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ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTYSE (ZM) 

DOLNÍ  ČERMNÁ 18.09.2017 

                  
 

čj. ÚmDC 748/2017  

Počet listů dokumentu: 19     

Spisový znak: 101.2.1 

 

                   V Dolní Čermné, 18. září 2017          
 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

č.  19/2017-ZM 
 

 

1. Úvod a schválení programu  
Zasedání ZM bylo řádně svoláno v souladu s ust. § 93 zákona o obcích na den 18. září 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 všech 15 zastupitelů. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.  

Starosta seznámil přítomné s programem jednání, který byl zastupitelům zaslán 

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

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

 

Starosta navrhl zapisovatelkou dnešního jednání Hanu Vágnerovou a ověřovatele zápisu 

Josefa Ešpandra a Petra Nastoupila. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse schválilo zapisovatelku Hanu Vágnerovou, ověřovatele zápisu 

Josefa Ešpandra a Petra Nastoupila a program jednání.  

        pro 15, 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 29.06.2017 (52. jednání RM),   

12.07.2017 (53. jednání RM),  14.08.2017 (54. jednání RM) a 11.09.2017 (55. jednání RM).   
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Starosta seznámil zastupitele s body projednávanými radou a k některým podal podrobnější 

komentář následovně:  

 
52. jednání RM 29.06.2017: 

52.2. Rada městyse schválila odměnu ředitelce Mateřské školy Dolní Čermná za aktivní 

činnosti nad rámec pracovních povinností v I. pololetí roku 2017 ve výši dle návrhu 

v příloze, která bude poskytnuta z rozpočtových prostředků uvedené příspěvkové 

organizace.  

 

52.3. Rada městyse vzala na vědomí povodňový plán pro stavbu „Čermná, Dolní Čermná, 

rekonstrukce úpravy, ř.km 3,290 – 3,335“ zpracovaný a předložený spol. ADONIX, spol. s r. 

o., Pardubice, Bratranců Veverkových 645, IČO 60110589 a schválila jeho soulad 

s povodňovým plánem městyse Dolní Čermná. 

- tato záležitost souvisí s výstavbou opěrné zdi na staré cestě, kterou realizuje státní podnik 

Povodí Labe  

 

52.4. Rada městyse vzala na vědomí aktuální informace k akcím: 

 „Chodníky Dolní Čermná“ (uzavření smlouvy o dílo, předání staveniště, kontroly 

dokumentů provedené ze strany IROP) 

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

ploch“ (uzavření smlouvy o dílo, podání žádosti o vydání rozhodnutí o dotaci na 

MMR) 

 výměna oken v tělocvičně (uzavření smlouvy o dílo, vybourání kopilitů a dozdění, 

termín montáže oken f. STAVONA) 

- bude projednáno v bodě „různé“  
 

52.5. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o jednání se zájemkyní o 

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

Čermné Mgr. Jitkou Gieblovou a uložila starostovi zajistit všechny potřebné podklady pro 

uzavření nájemní smlouvy a předložit je k projednání radě městyse na jejím dalším jednání. 

- nájemní smlouva byla uzavřena, paní Mgr. Gieblová začala výdejnu provozovat v průběhu 

prvního srpnového týdne. Z průběžného jednání s Mgr. Gieblovou je zřejmé, že situace   při 

provozování výdejny na vesnici není jednoduchá, je nezbytné, aby občané výdejnu náležitě 

využívali.  

 

52.6. Rada městyse rozhodla zveřejnit úmysl městyse pronajmout na dobu určitou  

a) část stavební parcely č. 329/2, část pozemkové parcely č. 2355/1 a část pozemkové parcely 

č. 4106/80 dle situačního plánku,  

b) část pozemkové parcely č. 4106/80, část pozemkové parcely č. 4106/29 a část pozemkové 

parcely č. 4106/27 dle situačního plánku,  

c)  část pozemkové parcely č. 1971/2 a část pozemkové parcely č. 4106/89 dle situačního 

plánku,  

d) část pozemkové parcely č. 8351 dle situačního plánku,   

vše v k. ú. Dolní Čermná.  
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53. jednání RM 12.07.2017: 

53.2. Rada městyse se seznámila s cenovými nabídkami na pořízení stožárů a světel v rámci 

opravy veřejného osvětlení v ulici za základní školou a schválila  

a) nákup stožárů od firmy AMAKO, spol. s r. o., Heřmanův Městec, Havlíčkova 1023, dle 

nabídky v příloze.    

b) nákup světel od firmy LAMBERGA s. r. o., Brno – Žabovřesky, Sochorova 38, IČO 

29241723, dle nabídky v příloze 

 

53.3. Rada městyse vzala na vědomí aktuální informace k akcím: 

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

ploch“ (doručení Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj čj. MMR-27788/2017-52 

ze dne 29.06.2017 o poskytnutí dotace, jednání ohledně zahájení realizace akce a o 

koordinaci činností, nutnosti projednání harmonogramu stavby s panem farářem a 

provozovateli Orlovny) 

  „Chodníky Dolní Čermná“ (zařizování staveniště, příprava skládky zeminy a 

zahájení stavby chodníků ve směru z náměstí k čp. 18, jednání se SÚS ohledně 

rozšíření silnice, harmonogram prací a financování) 

 „Bezbariérové úpravy ZŠ (výtah) a vybavení IT učebny (proběhla kontrola 

formálních náležitostí žádosti, projekt postoupil do další fáze)   

 výměna oken v tělocvičně (instalace oken firmou STAVONA, předpoklad 

vícenákladů, které se objevili při provádění stavebních prací)  

 rozšíření zastřešení v AZAS (nátěr a instalace dřevěné konstrukce, položení krytiny)  

a ukládá starostovi zajistit realizaci a dokončení akcí  

- podrobnější informace k jednotlivým investičním akcím budou v bodě „různé“   
 

53.4. Rada městyse se seznámila s aktuálním stavem pohledávek městyse Dolní Čermná a 

výší nákladů na vymáhání pohledávek a uložila starostovi a účetní rozeslat dlužníkům 

upomínky.   

 - byly rozeslány upomínky, někteří dlužníci své závazky uhradili, některé doručenky se 

vrátily jako nedoručitelné, řeší se jejich nové rozeslání. Hlídáme výši jednotlivých 

pohledávek, tyto budou opět vymáhány prostřednictvím exekutora.   

 

53.5. Rada městyse vzala na vědomí informaci starosty o personálním vývoji pracovně 

technické skupiny městyse.  

