu v prostorách budovy čp. 76 v Dolní 

Čermné.   

51.7.2. Rada městyse rozhodla zveřejnit úmysl městyse pronajmout nebytové prostory v I. 

nadzemním podlaží budovy čp. 76, 101 v k. ú. Dolní Čermná dle situačního plánku pro účely 

provozování výdejny léčiv a zdravotnického materiálu. 

- do současné doby projevili zájem o provozování tři zájemci, z nichž první dva se po prvním 

kontaktu již neozvali, do konce června starosta uskuteční jednání s poslední zájemkyní a 

poté záležitost vyhodnotíme  

 

51.8. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o jednání se zástupcem společnosti 

Skala servis s. r. o., Dolní Libchavy 259, IČO 28818211 ohledně nabízených služeb (spisová 

služba, skartační řízení) a schválila nabídku na zajištění skartačního řízení určených 

dokumentů úřadu městyse. 

- přípravy na skartaci by měly začít v červenci 2017 

 

51.9. Rada městyse vzala na vědomí informace o úsporách v odpadovém hospodářství za 

období I. – IV./2017 a dalším postupu v jednáních se zástupcem spol. EKO-KOM, a. s. 

ohledně rozmístění sběrných nádob na separovaný odpad na území Dolní Čermné a 

Jakubovic.  

- komentář viz u bodu 50.3., řešíme rozšíření sítě separace odpadů  

 

51.10. Rada městyse se seznámila s cenovými nabídkami na akci „výměna oken  - tělocvična“ 

předloženými firmami dle přílohy, rozhodla přijmout nabídku společnosti Stavona, spol. s r. 

o, České Libchavy 177, IČO 15030768 jako cenově nejvýhodnější a uložila starostovi podepsat 

příslušnou smluvní dokumentaci.    

- bude projednáno v bodě „různé“  
 

51.11. Rada městyse se seznámila s cenovými nabídkami uchazečů v rámci vyhlášené veřejné 

soutěže obálkovou metodou na prodej pozemkové parcely č. 304/1 – trvalý travní porost v k. 

ú. Jakubovice dle usnesení RM č. 47.8. ze dne 19.04.2017 a doporučila zastupitelstvu městyse 
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schválit prodej předmětného pozemku do podílového spoluvlastnictví P. Č., Jakubovice (1/2) 

a P. Z., Horní Třešňovec (1/2) za jimi nabídnutou kupní cenu 217,- Kč/m2 plus DPH dle sazby 

stanovené zákonem (21%).  

- bude projednáno v bodě „majetkové“  
 

51.12. Rada městyse projednala a schválila vícedenní služební cesty starosty a místostarosty 

v červnu až srpnu 2017, dle přílohy.  

- jedná se o služební cesty do Prahy na pozvání senátora Petra Šilara, v červenci do družební 

Liptovské Tepličky a v srpnu do družebního Velkého Berezného  

 

51.13. Rada městyse vzala na vědomí informace o jednáních vedoucích k nabytí nemovitostí 

v Areálu zdraví a sportu Dolní Čermná z majetku TJ do vlastnictví městyse v intencích 

předchozích jednání rady a v zastupitelstva a k problému vlastnictví nemovitosti č ev. 299  

na stavební parcele č. 818 a uložila starostovi vést další jednání směřující k nabytí 

předmětných nemovitostí a radu průběžně informovat jejich výsledcích.  

- na letošní zářijové jednání zastupitelstva předpokládáme předložení návrhu na nabytí 

nemovitostí  

 

51.14. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o poruše přívodního kabelu 

veřejného osvětlení v sídlišti za základní školou a způsobu opravy a uložila starostovi zajistit 

komplexní technické řešení poruchy, včetně instalace zpomalovacího retardéru a informovat 

o průběhu opravy radu městyse na dalším jednání. 

- zastupitelé byli podrobně informováni emailem, nakonec při podrobném prověření 

poruchy zřejmě nebude nutný zásah do asfaltu místní komunikace  

 

51.15. Rada městyse vzala na vědomí informace o přípravě kulturně sportovních akcí: 

 29. ročníku MFF Čermenské slavnosti konaného dne 24.06.2017 

 záměrech jubilejního 30. ročníku MFF Čermenské slavnosti konaného v r. 2018 

 XXVI. ročníku Setkání Čermných  konaného dne 02.09.2017 v Dolní Čermné   

- přípravy na uvedené akce probíhají dle plánu   

 

51.16. Rada městyse se seznámila se žádostí E. Ř., Dolní Čermná  (čj. ÚmDC 229/2017 ze dne 

29.03.2017) o vyjádření ke sjezdu z ppč. 3347/3 v k. ú. Dolní Čermná na místní komunikaci a 

schválila obsah odpovědi městyse k předmětné žádosti dle přílohy. 

