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ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTYSE (ZM) 

DOLNÍ  ČERMNÁ 13.11.2017 

                  
čj. ÚmDC 930/2017  

Počet listů dokumentu: 18      

 

Spisový znak: 101.2.1     A/10 

 

                   V Dolní Čermné, 13. listopadu 2017          
 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

č.  20/2017-ZM 
 

1. Úvod a schválení programu  
Zasedání ZM bylo řádně svoláno v souladu s ust. § 93 zákona o obcích na den 13. listopadu 

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 14 zastupitelů, z jednání se omluvila RNDr. Věra Šverclová. Zastupitelstvo je 

usnášeníschopné.  

Starosta konstatoval, že program jednání byl zastupitelům zaslán s pozvánkou na jednání, 

včetně podrobné zprávy k projednávaným věcem.  

Vzhledem ke skutečnosti, že dnes, tj. 13.11.2017 obdržel písemnou rezignaci Ing. Pavla Židka 

na funkci člena rady městyse Dolní Čermná ke dni 30.11.2017, navrhuje doplnit předložený 

program o nový bod: 

5. Volba člena rady městyse, který bude zařazen po bodě 4. Majetkové záležitosti 

Původně naplánované body se posouvají a budou projednány následovně: 

6. Různé 

7. Diskuse 

Starosta se dotázal, zda má někdo k doplnění programu nějaké připomínky. Nebylo tomu 

tak. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:     

Zastupitelstvo městyse schválilo návrh starosty Petra Helekala o zařazení bodu „Volba 

člena rady městyse“ na program dnešního jednání.  

        pro 14, proti 0, zdržel se 0    

 

Poté starosta přednesl úplný program dnešního, které bude probíhat následovně:  

1. Úvod  

2. Zpráva o činnosti rady  

3. Finanční záležitosti 
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4. Majetkové záležitosti  

5. Volba člena rady městyse 

6. Různé  

7. Diskuse  

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

 

Starosta navrhl zapisovatelkou dnešního jednání Hanu Vágnerovou a ověřovatele zápisu Bc. 

Moniku Markovou a Jana Svobodu. 

 
Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse schválilo zapisovatele Hanu Vágnerovou, ověřovatele zápisu 

Bc. Moniku Markovou a Jana Svobodu a program jednání.  

        pro 14, proti 0, zdržel se 0    

     

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

Zastupitelům předkládáme zprávu o činnosti RM z jednání dne 27.09.2017 (56. jednání RM),   

09.10.2017 (57. jednání RM) a 30.10.2017 (58. jednání RM).  

Z jednání rad předkládáme přehled přijatých usnesení a k některým podal podrobnější 

komentář následovně:  

 

56. jednání RM 27.09.2017: 

56.2. Rada městyse rozhodla propachtovat Zemědělsko – obchodního družstva Žichlínek, 

Žichlínek 200, IČO 00131768 pozemky - ppč. 1056, ppč. 1062, ppč. 1063, ppč. 1114, ppč. 1159, 

ppč. 1164 v k. ú. Jakubovice pro účely zemědělského využití (zemědělský pacht), od 

1.10.2017 na dobu neurčitou za roční nájemné ve výši 3.000,- Kč/ha a uložila starostovi 

podepsat příslušnou smluvní dokumentaci dle přílohy. 

 

56.3. Rada městyse vzala na vědomí odstoupení G. S. od žádosti o přidělení obecního bytu a 

zrušuje své usnesení č. 54.9.1.  ze dne 14.08.2017 a usnesení č. 55.11. ze dne 11.09.2017. 

 

56.4. Rada městyse se seznámila se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření městyse 

Dolní Čermná za rok 2017 provedeného pracovnicemi Krajského úřadu Pardubického kraje 

dne 22.09.2017 s výsledkem nebyly zjištěny chyby a nedostatky.   

 

56.5. Rada městyse vzala na vědomí aktuální informace starosty o realizovaných investičních 

akcích městyse Dolní Čermná a plánovaných dalších postupech  

 

57. jednání RM 09.10.2017: 

57.2. Rada městyse se seznámila s rozsahem nemovitého majetku v AZAS ve vlastnictví TJ 

Dolní Čermná, z.s. dle přílohy, který  má městys Dolní Čermná záměr nabýt do vlastnictví 

(restaurace, ubytovna, bungalovy, minigolf, stavební parcely o celkové výměře 1.443 m2, 

pozemkové parcely o celkové výměře 21.510 m2), a s návrhem dohodnuté kupní ceny; rada 

městyse navrhuje předložení výše kupní ceny předmětných nemovitostí a jejího splácení (viz 
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příloha) a nabytí předmětných nemovitostí k projednání v zastupitelstvu městyse a 

doporučuje zastupitelstvu tento návrh schválit.        