- v současné době byla četa doplněná brigádníky, speciální poděkování patří důchodcům, 

hlavně panu  Liptákovi a panu Mikulovi, kteří nám výrazně pomáhají  

 

53.6. Rada městyse schválila služební cestu starosty dne 17.07.2017 do družební Gminy 

Dzieržonów za účelem projednání společných projektů a využití dotací z programu Interreg 

V-A Česká republika – Polsko  

 

53.7. Rada městyse schválila ukončení nájmu bytu č. 12 o velikosti 1 + kk ve III. nadzemním 

podlaží domu čp. 226 v k. ú. Dolní Čermná vzniklého na základě „Smlouvy o nájmu bytu“ 

ze dne 20.06.2016 nájemci L. M., dohodou ke dni 31.08.2017, a uložila starostovi a H. 

Vágnerové zajistit obsazení předmětného bytu. 
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53.8. Rada městyse schválila pronájem nebytových prostor (část jednotky č. 76/1 dle přílohy) 

v I. NP budovy č.p. 76, č.p. 101 v k. ú. Dolní Čermná, Mgr. Jitce Gieblové, Vysoká nad Labem 

206,, IČO 73606553 pro účely provozování výdejny léčiv a zdravotnického materiálu, od 

01.08.2017 na dobu neurčitou, za obvyklé nájemné pro pronájem nebytových prostor a 

uzavření příslušné nájemní smlouvy dle návrhu příloze a uložila starostovi tuto smlouvu 

podepsat.      

 

53.9. Rada městyse schválila Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozd. předpisů, dle návrhu 

v příloze, s platností od 01.08.2017. 

 

53.10. Rada městyse vzala na vědomí průběh příprav na akci „Setkání Čermných 2017“ 

konané dne 02.09.2017 v Dolní Čermné, seznámila se s návrhem rozpočtu a uložila starostovi 

zajistit přípravu a realizaci akce  

- akce byla uskutečněna, návštěvnost byla relativně velká, poděkování patří celému 

organizačnímu týmu v čele s Katkou Veselou a zároveň i spolkům, které se výborně postarali 

o zajištění občerstvení a pořádání soutěží  

 

53.11.1. Rada městyse se seznámila se znaleckým posudkem zpracovaným znalcem z oboru 

ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí Ing. Milanem Thamem na stanovení obvyklé 

ceny nemovitostí v Areálu zdraví a sportu v majetku TJ Dolní Čermná, z.s. v souvislosti 

s plánovaným nabytím předmětných nemovitostí a s informacemi ohledně jednání s Úřadem 

pro zastupování státu ve věcech majetkových, odboru Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí 

v souvislosti narovnání majetkových vztahů ohledně budovy č. ev. 299 na stpč. 818 v k. ú. 

Dolní Čermná a uložila starostovi a H. Vágnerové připravit podklady pro jednání orgánů 

městyse za účelem nabytí nemovitostí do majetku městyse     

- připravují se podklady pro projednání v zastupitelstvu v listopadu 2017  

 

53.12. Rada městyse schválila rozpočtovou změnu č. 4 k rozpočtu městyse Dolní Čermná na 

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

schválení rozpočtové změny.  

- bude projednáno v bodě „finanční záležitosti“  

 

53.13. Rada městyse schválila konání letního kina v Areálu zdraví a sportu „Kinematograf 

bratří Čadíků“ v termínu od 19.08. do 22.08.2017 a uložila K. Veselé zajistit příslušnou 

objednávku na tuto akci. 

- promítání proběhlo, ohlas byl pozitivní, promítání navštívilo v průměru 80-100 osob každý 

den  

 

53.14. Rada městyse schválila nákup majáku a jeho příslušenství pro JSDHO dle nabídky 

v příloze, který bude spolufinancována z dotace Pardubického kraje (viz usnesení RM č. 50.6. 

ze dne 18.05.2017) a uložila starostovi zajistit příslušnou objednávku 

 

53.15. Rada městyse rozhodla o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku 

v majetku městyse - ppč. 4075/1 v k. ú. Dolní Čermná, ve prospěch oprávněného - 

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

zastoupená společností ELRO Czech, s. r. o., Ostřetín 288, IČO 04669754 spočívající v právu 
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oprávněné osoby na služebném pozemku umístit, provozovat, opravovat a udržovat 

zařízení distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, schválila návrh 

„Smlouvy o  zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2014875/VB/2, Dolní Čermná, 

2075/3, Marek – nové OM, kNN,  dle přílohy a uložila starostovi předmětnou smlouvu 

podepsat. 

 

53.16. Rada městyse vzala na vědomí oznámení ředitelky Základní školy Vincence Junka 

Dolní Čermná (čj. ÚmDC 502/2017 ze dne 27.06.2017) o stavu střechy na budově čp. 40 

(školní jídelna a základní škola) a uložila starostovi a místostarostovi prověřit stav budovy a 

o zjištěných skutečnostech informovat radu městyse  

- bude nutné naplánovat rekonstrukci střešní krytiny  

 

53.17. Rada městyse doporučila zastupitelstvu městyse určit starostu městyse Petra Helekala 

jako zastupitele, který bude spolupracovat při vyhodnocování Územního plánu Dolní 

Čermná a při zpracování návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Dolní Čermná.   

 

53.18. Rada městyse schválila Smlouvu o stravování s f. Ing. Jiří Appl – Restaurace „Céčko“, 

Dolní Čermná 85, IČO 11120932 a s tím, že příspěvek na stravování zaměstnanců zůstává ve 

výši dle „Směrnice k závodnímu stravování“ ze dne 30.11.2016. 

 

54. jednání RM 14.08.2017: 

54.2. Rada městyse vzala na vědomí aktuální informace k akcím: 

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

ploch“ (příprava na zahájení realizace akce, včetně souběhu s akcí spol. ČEZ – 

pokládka kabelu NN realizované spol. MATEX HK s. r. o.) 

  „Chodníky Dolní Čermná“ (probíhají práce v úsecích chodníků „A“, „B“ a „C“, 

konání pravidelných kontrolních dnů a kontrol koordinátora BOZP ) 

 „Bezbariérové úpravy ZŠ (výtah) a vybavení IT učebny (schválení žádosti o dotaci na 

MAS Orlicko, nutná příprava výběrového řízení, předpoklad realizace duben 2018)   

 výměna oken v tělocvičně (hlavní část akce dokončena, řešeno do plechování pod 

střechou a obložení pilířů) 

 rozšíření zastřešení v AZAS (dokončuje se instalace krytiny)  

- bude projednáno v bodě „různé“  
 

54.3. Rada městyse se seznámila s informacemi o výsledcích služební cesty starosty  do 

družební Gminy Dzieržonów uskutečněné dne 17.07.2017 o dalším postupu při přípravě 

společných projektů  

- jednání bylo směřováno na řešení projektu z uvedeného programu, žadatelem bude 

Mikroregion Severo Lanškrounsko. Byl řešen velký projekt na rekonstrukci staré školy, 

bohužel s ohledem na administrativní náročnost a malou pravděpodobnost úspěšnosti, bylo 

od žádosti prozatím ustoupeno (v daném programu je obrovský přetlak projektů). Na 

rekonstrukci „staré“ školy budeme hledat jiný dotační titul.    