 

51.17. Rada městyse projednala žádosti ohledně majetkoprávních záležitostí 

 žádost manželů P. a L. Č., Dolní Čermná  (čj. ÚmDC 414/2017 ze dne 31.05.2017) o 

odkoupení části ppč. 4094 v k. ú. Dolní Čermná s tím, že o žádosti bude informováno 

zastupitelstvo městyse na jednání dne 19.06.2017 a bude řešena  v rámci usnesení ZM 

č. 16.4.5. ze dne 24.04.2017 

  žádost manželů L. a A. G., Dolní Čermná  (čj. ÚmDC 406/2017 ze dne 29.05.2017) o 

směnu částí pozemků ppč. 4105/1 a stpč. 310/1 v k. ú. Dolní Čermná a doporučila 

zastupitelstvu městyse schválit zveřejnění záměru směny předmětných pozemků   

51.18. Rada městyse opětovně projednala žádost manželů V. a R. S., Ústí nad Orlicí, o 

odkoupení části ppč. 8017 v k. ú. Dolní Čermná (původně před KPÚ označené jako ppč. 

2988/2) za účelem výstavby rodinného domu a rozhodla o vyžádání stanoviska stavební 

komise k záměru žadatelů.  
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51.19. Rada městyse projednala žádost P. Č., Jakubovice  (čj. ÚmDC 394/2017 ze dne 

24.05.2017) o udělení výjimky z doby nočního klidu z důvodu konání soukromé akce 

(svatby), konstatuje, že městys Dolní Čermná nemá obecně závaznou vyhlášku o nočním 

klidu ani kompetenci udělovat výjimky z doby nočního klidu a uložila starostovi a Haně 

Vágnerové odpovědět žadateli ve smyslu jednání rady.  

 

51.20. Rada městyse projednala žádost Českého svazu chovatelů, ZO Lanškroun (čj. ÚmDC 

389/2017 ze dne 24.05.2017) o finanční podporu Krajské výstavy drobného zvířectva konanou 

08. – 09.09.2017 v Lanškrouně, rozhodla žádosti nevyhovět a uložila Haně Vágnerové 

odpovědět žadateli ve smyslu jednání rady.  

Zodpovídá: Vágnerová, Marešová 

Termín: 31.07.2017     

 

51.21. Rada městyse schválila realizaci akce „Rozšíření zastřešení v Areálu zdraví a sportu 

Dolní Čermná“ a nabídku firmy Truhlářství Jiří Svoboda, Dolní Čermná 252, IČO 16746571,  

dle přílohy. 

- bylo provedeno poptávkové řízení, firma Svoboda nabídla nejnižší cenu  

 

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

Pardubického kraje na „F1: Pochod pohádkovým lesem“ ve výši 10.000,- 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.    

 

Starosta vyzval zastupitele, zda má někdo dotazy nebo připomínky k přednesené zprávě 

rady. Bez dotazů a připomínek zastupitelů.   

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

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

konec dubna a za měsíc květen 2017. 

        pro 13, proti 0, zdržel se 0    

 

 

3. Finanční záležitosti 

3.1. Projednání účetní závěrky městyse za rok 2016          

K projednávanému bodu starosta uvedl: k formálním a legislativním požadavkům – 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 31.12.2016, výkaz 

zisku a ztráty sestavený k 31.12.2016, přílohu sestavenou k 31.12.2016. Při schvalování účetní 

závěrky se vychází i z dalších dokladů – zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2016 

(přezkum – audit provedly kontrolorky z finančního odboru Krajského úřadu Pardubického 
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kraje) a inventarizační zprávy za rok 2016. Uvedl, že všechny tyto dokumenty byly 

zastupitelům zaslány k prostudování v rámci přípravy jednání. Podle uvedeného 

prováděcího předpisu se o schválení účetní závěrky sepisuje protokol. 

  

Poté seznámil zastupitele s podrobnějším komentářem k roční účetní závěrce 2016, který 

z ekonomického pohledu zpracoval Ing. Pavel Židek:  

 

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

ziskem +  761 tis. Kč (r. 2015 zisk 1 064 tis. Kč, r. 2014 ztráta 417,9 tis. Kč) Pokles zisku 

2016/2015 byl způsoben zvýšenými náklady na opravy (parkoviště u Orlovny, místní 

komunikace). Ukazatel likvidity (likvidita = platební schopnost subjektu splácet svoje 

obchodní závazky vůči 3. osobám), (hodnoty r. 2016: 1,43, r. 2015: 3,05, r. 2014: 1,4) byl 

ovlivněn přechodným navýšením obchodních krátkodobých závazků vůči dodavatelům, 

konkrétně šlo o odložené platby za věřitelem Strabag ve výši 2,2 mil. Kč, které byly uhrazeny 

v letošním roce (porovnání dodavatelských závazků 2016/15: 4,5 mil. Kč/ 1,58 mil. Kč, 

aktuální stav závazků k 12.6.2017: 1,28 mil. Kč). Zadluženost městyse lze brát v hodnoceném 

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

pro 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 

18,5%, v r. 2015: 17%, což je v relaci s maximální doporučenou mezní hodnotou tohoto 

ukazatele stanovenou v minulosti Ministerstvem financí (max. 25%), stejně jako pro tento rok 

stanovenými pravidly rozpočtové odpovědnosti (zprůměrované příjmy za 4 roky/ dluhy 

max. 60% - nám vychází cca 53%). 

Dle vykazovaného krátkodobého finančního majetku k 31.12.2016 v hodnotě 6,3 mil. Kč lze 

městys hodnotit jako subjekt s dobrou finanční kondicí (k 31.12.2015: 4,1 mil. Kč). Nárůst 

finančního majetku 2016/2015 ovlivněn již uvedenými odloženými platbami za 

dodavatelskou firmou. Aktuální stav finančního majetku (stav běžného účtu + pokladna) 

k 12.6. 2017: 6,24 mil. Kč. 

 

V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavil Jan Svoboda. 

 

Starosta se dotázal, zda má někdo z přítomných k projednání účetní závěrky za rok 2016 

nějaké dotazy nebo připomínky. Nikdo ze zastupitelů k projednávanému bodu nic neměl. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse schválilo účetní závěrku městyse Dolní Čermná sestavenou 

k rozvahovému dni 31.12.2016, dle protokolu v příloze.  

 

                                                                                            pro 13, proti 0, zdržel se 1 (Jan Svoboda) 

 

 

3.2. Projednání návrhu závěrečného účtu městyse za rok 2016 včetně zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření 

Nejprve starosta uvedl k formálním náležitostem, že ke schválení hospodaření městyse za 

rok 2016 byl zastupitelům předložen „závěrečný účet za rok 2016“, výkaz FIN 2-12 M a 

úplné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2016, které byly 

zastupitelům zaslány k seznámení v materiálech k jednání. Konstatoval, že audit skončil 
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s výsledkem: při přezkoumání hospodaření městyse Dolní Čermná za rok 2016 nebyly 

zjištěny chyby a nedostatky. 

 

Poté seznámil zastupitele s podrobným komentářem k závěrečnému účtu městyse za rok 

2016, který rovněž připravil Ing.  Pavel Židek:  

 

V návaznosti na údaje o plnění příjmů a výdajů za r. 2016 lze konstatovat, že rozpočet 

městyse v daném roce skončil finančním přebytkem r. 2016: 3,58 mil. Kč (2015: 2,59 mil. Kč, r. 

2014: 1,1 mil. Kč) (= příjmy – výdaje). Přebytek roku 2016 byl společně s přebytky minulých 

let zapojen do rozpočtu 2017 k financování investičních akcí v daném roce.  

Lze konstatovat, že saldo příjmů a výdajů v r. 2016 pokrývá s dostatečnou rezervou naše 

úročené závazky (bankovní úvěry), konkrétně v poměru 2,5 (saldo příjmů a výdajů/roční 

platební povinnost z poskytnutých úvěrů). Daná skutečnost nezohledňuje v letošním roce 

schválený dosud nečerpaný bankovní úvěrový rámec ve výši 25 mil. Kč, nicméně konstrukce 

rámce, co se týká jeho výše a nastaveného splátkového kalendáře, vychází z pohledu jeho 

pokrytí jednak ze schválených dotací od příslušných OP na projekty „Chodníky“ a „Návrší“, 

které budou použity ke snížení úvěrového dluhu, tak v neposlední řadě zohledňuje rezervy 

ve vlastních zdrojích (finanční majetek). Vzhledem k tomu, že převážně z administrativních 

důvodů dochází k časovým posunům harmonogramů realizace obou projektů, lze s velkou 

pravděpodobností předpokládat, že inkasa dotací z obou investic budou realizována až v r. 

2018, čímž dojde v letošním roce k přechodnému nárůstu zadluženosti Městyse. Z těchto 

důvodů není žádoucí další významnější navyšování naší závazkové povinnosti pro letošní 

rok.  

 

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

hospodaření se ziskem takto: 

 

ZŠ zisk 3.860,92 Kč 

MŠ zisk 1.348,14 Kč    

ŠJ zisk 2.095,77 Kč 

 

Příspěvkové organizace si uvedené zisky ponechají ve svých rezervních fondech.   

 

Na závěr starosta konstatoval, že zveřejnění návrhu závěrečného účtu městyse za rok 2016 

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 31.05.2017 do 

dne projednání. Nově podle novely citovaného zákona bude nejpozději do 30 dnů od 

schválení závěrečný účet městyse za rok 2016 zveřejněn na elektronické úřední desce a 

informace o zveřejnění bude vyvěšena na úřední desku, obojí až do schválení dalšího 

závěrečného účtu za rok 2017.   

 

Starosta se dotázal, zda má někdo z přítomných k závěrečnému účtu za rok 2016 nějaké 

dotazy nebo připomínky. Nikdo ze zastupitelů neměl k tomuto bodu žádné dotazy ani 

připomínky. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o nich hlasovat:   

1. 
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Zastupitelstvo městyse schválilo celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet městyse 

Dolní Čermná za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za 

rok 2016 a dává souhlas s celoročním hospodařením městyse bez výhrad. 

 

        pro 14, 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 2016 s tím, že zisk ve výši 

3.860,92  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 2016 s tím, že zisk ve výši 1.348,14  Kč bude 

převeden do rezervního fondu uvedené příspěvkové organizace.  