 

54.4. Rada městyse rozhodla pronajmout  

a) část stavební parcely č. 329/2, část pozemkové parcely č. 2355/1 a část pozemkové parcely 

č. 4106/80 dle situačního plánku,  
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b) část pozemkové parcely č. 4106/80, část pozemkové parcely č. 4106/29 a část pozemkové 

parcely č. 4106/27 dle situačního plánku,  

c)  část pozemkové parcely č. 1971/2 a část pozemkové parcely č. 4106/89 dle situačního 

plánku,  

d) část pozemkové parcely č. 8351 dle situačního plánku,   

vše v k. ú. Dolní Čermná, na dobu určitou společnosti  SAPA-LPJ, spol. s r. o., se sídlem 

Dráby 850, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 62063634, a uložila starostovi podepsat příslušnou 

nájemní smlouvu dle návrhu. 

 

54.5. Rada městyse schválila uzavření příkazní smlouvy o zajištění technického dozoru 

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

zpevněných ploch“ se společností Hudeček s. r. o., Husova 888, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO 

25922319 a uložila starostovi podepsat příslušnou smluvní dokumentaci.  

 

54.6. Rada městyse schválila doplněnou nabídku na akci „Rozšíření zastřešení v Areálu 

zdraví a sportu Dolní Čermná“ předložené firmou Truhlářství Jiří Svoboda, Dolní Čermná 

252, IČO 16746571, a uložila starostovi podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na 

předmětnou akci.  

 

54.7. Rada městyse vzala na vědomí informace o přípravách a další organizační záležitosti 

akce 26. ročník Setkání Čermných konané dne 02.09.2017 v Areálu zdraví a sportu v Dolní 

Čermné, včetně finančního zajištění akce.  

 

54.8. Rada městyse projednala žádost P.R., Dolní Čermná  (čj. ÚmDC 640/2017 ze dne 

09.08.2017) o odkoupení části ppč. 2359/1, resp. směnu pozemků části ppč. 2359/1 za část ppč. 

2363/1, vše v k. ú. Dolní Čermná a doporučila zastupitelstvu městyse schválit zveřejnění 

záměru směny pozemků dle předložené návrhu. 

- bude projednáno v bodě „majetkové“  
 

54.9.1. Rada městyse rozhodla pronajmout byt č. 12 o velikosti 1 + kk ve III. NP, v domě čp. 

226 v Dolní Čermné paní G. S., Lanškroun a uzavřít s ní nájemní smlouvu od 01.09.2017 na 

dobu neurčitou, s nájemným ve výši dle přílohy, za podmínky, že nejpozději do 30.08.2017 

složí na účet městyse požadovanou kauci a uložila starostovi podepsat příslušnou nájemní 

smlouvu.  

 

54.9.2. Rada městyse se seznámila se žádostí H. Č, Horní Třešňovec (čj. ÚmDC 639/2017 ze 

dne 09.08.2017) o pronájem bytu v domě čp. 226 v Dolní Čermné, konstatuje, že 

v předmětném bytovém domě není volný byt o požadované velikosti a ukládá 

zaměstnankyním úřadu evidovat předmětnou žádost v evidenci žadatelů o byty a v případě 

uvolnění vhodného bytu předložit žádost k rozhodnutí radě městyse.   

 

54.10. Rada městyse projednala záměry změn festivalu Čermenské slavnosti 2018, uložila 

starostovi prověřit a projednat dotační možnosti z Visegrádského fondu a předložit koncept 

projektu radě městyse.  

- jedná se o propojení Čermenských slavnosti a akce Den se sousedy s ohledem na jejich 

organizační náročnost  
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54.11. Rada městyse schválila cenovou nabídku (viz příloha) na dodání betonové podlahy na 

opravu garáže JSDHO a uložila starostovi a veliteli JSDHO zajistit realizaci akce.  

- bude projednáno v bodě „různé“  
 

54.12. Rada městyse schválila podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků 

Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova v roce 2018 na úroky z úvěrů přijaté 

na projekty k rozvoji technické infrastruktury městyse Dolní Čermná „plynofikace“ a 

„kanalizace a ČOV“ ve výši 100.000,- Kč a uložila starostovi zajistit podání žádosti v termínu  

 

54.13. Rada městyse schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor 

ze dne 13.07.2017 uzavřené s Mgr. Jitkou Gieblovou, Vysoká nad Labem 206, IČO 73606553 

pro účely provozování výdejny léčiv a zdravotnického materiálu dle přílohy a uložila 

starostovi ho podepsat. 

 

54.14. Rada městyse schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 09.12.2016 

uzavřené s Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, Dolní Čermná 

76, IČO 01349341 na zajištění administrace projektu „Obnova navrší kostela sv. Jiří v Dolní 

Čermné Etapa 2 a 3 – oprava zpevněných ploch“ dle přílohy a uložila starostovi ho podepsat. 

 

54.15. Rada městyse rozhodla o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku 

v majetku městyse - ppč. 861/9 v k. ú. Jakubovice, ve prospěch oprávněného - společnosti 

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

společností Energomontáže Votroubek, s. r. o., Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 318, IČO 

28791274, spočívající v právu oprávněné osoby na služebném pozemku umístit, provozovat, 

opravovat a udržovat součást distribuční soustavy, provádět její obnovu, výměnu a 

modernizaci, schválila návrh „Smlouvy o  zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-

2008379/VB/2 Dolní Čermná, Jakubovice 75, Červenka - RD  dle přílohy a uložila starostovi 

předmětnou smlouvu podepsat. 

 

54.16.1. Rada městyse rozhodla o zřízení budoucího věcného břemene na pozemku – 

stavební parcele č. 459 v k. ú. Dolní Čermná, ve prospěch oprávněného – společnosti ČEZ 

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

společností BETA CZ ČESKÁ TŘEBOVÁ s. r. o., Česká Třebová, Parník, Pod Březinou 637,  

IČO 27518302, spočívající v právu oprávněné osoby na služebném pozemku umístit, 

provozovat, opravovat, udržovat zařízení distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, 

výměnu a modernizaci, schválila návrh „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. EP-12-2003335/VB/1, Dolní Čermná 4 Městys – 

přeložka knn.“ dle přílohy a ukládá starostovi předmětnou smlouvu podepsat. 