 

c) Zastupitelstvo městyse schválilo hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelna 

Dolní Čermná, za rok 2016, s tím, že zisk ve výši 2.095,77 Kč bude převeden do rezervního 

fondu uvedené příspěvkové organizace. 

        pro 14, proti 0, zdržel se 0    

 

 

3.3. Projednání poskytnutí daru družebnímu městu Velký Berezný  

Komentář k tomuto bodu podal starosta: Již v rámci přípravy rozpočtu na rok 2017 jsme 

alokovali na poskytnutí daru našemu družebnímu partnerovi částku 50.000,- Kč. Nejedná se 

o zanedbatelnou částku, ani s ohledem na výši našeho rozpočtu závratnou částku. Obrazně 

řečeno nám to neublíží, Velkému Bereznému to může hodně pomoci. Každopádně půjde o 

jednorázovou podporu.  

 

O situaci na Ukrajině jsem Vás již informoval. Dar by měl být alokován na vybavení pro 

mateřskou školu a na Ukrajinu by měl doputovat cestou fondu VIZA (spravuje ho kraj 

Vysočina) s konkrétním podúčtem pro Velké Berezné. Tímto způsobem již poskytl 

Pardubický kraj finanční dar 0,5 mil. Kč na opravu mateřské školy ve Velkém Berezném.   

 

Pokud se jedná o velikost daru z našeho rozpočtu (průměrný příjem máme za poslední 4 

roky cca 24.000.000,- Kč ročně) jedná se o částku ve výši 0,21% z rozpočtu. Pro přirovnání je 

to jako kdyby rodina, kde manželé vydělají 360.000,- Kč ročně (každý 15.000,- Kč čistého 

měsíčně), jednorázově utratil 756,- Kč.  

 

Do shánění podpory pro Velké Berezné se zapojil i senátor Petr Šilar. Oslovil starosty obcí 

z našeho regionu. Do současné doby se mu od nich podařilo sehnat jak věcné dary, tak i 

finanční prostředky.  

 

Rada projednala poskytnutí daru (viz usnesení výše) a doporučila zastupitelstvu dar 

schválit.  

Starosta otevřel diskusi k projednávanému bodu: 

MUDr. Martin Appl se dotázal, jaká bude kontrola účelu využití poskytnutého finančního 

daru. K tomu odpověděl starosta, že zárukou je fond VIZA. Účelovost daru bude také 
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ošetřena v písemné darovací smlouvě, kde bude přesně vymezen účel a ujednáno, že 

případné nevyužité finanční prostředky budou vráceny. 

 

Bez dalších dotazů a připomínek zastupitelů.  

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

 

Zastupitelstvo městyse schválilo poskytnutí peněžitého daru ve výši 50.000,- Kč 

družebnímu městu Velký Berezný na Ukrajině za účelem vybavení mateřské školy a 

uložilo starostovi podepsat příslušnou darovací smlouvu.  

        pro 14, proti 0, zdržel se 0    

 

 

4. Majetkové záležitosti  
Komentář k bodům v rámci bloku majetkových záležitostí podala Hana Vágnerová. 

 

4.1. Projednání žádosti manželů Ing. Petra Appla a MUDr. Hedviky Applové, Dolní 

Čermná (čj. ÚmDC 179/2017 ze dne 01.03.2017)  

- o odkoupení pozemků ppč. 3347/8, ppč. 3347/9 a ppč. 3347/10 za domem čp. 222  

Manželé  Ing. Petr Appl a MUDr. Hedvika Applová požádali o odkoupení zbytkových 

parcel v k. ú. Dolní Čermná  

ppč. 3347/8 o výměře 54 m2 

ppč. 3347/9 o výměře 96 m2 

ppč. 3347/10 o výměře 163 m2 

 

Důvody k odkoupení jsou uvedeny v žádosti – jde o narovnání majetkových vztahů. Jedná 

se o pozemky za domem žadatelů, které fakticky užívají. Pozemky nebylo možné odkoupit 

dříve, vztahoval se na ně tzv. „blokační paragraf“. Po přijetí zákona o církevních restitucích 

je možné majetkové vztahy dořešit. 

Zastupitelstvo na jednání dne 24.04.2017 rozhodlo o zveřejnění záměru prodeje předmětných 

pozemků. Zveřejnění proběhlo od 24.05.2017 do 09.06.2017 - bez připomínek občanů.   

Kupní cena byla konzultována se znalcem Ing. Milanem Náglem. Z jeho vyjádření vyplývá, 

že obvyklá kupní cena předmětných pozemků činí 45,- Kč/m2. 

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse rozhodlo prodat pozemkovou parcelu č. 3347/8 – trv. trav. porost, 

pozemkovou parcelu č. 3347/9 – trv. trav. porost a pozemkovou parcelu č. 3347/10 – trv. 

trav. porost, vše v katastrálním Dolní Čermná manželům Ing. Petru Applovi a MUDr. 

Hedvice Applové,  bytem Dolní Čermná, za jednotkovou kupní cenu 45,- Kč/m2 a ukládá 

starostovi podepsat příslušnou kupní smlouvu.   

 

                      pro 13, proti 0, zdržel se 1 (MUDr. Appl) 
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4.2. Projednání prodeje ppč. 304/1 v k. ú. Jakubovice obálkovou metodou 

Jedná se o pozemkovou parcelu č. 304/1 – trvalý travní porost o výměře 515 m2 v k. ú. 