 

54.16.2. Rada městyse schválila uzavření „Dohody o postoupení práv a povinností 

z investorství“ o podmínkách a dalším postupu při výstavbě a uvádění do provozu 

energetického díla „přeložka kabelového vedení NN“ dle veřejnoprávní smlouvy čj. ÚmDC 

– 384/2017/SU/51 z 24.05.2017 se společností ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, Děčín IV – 

Podmokly, Teplická 874/8, IČO 24729035 zastoupená společností BETA CZ ČESKÁ 

TŘEBOVÁ s. r. o., Česká Třebová, Parník, Pod Březinou 637,  IČO 27518302.   
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54.17. Rada městyse ohledně prodloužení pachtu zemědělských pozemků – ppč. č. 1056, ppč. 

1062, ppč. 1063, ppč. 1114, ppč. 1159, ppč. 1164 v k. ú. Jakubovice pachtýři Zemědělsko-

obchodnímu družstvu Žichlínek rozhodla zveřejnit úmysl městyse o propachtování 

předmětných pozemků. 

 

54.18. Rada městyse vzala na vědomí rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, 

odboru životního prostředí a zemědělství, o povolení výjimky k použití závadných látek ke 

krmení ryb pro Čermenský rybník, které respektuje podmínku dle usnesení ZM č. 16.5.2. ze 

dne 24.04.2017.  

 

54.19. Rada městyse schválila rozpočtovou změnu č. 5 k rozpočtu městyse Dolní Čermná na 

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

schválení rozpočtové změny.  

- bude projednáno v bodě „finanční záležitosti“  

 

55. jednání RM 11.09.2017: 

- rada vzala na vědomí informace starosty o probíhajících investičních akcích „Chodníky 

Dolní Čermná“ a  „Obnova návrší kostela sv. Jiří“, o plánovaných instalacích, rekonstrukcích 

a opravách veřejného osvětlení, o přípravě akce „Bezbariérové úpravy ZŠ (výtah) a vybavení 

IT učebny“  

 

- rada vzala na vědomí informace o opakujících se poruchách a problémech na stávajícím 

veřejném osvětlení v různých částech obce  

- v současné době se řeší velká porucha na pozemcích před čp. 12, měla by být odstraněna 

v tomto týdnu, dále se řeší porucha v chodníku ke kostelu, očekáváme možné další 

problémy v souvislosti s výstavbou nových chodníků  

  

- rada se seznámila s vyhodnocením 26. ročníku Setkání Čermných konaného dne 02.09.2017 

v Areálu zdraví a sportu v Dolní Čermné, s náklady akce a vyslovila poděkování K. Veselé 

za přípravu a organizaci akce, organizačnímu týmu i spolkům 

- výborná práce K. Veselé. Starostové ostatních obcí chválili náš areál, byli spokojeni 

s organizací i zajištěnými službami. 

 

- rada městyse projednala programový rámec 30. ročníku Čermenských slavností a schválila 

podání žádosti o dotaci z Visegrádského fondu  

- proběhla další schůzka organizačního výboru, v rámci které jsme byli informování o 

dalších nutností k podání žádosti, bude zvažováno zde žádost podat  

 

- rada vyhodnotila návrhy na zajištění separovaného sběru odpadů („dům od domu“ nebo 

z veřejných stanovišť) a schválila zavedení způsobu rozmístění sběrných nádob na veřejných 

stanovištích  

- minulý týden proběhla schůzka s pracovníkem spol. Ekokom, byla upřesněna stanoviště 

(18 stanovišť v Dolní Čermné a 2 v Jakubovicích), v následujícím období budou objednány 

kontejnery, (které nehradíme, ale budeme je mít ve výpůjčce, jejich pořizovací cena je min.  

cca 500.000,- Kč), dodací lhůta bude cca 5 -6 týdnů. Pro stanoviště zatím nemusíme dělat 

nějaké velké stavební úpravy. Bude nutná také změna obecně závazné vyhlášky o systému 

odpadů.  



 

9 

 

- rada se seznámila s novými povinnostmi obcí a veřejných funkcionářů v souvislosti 

s novelou zákona č. 159/2006, o střetu zájmů, ve znění pozd. předpisů 

- nové zákon ukládá veřejným funkcionářům ve stanovených termínech uvést příslušná 

oznámení v Centrálním registru oznámení, který je nově veden u Ministerstva spravedlnosti 

 

- rada se seznámila s úspěšností žádostí o dotaci podaných svazkem MSL do I. kola 

dotačních výzev MAS Orlicko a uložila starostovi sledovat vyhlášení II. kola a zajistit 

přípravu podkladů pro podání žádosti o dotaci na akci „Chodník  Malův most - Letná“ 

- probíhá příprava projektová dokumentace se připravuje  

 

- rada vzala na vědomí vyhodnocení konání letního kina v Areálu zdraví a sportu 

„Kinematograf bratří Čadíků“ v termínu 19.08. - 22.08.2017  

 

- rada schválila výměnu vybavení bytu č. 12 v bytovém domě čp. 226 (kuchyňská linka a 

sporák) 

 

- rada schválila dodání a uložení obrub chodníku v úseku od budovy úřadu městyse po čp. 

229 (Pizzerie  u Evženie) 

- provede f. Strabag  

 

- rada městyse projednala záměr nabytí pozemků ppč. 8157 a ppč. 8160 v k. ú. Dolní Čermná 

- týká se pozemků v lokalitě určené pro výstavbu rodinných domů  

 

- rada projednala záměr výstavby rodinného domu manž. S. na části ppč.  8017 v k. ú. Dolní 

Čermná  

 

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 června 2017 až září 2017. 

        pro 15, proti 0, zdržel se 0    

         

3. Zpráva kontrolního výboru 

Starosta předal slovo předsedkyni kontrolního výboru RNDr. Věře Šverclové, která uvedla:   

Jednání kontrolního výboru se konalo dne 11.09.2017. 

Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění nových úkolů vyplývajících z usnesení rad a 

zastupitelstva následovně: 

- kontrola plnění usnesení RM 43. až 52.  (od konce prosince 2016  do června 2017)   

- kontrola plnění usnesení ZM 14., 15., 16., 17., 18. (prosinec 2016 až červen 2017)   

Podrobnou zprávu kontrolního výboru jsme vám zasílali k seznámení v materiálech 

k jednání. Kontrolní výbor konstatuje, že úkoly se průběžně plní, nesplněny zůstávají úkoly, 

u nichž dosud běží termín k jejich zajištění nebo úkoly týkající se aktuálních akcí (např. akce 

chodníky, obnova kostelního návrší, atd.). Předsedkyně konstatovala, že kontrola starších 
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úkolů bude provedena v průběhu podzimu a příslušná zpráva kontrolního výboru bude 

předložena na jednání zastupitelstva v listopadu příp. v prosinci. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru.  

        pro 14, proti 0, zdržel se 1 

(Šverclová)    

 

4. Finanční záležitosti 

4.1. Informace o rozpočtové změně č. 4 k rozpočtu na rok 2017 

Starosta podal zastupitelům informace k rozpočtové změně č. 4, která byla zastupitelům 

zaslána v příloze v materiálech k jednání. 

Rozpočtovou změnu č. 4  schválila v rámci své kompetence rada na svém jednání dne 

12.07.2017 usnesením č. 53.12.  

Rozpočtová změna byla přijata zejména z důvodu tzv. „průtokové dotace“ Pardubického 

kraje na akci Pohádkový les, vyšších výběrů daní a poplatků, přijetí daru na Čermenské 

slavnosti, nákladů na opravu tělocvičny,… 

Bez dotazů a připomínek zastupitelů.  

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí  

 rozpočtovou změnu č. 4 k rozpočtu městyse na rok 2017, dle přílohy, schválenou 

usnesením rady městyse č. 53.12. ze dne 12.07.2017, včetně jejího odůvodnění.  

        pro 15, proti 0, zdržel se 0    

          
4.2. Informace o rozpočtové změně č. 5 k rozpočtu na rok 2017 

Starosta podal zastupitelům informace k rozpočtové změně č. 5, která byla zastupitelům 

zaslána v příloze v materiálech k jednání. 

Rozpočtovou změnu č. 5 schválila v rámci své kompetence rada na svém jednání dne 

14.08.2017 usnesením č. 54.19.  

Rozpočtová změna zahrnuje navýšení příjmů (vyšší výběr poplatků za odpady – uhrazení 

starých dluhů, sponzoring na poskytnutí reklamy od firem OmegaTech a KPV na Setkání 

Čermných, vratku vyúčtování za el. energii pro VO, vyšší příjmy z prodeje pozemku a 

ubytovacích služeb) a výdajů (na stavební dozor f. Hudeček, na pracovně-právní záležitosti, 

prodloužení zastřešení, údržba veřejné zeleně…)  

Bez dotazů a připomínek zastupitelů.  

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí  

 rozpočtovou změnu č. 5 k rozpočtu městyse na rok 2017, dle přílohy, schválenou 

usnesením rady městyse č. 54.19. ze dne 14.08.2017, včetně jejího odůvodnění.  

        pro 15, proti 0, zdržel se 0    
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5. Majetkové záležitosti  
Starosta předal slovo Haně Vágnerové, která podala komentář k majetkovým záležitostem:  

 

5.1. Projednání podání žádosti o směnu pozemků mezi městysem Dolní Ćermná a Státním 

pozemkovým úřadem z důvodu získání ppč. 3298/34 do majetku městyse, projednání 

zveřejnění záměru směny pozemků   

 

Pozemky 

Městys Dolní Čermná má ve vlastnictví: 

- ppč. 8264 – trvalý travní porost  o výměře 1485 m2 

- ppč. 8283 – trvalý travní porost  o výměře 2154 m2,   oba pozemky k. ú. Dolní Čermná, 

za Kobylicí   

 

Státnímu pozemkovému úřadu (dále také „SPÚ“) přísluší hospodařit s majetkem státu 

- ppč. 3298/34 – trvalý travní porost o výměře 442 m2,  k. ú. Dolní Čermná v sídlišti. 

 

Městys má zájem o získání tohoto pozemku do vlastnictví z důvodu dokončení  

vypořádání spoluvlastnických vztahů k pozemkům s K. a K. S. Vzhledem k tomu, že není 

možné nabýt ppč. 3298/34 z vlastnictví SPÚ do majetku městyse za úplatu - viz usnesení ZM 

11.4.6. ze dne 20.06.2016 (podle postupů Státního pozemkového úřadu by tento pozemek 

musel být nabídnut ve veřejné nabídce), jednal starosta s ředitelkou SPÚ a byl nám 

doporučen postup formou směny pozemků.       

SPÚ stanoví pro směnu pozemků tyto podmínky:  

- pozemky nabízené Státnímu pozemkovému úřadu musí být zemědělsky využitelné teď i ve 

výhledu, musí se jednat o zemědělskou půdu, která není zanedbaná. Nesmí se jednat o 

plochy určené podle platné ÚPD jako plochy veřejně prospěšných staveb nebo plochy na 

bydlení 

- podle účelu směny je stanoven poměr pozemků požadovaných vůči pozemkům 

nabízených náhradou. (Pro „jiný účel“ musí navrhovatel nabídnout o 50 % větší výměru 

náhradou nabízených pozemků než je výměra pozemků požadovaných.) 

 

Ocenění pozemků pro účely směny dle metodiky  SPÚ: 

1) pozemek v příslušnosti hospodaření SPÚ je oceněn cenou obvyklou (tržní hodnotou) ke 

dni podání žádosti, resp. ke dni podpisu smlouvy současně i cenou zjištěnou, s tím, že pro 

převod se v souladu s ust. § 22 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

použije vždy cena vyšší.  

2) pozemek navrhovatele tj. náhradou nabízený, je oceněn cenou dohodnutou, vycházející z 

ocenění dle § 28a zákona o půdě (tj. v cenách platných ke dni 24. června 1991, a to podle 

vyhlášky č. 182/1988 Sb., ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb.). 

V dané věci je nezbytné dodržet platnou legislativu ČR, neboť SPÚ v souladu se zákonem č. 

503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o SPÚ), nabízí převoditelné pozemky.  

 

Proběhla krátká diskuse zastupitelů nad podmínkami stanovenými SPÚ, nakonec s ohledem na 

skutečnost, že převažuje zájem městyse k získání předmětného pozemku, je nutné je respektovat.  

 

Starosta navrhl unesení a dal o nich hlasovat:   
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(1) 

Zastupitelstvo městyse schválilo podání žádosti Státnímu pozemkovému úřadu, 

Krajskému pozemkovému úřadu pro Pardubický kraj o směnu dále uvedených pozemků 

v k. ú. Dolní Čermná následovně: 

- převést z vlastnictví městyse Dolní Čermná do vlastnictví ČR – Státního pozemkového 

úřadu pozemkovou parcelu č. 8264 – trv. trav. porost a pozemkovou parcelu č. 8283 – trv. 

trav. porost, obě v k. ú. Dolní Čermná,  

- převést z vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu do vlastnictví městyse Dolní 

Čermná pozemkovou parcelu č. 3298/34 – trv. trav. porost v k. ú. Dolní Čermná, a uložilo 

starostovi zajistit všechny potřebné úkony.     

        pro 15, proti 0, zdržel se 0    

(2) 

Zastupitelstvo městyse schválilo zveřejnění záměru směny pozemků: 

- pozemkové parcely č. 8264 – trv. trav. porost a pozemkové parcely č. 8283 – trv. trav. 

porost, obě v k. ú. Dolní Čermná z vlastnictví městyse Dolní Čermná do vlastnictví ČR – 

Státního pozemkového úřadu), 

- za pozemkovou parcelu č. 3298/34 – trv. trav. porost v k. ú. Dolní Čermná (z vlastnictví 

ČR – Státního pozemkového úřadu do vlastnictví městyse Dolní Čermná.  

        pro 15, proti 0, zdržel se 0    

 

 

5.2. 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  

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

odkoupení ppč.  3282/1. Jedná se o pozemek za domem čp. 242 (tzv. „činžákem“),  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:  obvyklá kupní cena 

předmětného pozemku činí 50,- Kč/m2, se kterou nakonec vlastníci BJ souhlasí. 