Jakubovice. 

O prodej předmětného pozemku požádali Pavel Červenka, Jakubovice  a Pavla Zelenková, 

Horní Třešňovec  (viz žádost čj. ÚmDC 177/2017 ze dne 01.03.2017) a dále Marie Pavlasová, 

Lanškroun, (žádost čj. ÚmDC 212/2017 ze dne 20.03.2017).  

Zveřejnění prodeje předmětného pozemku proběhlo od 06.04.2017 do 22.04.2017. 

S ohledem ke dvěma podaným žádostem o odkoupení rada usnesením č. 47.8. ze dne 

19.04.2017 schválila prodej předmětného pozemku formou veřejné soutěže obálkovou 

metodou s tím, že minimální cena pro podání nabídky je 150,- Kč/m2 (bez DPH), stanovila 

termín pro podávání nabídek do 31.05.2017 v 11.45 hod a uložila zajistit obeslání zájemců. 

Na základě konzultace s daňovým poradcem se ke kupní ceně připočítává DPH 21%.   

 

Do stanoveného termínu byly doručeny 2 obálky s nabídkami. Rada městyse na svém 

jednání 31.05.2017 obálky otevřela - výsledek je následující: 

 

1. nabídka došla dne 24.05.2017 pod čj. ÚmDC 395/2017 - podává ji p. Červenka a p. 

Zelenková, nabízí 217,- Kč/m2 + DPH 21%, celkem 135.224,- Kč 

 

2. nabídka došla dne 29.05.2017 pod čj. ÚmDC 402/2017 – podává ji paní Pavlasová, nabízí 

101.500,- Kč + DPH 21% = 122.815,- Kč 

Na základě těchto výsledků doporučuje RM prodat ppč. 304/1 v k. ú. Jakubovice do 

podílového spoluvlastnictví Pavla Červenky a Pavly Zelenkové, každému z nich jednou 

ideální polovinou.    

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse na základě výsledků soutěže obálkovou metodou rozhodlo prodat 

pozemkovou parcelu č. 304/1 – trvalý travní porost v k. ú. Jakubovice do podílového 

spoluvlastnictví Pavla Červenky, bytem Dolní Čermná, Jakubovice a Pavly Zelenkové, 

Horní Třešňovec, každému z nich jednou ideální polovinou, za jimi nabídnutou 

jednotkovou kupní cenu 217,- Kč/m2 plus DPH dle sazby stanovené zákonem   a uložilo 

starostovi podepsat příslušnou kupní smlouvu 

        pro 14, proti 0, zdržel se 0    

 

 

4.3. Projednání žádosti Společenství vlastníků domu čp. 242 v Dolní Čermné,  

IČO 25964704 (čj. ÚmDC 293/2017 ze dne 21.04.2017)  

- o odkoupení pozemkové parcely č. 3282/1 v k. ú. Dolní Čermná (zveřejnění záměru 

prodeje) 

Předsedkyně „Společenství vlastníků domu čp. 242 v Dolní Čermné“ podala žádost o 

odkoupení ppč.  3282/1. Jedná se o pozemek za domem čp. 242, který vlastníci bytových 

jednotek (BJ) fakticky dlouhodobě užívají, mají zde umístěné různé drobné stavby atd… 

Podání žádosti předcházelo několikeré jednání zástupců „Společenství“ se starostou. 

Předmětem jednání byla i navrhovaná kupní cena – znalec Ing. Milan Nágl doporučuje 

prodat za obvyklou kupní cenu 50,- Kč/m2, se kterou nakonec vlastníci BJ souhlasí. 
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Rada projednala žádost dne 18.05.2017 a doporučila zastupitelstvu schválit zveřejnění 

záměru prodeje a postupovat tak, aby došlo k nápravě majetkových vztahů.  

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse schválilo zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely č. 3282/1 – 

orná půda v katastrálním Dolní Čermná, dle situačního plánku v příloze.  

        pro 14, proti 0, zdržel se 0    

 

 

4.4. Projednání žádosti Jana Hampla, Dolní Čermná (čj. ÚmDC 308/2017 ze dne 26.04.2017)  

- o odkoupení pozemkové parcely č. 4266/4 v k. ú. Dolní Čermná (zveřejnění záměru 

prodeje) 

Již dříve projednávalo zastupitelstvo žádosti Josefa Peichla a Mgr. Petr Šponiara o 

odkoupení částí ppč. 4266 v k. ú. Dolní Čermná - stežníku, který z větší části není užíván. Pro 

zaměření částí pozemku prodávaných J. Peichlovi a P. Šponiarovi proběhlo geodetické 

vytyčení v terénu a byl zpracován geometrický plán č. 856-36/2016. 

Ze zaměření a uvedeného geometrického plánu vyplynulo, že část ppč. 4266, která je v GP 

označena jako ppč. 4266/4,  fakticky užívají Hamplovi, jedná se o zaplocenou část. Pan Jan 

Hampl tedy podal výše uvedenou žádost o odkoupení této části o výměře 23 m2 v rámci 

nápravy majetkových vztahů.     

Rada doporučila zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodeje nově zaměřené ppč. 

4266/4.  

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse schválilo zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely č. 4266/4 – 

ostatní plocha v katastrálním území Dolní Čermná zaměřené dle geometrického plánu č.  

856-36/2016 (viz příloha) z původní pozemkové parcely č. 4266 v katastrálním Dolní 

Čermná.  

        pro 14, proti 0, zdržel se 0    

 

 

4.5.  Projednání žádosti manželů Petra a Ludmily Čadových, Dolní Čermná (čj. ÚmDC 

414/2017 ze dne 31.05.2017)   

- o odkoupení části ppč. 4094 v k. ú. Dolní Čermná (zveřejnění záměru prodeje) 

Na jednání ZM 24.04.2017 byly projednávány žádosti manž. Fabiánkových a p. Richarda 

Vlka o odkoupení pozemků (stežníků), resp. jejich částí, před jejich domy na Smrčině.  

Jednalo se o pozemcích - částech ppč. 4094, části ppč. 1990/2, ppč. 1990/4 a ppč. 4091 v k. ú. 

Dolní Čermná.  

S ohledem ke skutečnosti, že plot sousedů Čadových zasahuje do části ppč. 4094, podali také 

manželé Petr a Ludmila Čadovi žádost o odkoupení příslušné části uvedeného pozemku.  

Pro další postup je nutné řešit všechny tři podané záležitosti společně, včetně geodetického 

zaměření a zpracování geometrického plánu. Po zveřejnění záměru prodeje bude následovat 

vytyčení, geodetické zaměření a zpracování geometrického plánu. Schválení prodejů bude 
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zastupitelstvu předloženo až po zpracování geometrického plánu, aby bylo jasné, jakou část 

pozemků a jakou výměru budeme jednotlivým žadatelům prodávat.     

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse schválilo zveřejnění záměru prodeje částí  pozemkové parcely 4094 

- ost. plocha, části pozemkové parcely č. 1990/2 – zahrada, pozemkové parcely č. 1990/4 - 

ost. plocha, pozemkové parcely č. 1990/3 – trv. trav. porost a pozemkové parcely č. 4091 - 

ost. plocha, vše v katastrálním Dolní Čermná, dle situačního plánku v příloze.  

        pro 14, proti 0, zdržel se 0    

 

 

4.6.  Projednání žádosti manželů Lukáše a Aleny Grůzových,  Dolní Čermná (čj. ÚmDC 

406/2017 ze dne 29.05.2017)   

- o směnu pozemků části ppč. 4105/1 a části stpč. 310/1 v k. ú. Dolní Čermná (zveřejnění 

záměru směny pozemků) 

Jedná se  

- o  převod části ppč. 4105/1 – ost. plocha, ost. komunikace z majetku městyse do vlastnictví 

manž. Grůzových 

- o převod části stpč. 310/1 z vlastnictví manž. Grůzových do majetku městyse.   

Tato žádost byla rovněž podána z důvodu nápravy majetkových vztahů: z přiložené 

ortofotomapy vyplývá, že manželé Grůzovi mají oplocenou část obecního pozemku ppč. 

4105/1, kterou užívají jako zahradu (naproti domu) a část obecní místní komunikace se 

nachází na jejich parcele stpč. 310/1.  

Rada doporučila zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru směny předmětných částí 

pozemků. Po zveřejnění by i v tomto případě proběhlo nejprve geodetické zaměření a teprve 

poté schválení směny konkrétních pozemků zaměřených dle GP.  

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse schválilo zveřejnění záměru směny části pozemkové parcely č. 

4105/1 – ostatní plocha v k. ú.  Dolní Čermná (z vlastnictví městyse Dolní Čermná) za část 

stavební parcely č. 310/1  v k. ú. Dolní Čermná (z vlastnictví manželů Lukáše a Aleny 

Grůzových) dle situačního plánku v příloze.  

        pro 14, proti 0, zdržel se 0    

 

 

5. Různé  
5.1. Informace o investičních akcích  

Informace k jednotlivých investičním akcím podal starosta následovně: 

 

 Chodníky Dolní Čermná - proti výsledku výběrového řízení nebyly podány 

námitky, v současné době se čeká na doložení potřebných dokumentů od vítězné 

firmy, podpis smlouvy o dílo je naplánován na 26.6.2017 v 09.00 hod, v uvedený den 

proběhne také předání staveniště  
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 Obnova navrší kostela sv. Jiří - v současné době je známa firma, která bude 

realizovat pro ČEZ položení kabelu NN (Matex), máme za sebou jedno jednání, 

kterého se zúčastnili zástupci Matexu, firmy Strabag (náš zhotovitel) a zastupci 

městyse, na tomto jednání byly domluveny základní parametry spolupráce s tím, že 

ke konci června se opět sejdeme a domluvíme se na konkrétních krocích, předběžně 

se předpokládá, že stavba by mohla být zahájena v druhé polovině srpna nebo na 

začátku září  

 

  Bezbariérové úpravy ZŠ (výtah) a vybavení IT učebny -  v dané věci bylo zajištěno 

zpracování kompletní projektové dokumentace, zpracována žádost do MAS. Žádost 

se podařilo podat poslední možný den, tedy 29.5.2017. Velké poděkování patří 

místostarostovi Ing. Jiřímu Svobodovi, který celou akci zaštiťoval. Celkové 

rozpočtové náklady jsou cca 2,9 mil. Kč (jedná se o cenu před výběrovým řízením). 