Zastupitelstvo na jednání dne 19.06.2017 rozhodlo o zveřejnění záměru prodeje předmětného 

pozemku. Zveřejnění proběhlo od 09.08.2017 do 25.08.2017 - bez připomínek občanů.   

Kupní cena předmětného pozemku byla konzultována se znalcem Ing. Milanem Náglem - 

viz výše - doporučuje předmětný pozemek  prodat za kupní cenu 50,- Kč/m2. 

Bez dotazů a připomínek zastupitelů.  

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse rozhodlo prodat pozemkovou parcelu č. 3282/1 – orná půda 

v katastrálním Dolní Čermná Společenství vlastníků domu čp. 242 v Dolní Čermné, se 

sídlem Dolní Čermná čp. 242, IČO 25964704, za jednotkovou kupní cenu 50,- Kč/m2 a 

ukládá starostovi podepsat příslušnou kupní smlouvu.  

        pro 15, proti 0, zdržel se 0    
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5.3. Projednání žádosti 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  

Již dříve projednávalo zastupitelstvo žádosti J. P. a P. Š. o odkoupení částí ppč. 4266 v k. ú. 

Dolní Čermná – stežníku, který z větší části není užíván. Pro zaměření částí pozemku 

prodávaných J. P. a P. Š. proběhlo geodetické vytyčení v terénu a byl zpracován geometrický 

plán č. 856-36/2016. 

Ze zaměření a GP vyplynulo, že část ppč. 4266 (v GP označena jako ppč. 4266/4)  fakticky 

užívají H. – jedná se o zaplocenou část. J. H. tedy žádá o odkoupení této části o výměře 23 m2 

v rámci nápravy majetkových vztahů.     

Zastupitelstvo na jednání dne 19.06.2017 rozhodlo o  zveřejnění záměru prodeje 

předmětného pozemku. Zveřejnění proběhlo od 09.08.2017 do 25.08.2017 - bez připomínek 

občanů.   

Návrh kupní ceny předmětného pozemku: 40,- Kč/m2 (stejná za jakou se prodávalo P. Š. a J. 

P.), je potvrzeno i od Ing. Milana Nágla, že se jedná o cenu obvyklou, za  kterou je možné 

předmětný pozemek prodat.  

Bez dotazů a připomínek zastupitelů.  

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse rozhodlo prodat pozemkovou parcelu č. 4266/4 ostatní plocha 

v katastrálním území Dolní Čermná, J. ., Dolní Čermná,   za jednotkovou kupní cenu 40,- 

Kč/m2 a ukládá starostovi podepsat příslušnou kupní smlouvu.   

        pro 15, proti 0, zdržel se 0    

 

5.4. Projednání žádosti P. R., Dolní Čermná (čj. ÚmDC 640/2017 ze dne 09.08.2017)   

- o směnu pozemků - části ppč. 2359/1 za část ppč. 2363/1 v k. ú. Dolní Čermná před čp. 238 

- zveřejnění záměru směny pozemků 

P. R. podal žádost o odkoupení části ppč. 2359/1 na náměstí před restaurací (jedná se o část, 

do které vlastně zasahuje pergola před restaurací). S ohledem ke skutečnosti, že na části ppč. 

2363/1, která je v majetku P. R., se realizují chodníky, bylo by možné řešit nápravu 

majetkových vztahů směnou pozemků.  

Předkládáme zastupitelstvu k projednání záměru směny předmětných pozemků.    

Jan Svoboda -  upozornil, že při zaměřování bude nutné pohlídat vjezd k L 

Bez dalších dotazů a připomínek,  

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse schválilo zveřejnění záměru směny části pozemkové parcely č. 

2359/1 – ostatní plocha v k. ú.  Dolní Čermná (z vlastnictví městyse Dolní Čermná) za část 

pozemkové parcely č. 2363/1 - zahrada v k. ú. Dolní Čermná (z vlastnictví P. R.) dle 

situačního plánku v příloze.  

        pro 15, proti 0, zdržel se 0   
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6. Různé  
6.1. Informace o investičních akcích  

Starosta podal zastupitelům aktuální informace k jednotlivým investičním akcím 

následovně: 

 

Chodníky Dolní Čermná 

Probíhá výstavba jednotlivých úseků chodníků – téměř je hotový úsek z náměstí po čp. 18. 

Začala výstavba větve na horní část městyse, konají se pravidelné kontrolní dny, řeší se 

aktuální problémové záležitosti související s výstavbou (např. před čp. 297, řešení osvětlení  

chodníků, atd.).  Starosta informoval zastupitele o předpokladu financování (z IROPu bude 

ve 2 etapách), do 20.09.2017 je nutné doložit doklady a podat první žádost o financování 

z IROPU.  V rámci akce byly prozatím řešeny drobné problémy při realizaci: Jednalo se 

umístění některých světel v chodnících v části od náměstí na Petrovice, musely být takto 

umístěny z důvodu reálného průběhu plynovodu v terénu. Osazení palisád u nemovitosti 

Bártových.  Dále bude v následujícím období nezbytné prodiskutovat přeložení sloupu u 

rybníka. V současné době vychází do chodníku. Cena přeložky je více jak 100.000,- Kč. Dále 

bude nezbytné provést z našich zdrojů doplnění VO 6 světelných bodů v prostoru náměstí 

(není součástí projektu), demontáž stávajících sloupů a umístění nových svítidel na staré. 

Dále opravu chodníku před čp. 238 a 239. V rámci výstavby chodníku ve směru na 

Jakubovice provede Pardubický kraj, respektive SUS, opravu povrchu komunikace.   

 

Obnova navrší kostela sv. Jiří  

Stavba byla zahájena 04.09.2017. Konala se schůzka se zainteresovanými stranami (majiteli 

sousedních nemovitostí), všem patří poděkování za vstřícný přístup k akci, zejména pak p. 

faráři Roušarovi. Byly skryty staré žulové kostky, probíhají terénní a výkopové práce, bude 

se měnit podloží, to původní bylo nevyhovující. Předpokládaný termín dokončení je do 

konce listopadu 2017.  