Předpokládaná dotace 1,5 mil. Kč.  

 

 Zastřešení v AZAS - do současné doby byla položena zámková dlažba, práce 

provádíme svépomocí, byla provedena poptávka na provedení zastřešení, nejnižší 

nabídku podala firma Svoboda, tuto rada schválila, chtěli jsme provést realizaci do 

Čermenských slavností, ale s ohledem na řešení dalších investičních akcí a hlavně 

jejich komplikování, bude realizace posunuta na červenec  

 

 Dětské hřiště v areálu ZŠ - prozatím se plánuje realizace na druhé pololetí letošního 

roku, komplikuje se nám situace s umístěním stavby (část pozemku pod asfaltem 

není naše), část prací plánujeme provést s četou  

 

 Výměna oken na tělocvičně - byla vysoutěžena cena výměny oken, nejnižší nabídku 

podala spol. Stavona, v rámci akce bude provedeno vybourání kopilotů, s kterým 

nám pomůžou členové jednotky JSDHO, patří jim za to velké poděkování, v současné 

době je již postaveno lešení, naše četa provede dozdění cca 1,5 m, poté budou 

instalována nová okna, nová okna budou instalována i ze strany do sídliště, realizace 

se připravuje na poslední červnový týden, ukončení předpokládáme do 24. července 

2017  

 

 Rozšíření hasičské garáže -  v současné době chybí omítnout jednu stěnu, poté 

provést štukování, kompletaci elektřiny a poslední vrstvu betonu a dlažby, s ohledem 

na to, že práce jsou prováděny svépomocí členů JSDHO, předpokládá se dokončení 

během letních prázdnin 

 

 Terénní úpravy v AZAS -  byla uzavřena kupní smlouva dle usnesení zastupitelstva 

na odkoupení ppč. 8351, kupní cena byla složena do notářské úschovy, bylo zahájeno 

územní řízení, zajištěny souhlasy třetích osob (pan Vávra, manželé Macanovi, Povodí 

Labe, Lesy ČR, Cetin), v tomto týdnu bude podepsána veřejnoprávní smlouva a 

budou moci být zahájeny terénní úpravy. 

 
Na závěr tohoto bodu starosta a místostarosta shodně konstatovali, že pro příští rok bude 

muset být městys obezřetnější při plánování investičních akcí, a to s ohledem k personálním 
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možnostem, tj. hlavně k momentálnímu stavu pracovní čety a časovým možnostem osob, 

které akce připravují. Nadále trvá zásadní úkol -  najít vedoucího pracovně technické 

skupiny městyse.     

 

Bez dotazů a připomínek. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí informace o stavu akcí „Chodníky Dolní 

Čermná“, „Obnova návrší kostela sv. Jiří v Dolní Čermné, etapa 2 a 3: Oprava zpevněných 

ploch“, „Bezbariérové úpravy ZŠ  a vybavení IT učebny“,   prodloužení zastřešení 

v AZAS, vybudování dětského hřiště v areálu ZŠ, výměna oken na budově tělocvičny, 

rozšíření hasičské garáže JSDHO, terénní úpravy  v AZAS a uložilo radě městyse a 

starostovi zajistit dokončení těchto akcí.  

        pro 14, proti 0, zdržel se 0    

 

7. Diskuse  
Starosta pozval všechny přítomné na 29. ročník Mezinárodního folklorního festivalu 

Čermenské slavnosti, který se koná tuto sobotu 24.června. V 15.00 hod. je přivítání hostů ve 

společenské místnosti AZAS, galaprogram začíná od 16 hod.  

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

 

Pan Zdeněk Ježek v návaznosti na svůj diskusní příspěvek na jednání zastupitelstva dne 

24.04.2017 uvedl, že přístupovou cestu k čp. 296  a čp. 295 opravuje svépomocí. S ohledem ke 

stavu cesty je nutné maximálně omezit vjíždění motorovými vozidly a bylo by vhodné na 

začátek cesty umístit dopravní značení „slepá ulice“. Starosta reagoval, že dopravní značení 

bude zajištěno. 

 

Petr Nastoupil se dotázal, jak se bude řešit dopravní situace při akci „chodníky“. Starosta 

odpověděl, že dle projektové dokumentace: Veškerá dopravní omezení a značení si zajišťuje 

dle smlouvy o dílo zhotovitel. Předpokládáme, že firma začne realizovat nejprve část pod 

náměstím, poté nejdelší část od náměstí po Malův most a nakonec část k sauně.      

 

 
Jednání bylo ukončeno dne 19.06.2017 v 19.15 hod. 

 

 

Zapsala: JUDr. Hana Vágnerová 
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Usnesení č. 18/2017 – ZM 

 

ZASTUPITELSTVA  MĚSTYSE  DOLNÍ  ČERMNÁ 

 
18.1. Zastupitelstvo městyse schválilo zapisovatelku Hanu Vágnerovou, ověřovatele zápisu 

RNDr. Věru Šverclovou a Ing. Jiřího Mencla a program jednání.  

 

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

konec dubna a za měsíc květen 2017. 

 

18.3.1. Zastupitelstvo městyse schválilo účetní závěrku městyse Dolní Čermná sestavenou 

k rozvahovému dni 31.12.2016, dle protokolu v příloze.   

 

18.3.2.1. Zastupitelstvo městyse schválilo celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet 

městyse Dolní Čermná za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 

městyse za rok 2016 a dává souhlas s celoročním hospodařením městyse bez výhrad. 

 

18.3.2.2. 

a) Zastupitelstvo městyse schválilo hospodaření příspěvkové organizace Základní škola 

Vincence Junka, Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, za rok 2016 s tím, že zisk ve výši 

3.860,92  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 2016 s tím, že zisk ve výši 1.348,14  Kč bude 

převeden do rezervního fondu uvedené příspěvkové organizace.  

 

c) Zastupitelstvo městyse schválilo hospodaření příspěvkové organizace  Školní jídelna 

Dolní Čermná, za rok 2016, s tím, že zisk ve výši 2.095,77 Kč bude převeden do rezervního 

fondu uvedené příspěvkové organizace. 

 

18.3.3. Zastupitelstvo městyse schválilo poskytnutí peněžitého daru ve výši 50.000,- Kč  

družebnímu městu Velký Berezný na Ukrajině za účelem vybavení mateřské školy a uložilo 

starostovi podepsat příslušnou darovací smlouvu.  

 

18.4.1. Zastupitelstvo městyse rozhodlo prodat pozemkovou parcelu č. 3347/8 – trv. trav. 

porost, pozemkovou parcelu č. 3347/9 – trv. trav. porost a pozemkovou parcelu č. 3347/10 – 

trv. trav. porost, vše v katastrálním Dolní Čermná manželům Ing. Petru Applovi a MUDr. 

Hedvice Applové,  bytem Dolní Čermná, za jednotkovou kupní cenu 45,- Kč/m2 a ukládá 

starostovi podepsat příslušnou kupní smlouvu.   

 

18.4.2. Zastupitelstvo městyse na základě výsledků soutěže obálkovou metodou rozhodlo 

prodat pozemkovou parcelu č. 304/1 – trvalý travní porost v k. ú. Jakubovice do podílového 

spoluvlastnictví Pavla Červenky, bytem Dolní Čermná, Jakubovice a Pavly Zelenkové, Horní 

Třešňovec, každému z nich jednou ideální polovinou, za jimi nabídnutou jednotkovou kupní 
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cenu 217,- Kč/m2 plus DPH dle sazby stanovené zákonem   a uložilo starostovi podepsat 

příslušnou kupní smlouvu. 

 

18.4.3. Zastupitelstvo městyse schválilo zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely č. 

3282/1 – orná půda  v katastrálním Dolní Čermná, dle situačního plánku v příloze.  

 

18.4.4. Zastupitelstvo městyse schválilo zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely č. 

4266/4 – ostatní plocha v katastrálním území Dolní Čermná zaměřené dle geometrického 

plánu č.  856-36/2016  (viz příloha) z původní pozemkové parcely č. 4266 v katastrálním 

Dolní Čermná.  

 

18.4.5. Zastupitelstvo městyse schválilo zveřejnění záměru prodeje částí  pozemkové parcely 

4094 - ost. plocha, části pozemkové parcely č. 1990/2 – zahrada, pozemkové parcely č. 1990/4 

- ost. plocha, pozemkové parcely č. 1990/3 – trv. trav. porost a pozemkové parcely č. 4091 - 

ost. plocha, vše v katastrálním Dolní Čermná, dle situačního plánku v příloze.  

 

18.4.6. Zastupitelstvo městyse schválilo zveřejnění záměru směny části pozemkové parcely č. 

4105/1 – ostatní plocha v k. ú.  Dolní Čermná (z vlastnictví městyse Dolní Čermná) za část 

stavební parcely č. 310/1  v k. ú. Dolní Čermná (z vlastnictví manželů Lukáše a Aleny 

Grůzových) dle situačního plánku v příloze.  

 

18.5. Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí informace o stavu akcí „Chodníky Dolní 

Čermná“, „Obnova návrší kostela sv. Jiří v Dolní Čermné, etapa 2 a 3: Oprava zpevněných 

ploch“, „Bezbariérové úpravy ZŠ  a vybavení IT učebny“,   prodloužení zastřešení v AZAS, 

vybudování dětského hřiště v areálu ZŠ, výměna oken na budově tělocvičny, rozšíření 

hasičské garáže JSDHO, terénní úpravy  v AZAS a uložilo radě městyse a starostovi zajistit 

dokončení těchto akcí.  

 

 

Zapisovatel JUDr. Hana Vágnerová  

  

Ověřovatel  RNDr. Věra Šverclová 

  

Ověřovatel             Petr Nasto          Ing. Jiří Mencl  

  

Starosta  Petr Helekal  
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