 

Bezbariérové úpravy ZŠ (výtah) a vybavení IT učebny  

Z MAS Orlicko jsme obdrželi dotaci na projekt „Bezbariérové úpravy ZŠ (výtah) a vybavení 

IT učebny“ ve výši 1,5 mil Kč. Jednáme se spol. ČEZ ohledně nutné přeložky, bude se 

připravovat výběrové řízení na zhotovitele. Předpokládáme zahájení realizace akce v jarních 

měsících roku 2018.  

 

Zastřešení v AZAS   

Akce byla dokončena, byla otestována při akci Setkání Čermných. Zastřešení však není jen 

pro kulturní akce, ale jeho využití je určeno u pro ubytované v AZAS (účastníky soustředění, 

různých kurzů apod.). 

 

Dětské hřiště v areálu ZŠ  

V současné době se řeší umístění hřiště na stávající asfaltový podklad (roh pozemku k 

prodejně Qanto není náš). Po vyřešení tohoto problému bude pokračováno v přípravách pro 

realizaci hřiště.   
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Výměna oken na tělocvičně 

Akce je téměř dokončena, bude provedeno oplechování nadpraží nad okny a samotných 

sloupů.  

 

Rozšíření hasičské garáže  

Podlaha byla položena, garáž je opravena, poděkování patří členům naší JSDHO, kteří 

provedli práce formou brigád.  

 

Chodník od úřadu po Pizzerii –  městys realizuje uložení obrub chodníku v tomto úseku, 

opravu povrchu chodníku řeší spol. Matex, která do chodníku ukládá pro ČEZ kabel NN. 

V rámci této akce dojde i k opravě zábradlí mostu - řeší SUS a zábradlí na lávce – řeší městys.  

 

Opravy, rekonstrukce a doplnění veřejného osvětlení – jednáme s projektantem Ing. 

Mikuláškem, prvotně bude nutné doladit opravu VO u „Pily Zdena“ , na náměstí a poté 

bude posouzena a navržena oprava po celé obci.  

 

Další akce – byla provedena oprava místní komunikace na „Bednářce“, byla dokončena akce 

„oprava opěrné zdi u potoka“ na staré cestě, kterou realizovalo Povodí Labe.   

 

Starosta průběžně zodpověděl několik dotazů zastupitelů k investičním akcím. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí informace o aktuálním 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 a dalších a uložilo radě městyse a 

starostovi zajistit dokončení těchto akcí.  

 pro 15, proti 0, zdržel se 0   

 

6.2. Určení zastupitele pro spolupráci na vyhodnocení územního plánu 

Z MěÚ Lanškroun, odboru stavební úřad se na nás obrátila referentka územního plánování 

Ing. Ilona Scheuerová:  

„Protože od vydání Územního plánu Dolní Čermná koncem letošního roku uplyne čtyřletá 

lhůta, čeká nás v dohledné době společná práce na vyhodnocení Územního plánu Dolní 

Čermná dle ustanovení § 55 stavebního zákona.  

Proto bych chtěla požádat, aby byl na nějakém z příštích zasedání zastupitelstva vybrán tzv. 

určený zastupitel, který bude na přípravě „Zprávy o uplatňování ÚP Dolní Čermná“ 

spolupracovat s pořizovatelem.  

Určeným zastupitelem může být jakýkoliv člen zastupitelstva. Informujte mě prosím, až 

budete mít zastupitelstvo, na kterém by mohl být určený zastupitel vybrán. Potom bych 

potřebovala dodat výpis předmětného usnesení. S určeným zastupitelem bych se poté 

domluvila na dalším postupu.“ 

Jedná se o splnění legislativního požadavku. Zastupitelé navrhují, aby pověřeným 

zastupitelem byl starosta Petr Helekal.   

 



 

16 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městysu Dolní Čermná určilo dle ust. § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále jen 

„stavební zákon“), ve vazbě na ust. § 55 odst. 1 a ust. § 47 odst. 1 a 4 stavebního zákona, 

starostu městyse Petra Helekala jako zastupitele, který bude spolupracovat s 

pořizovatelem při vyhodnocování Územního plánu Dolní Čermná a při zpracování 

návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Dolní Čermná.  

        pro 15, proti 0, zdržel se 0   

 

7. Diskuse  

Starosta informoval zastupitele, že v souvislosti s dokončením nových chodníků před 

nadcházejícím zimním obdobím bude nutné zajistit mechanizaci na vyhrnování sněhu. 

Poptávka byla učiněna již dříve, pohybuje se kolem cca 800 tis. Kč. Dále bude řešeno v rámci 

kompetence rady. 

 

Dále starosta informoval zastupitelstvo o nové povinnosti, která pro obce vyplývá 

z evropského „Obecného nařízení o ochraně osobních údajů“ č. 679/2016 a Směrnice č. 

680/2016 (GDPR), jejichž účinnost nastane v celé EU v květnu 2018. Pro obce to bude zejména 

znamenat jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů. V podstatě jde o to, že obec si 

musí zajistit zaměstnance (nejspíše bude řešeno v rámci našeho mikroregionu), který by měl 

dohlížet nad tím, aby zaměstnanci úřadu nakládají s osobními daty dle zákona o ochraně 

osobních údajů a v případě porušení zákona bude činit oznámení na Úřad pro ochranu 

osobních údajů.  

 

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

 

Martin Appl se dotázal, zda je již pitná voda z pramene Crk. Starosta odpověděl, že lesní 

pozemek, na kterém se pramen nachází, není majetkem městyse, ale Lesů ČR. Pravidelné 

zajišťování rozborů vody není nijak levná záležitost. Daleko větší problémem je nesení 

odpovědnosti za kvalitu této „povrchové“ vody. Městys tedy v tomto směru nemůže nést 

odpovědnost za její kvalitu. 

 

Věra Šverclová upozornila na špatný stav cesty do sadů před Crkem. Starosta k tomu uvedl, 

že bude prověřeno vlastnictví cesty a prodiskutovány možnosti opravy.  

 

Dále Věra Šverclová upozornila, že dnem 31.12.2017 končí její funkční období ve školské 

radě. Je tedy potřeba jmenovat do školské rady zástupce městyse (zřizovatele). Starosta 

uvedl, že bude předloženo k projednání v radě. 

 

K dotazu Pavla Židka ohledně dosavadního financování akce „Chodníky Dolní Čermná“ 

starosta odpověděl, že dosavadní faktury byly hrazeny z úvěrového rámce, některé dřívější 

faktury také z účtu městyse. 

 

Václav Mikula v souvislosti se zimní údržbou místních komunikací upozornil na některé 

úseky cest, kde p. Krejsa obtížně projíždí s traktorem (cesta na Bahna, úsek k Jurečkovým). 
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Starosta k tomu sdělil, že budou prověřeni majitelé těchto cest a budou informování o 

nutnosti ořezání větví.  

 

Dále Václav Mikula navrhuje, zda by bylo možné přemístění vývěsky před bývalým 

koloniálem BEPA na místo po telefonní budce. Tato vývěska má význam pro občany z horní 

části obce. Starosta uvedl, že bude prověřeno vlastnictví navrženého pozemku. Samotná 

vývěska není v dobrém technickém stavu, starosta uvedl, že prověří stav vývěsní tabule, 

která byla dříve umístěna na náměstí, případně se zde může umístit tato.  

 

Monika Marková požádala o umístění 2 lamp veřejného osvětlení na sídlišti nových 

rodinných domů. Starosta uvedl, že s tím počítáme. Věc byla již několikrát projednávána 

s panem K. V této věci čekáme na výměnu VO na náměstí. Poté budou tyto lampy umístěny 

do sídliště.  

 

Martin Jirásek se dotázal, zda by bylo možné, zajistit průchodnost cesty na ppč. 1208 v k. 

ú.  Jakubovice. Starosta uvedl, že to bude projednáno v rámci jednání s panem M. ohledně 

pronájmu pozemků na konci letošního roku.  

 

Jan Svoboda upozornil na zavírání dveří u budovy úřadu.  Dále zmínil, že musí tlumočit 

stížnosti občanů na pobíhání koček po budově úřadu. Starosta sdělil, že to projedná s majiteli 

bytu v II. patře.  

 

Jiří Vávra požádal, zda by bylo možné jednat se zástupci spol. ZEFA ohledně situace v okolí 

zemědělských budov pod Klekarovou horou. Starosta uvedl, že plánoval jednání se zástupci 

ZEFA ohledně jiných záležitostí. Při této záležitosti bude vedena diskuse i ohledně této 

problematiky. Plánovaný termín je do konce roku 2017.  

 

K dotazu Josefa Ešpandra ohledně rybníka odpověděl starosta, že provozovatel je povinen 

brát pravidelné kontrolní odběry vody za účasti zástupce městyse za účelem zjištění kvality 

povrchové rybniční vody. 

 

 

Jednání bylo ukončeno dne 18.09.2017 v 19.50 hod. 

 

 

Zapsala: JUDr. Hana Vágnerová 
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Usnesení č. 19/2017 – ZM 

 

ZASTUPITELSTVA  MĚSTYSE  DOLNÍ  ČERMNÁ 

 
19.1. Zastupitelstvo městyse schválilo zapisovatelku Hanu Vágnerovou, ověřovatele zápisu 

Josefa Ešpandra a Petra Nastoupila a program jednání.  

 

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

konec června 2017 až září 2017. 

 

19.3. Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru.  

 

19.4.1. Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí  

 rozpočtovou změnu č. 4 k rozpočtu městyse na rok 2017, dle přílohy, schválenou 

usnesením rady městyse č. 53.12. ze dne 12.07.2017,  

včetně jejího odůvodnění.  

 

19.4.2. Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí  

 rozpočtovou změnu č. 5 k rozpočtu městyse na rok 2017, dle přílohy, schválenou 

usnesením rady městyse č. 54.19. ze dne 14.08.2017,  

včetně jejího odůvodnění.  

 

19.5.1.1. Zastupitelstvo městyse schválilo podání žádosti Státnímu pozemkovému úřadu, 

Krajskému pozemkovému úřadu pro Pardubický kraj o směnu dále uvedených pozemků 

v k. ú. Dolní Čermná následovně: 

- převést z vlastnictví městyse Dolní Čermná do vlastnictví ČR – Státního pozemkového 

úřadu pozemkovou parcelu č. 8264 – trv. trav. porost a pozemkovou parcelu č. 8283 – trv. 

trav. porost, obě v k. ú. Dolní Čermná,  

- převést z vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu do vlastnictví městyse Dolní 

Čermná pozemkovou parcelu č. 3298/34 – trv. trav. porost v k. ú. Dolní Čermná, a uložilo 

starostovi zajistit všechny potřebné úkony.     

19.5.1.2. Zastupitelstvo městyse schválilo zveřejnění záměru směny pozemků: 

- pozemkové parcely č. 8264 – trv. trav. porost a pozemkové parcely č. 8283 – trv. trav. 

porost, obě v k. ú. Dolní Čermná z vlastnictví městyse Dolní Čermná do vlastnictví ČR – 

Státního pozemkového úřadu), 

- za pozemkovou parcelu č. 3298/34 – trv. trav. porost v k. ú. Dolní Čermná (z vlastnictví ČR 

– Státního pozemkového úřadu do vlastnictví městyse Dolní Čermná.  

 

19.5.2. Zastupitelstvo městyse rozhodlo prodat pozemkovou parcelu č. 3282/1 – orná půda 

v katastrálním Dolní Čermná Společenství vlastníků domu čp. 242 v Dolní Čermné, se 

sídlem Dolní Čermná čp. 242, IČO 25964704, za jednotkovou kupní cenu 50,- Kč/m2 a ukládá 

starostovi podepsat příslušnou kupní smlouvu.   
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19.5.3. Zastupitelstvo městyse rozhodlo prodat pozemkovou parcelu č. 4266/4 ostatní plocha 

v katastrálním území Dolní Čermná, J. H., Dolní Čermná,   za jednotkovou kupní cenu 40,- 

Kč/m2 a ukládá starostovi podepsat příslušnou kupní smlouvu.   

 

19.5.4.  Zastupitelstvo městyse schválilo zveřejnění záměru směny části pozemkové parcely 

č. 2359/1 – ostatní plocha v k. ú.  Dolní Čermná (z vlastnictví městyse Dolní Čermná) za část 

pozemkové parcely č. 2363/1 - zahrada v k. ú. Dolní Čermná (z vlastnictví P. R.) dle 

situačního plánku v příloze.  

 

19.6.1.  Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí informace o aktuálním 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 a dalších a uložilo radě městyse a 

starostovi zajistit dokončení těchto akcí.  

 

19.6.2.  Zastupitelstvo městysu Dolní Čermná určilo dle ust. § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, 

(dále jen „stavební zákon“), ve vazbě na ust. § 55 odst. 1 a ust. § 47 odst. 1 a 4 stavebního 

zákona, starostu městyse Petra Helekala jako zastupitele, který bude spolupracovat s 

pořizovatelem při vyhodnocování Územního plánu Dolní Čermná a při zpracování návrhu 

Zprávy o uplatňování územního plánu Dolní Čermná.  

 

 

Zapisovatel JUDr. Hana Vágnerová  

  

Ověřovatel  Josef Ešpandr 

  

Ověřovatel             Petr Nasto          Petr Nastoupil  

  

Starosta  Petr Helekal  

  

 
 

 

 