 

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

 „Chodníky Dolní Čermná“ (další postup prací, budování chodníku F z důvodu 

opravy komunikace, výzva IROP k doplnění žádosti o financování)  

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

ploch“ (pokračování stavebních prací, projednání způsobů zadláždění, řešení 

umístění bioodpadu ze hřbitova) 

a ukládá starostovi zajistit dokončení akcí.  

- viz různé „Různé“ 

 

57.4. Rada městyse projednala a schválila  

 nabídku společnosti LAMBERGA s. r. o., Brno – Žabovřesky, Sochorova 38, IČO 

29241723 na dodání sloupů a svítidel v prostoru parčíku v Dolní Čermné (náměstí), 

dle přílohy,   

 nabídky společnosti ELEKTRO KSK, spol.  s r. o., Lanškroun, Lidická 375, IČO 

48172278, na opravy veřejného osvětlení dle příloh.  

- řešíme problémy s veřejným osvětlením a neustále se opakující problémy a poruchy, navíc 

p. Ladislav Marek, který nám opravy zajišťoval bude se svou činností končit, další opravy a 

investice do veřejného osvětlení plánujeme v příštím roce, konzultujeme je s projektantem, 

s největší pravděpodobností se budou řešit nové kabeláže, bude nutné zpracování projektové 

dokumentace, přednostně se budou řešit úseky, které budou označeny odborníkem jako 

nejhorší  

 

57.5. Rada městyse rozhodla pronajmout byt č. 12 o velikosti 1 + kk ve III. NP, v domě čp. 226 

v Dolní Čermné H. B. a uzavřít s ním nájemní smlouvu od 01.11.2017 na dobu určitou do 

31.12.2018, s nájemným ve výši dle přílohy, za podmínky, že nejpozději do 27.10.2017 složí 

na účet městyse požadovanou kauci a uložila starostovi podepsat příslušnou smlouvu o 

nájmu bytu.  

 

57.6. Rada městyse projednala záměr pořízení nové komunální techniky na osekávání zeleně 

a úklid sněhu a zároveň vzala na vědomí informace z jednání se zástupkyní České 

spořitelny, a. s.  Ing. Kudrnáčovou ohledně možností financování tohoto nákupu 

z úvěrového rámce a uložila starostovi zajistit příslušnou poptávku na nákup komunální 

techniky a předložit nabídky radě městyse.    

- s ohledem na to, že komunální technika na osekávání zeleně je již zastaralá, je nezbytné 

řešit pořízení nové, zároveň je nezbytné řešit techniku na vyhrnování sněhu na nově 

vybudovaných chodnících, uvažovali jsme o nákupu doplňku na náš stávající traktůrek, 

ovšem vzhledem k tomu, že z některých úseků chodníků bude nezbytné sníh odvážet (není 

ho kam vyhrnovat) je nezbytné pořídit nový stroj, v současné době jednáme o pořízení 

profesionálního stroje, který by naplňoval  naše představy 

 

57.7.1. Rada městyse schválila rozsah výpůjčky (počet kusů) sběrných nádob na separovaný 

odpad, které budou umístěny na veřejných stanovištích v k. ú. Dolní Čermná a k. ú. 

Jakubovice, dle přílohy a uložila starostovi informovat o požadovaném rozsahu společnost 

EKO-KOM, a. s.  
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57.7.2. Rada městyse schválila výpověď „Smlouvy o dílo na zneškodňování obyčejného a 

nebezpečného odpadu“ ze dne 01.01.2004 uzavřené se společností Komunální služby s. r. o., 

Jablonné nad Orlicí, Pod Vyšehradem 13, IČO 60935863 s tím, že platnost této smlouvy a 

závazky z ní plynoucí končí ke dni 31.12.2017 a uložila starostovi zajistit poptávkové řízení 

na nového dodavatele.  

- týká se dodání 60 ks nádob na separovaný odpad (v průběhu prosince 2017), na svoz se 

připravuje poptávkové řízení (zpracovává nám Mikroregion Severo-Lanškrounsko), bude 

nutná změna obecné závazné vyhlášky o systému odpadového hospodářství  

 

57.8. Rada městyse se seznámila s možnou trasou chodníků v úseku Malův most – Letná 

(betonka) a uložila starostovi zajistit pokračování přípravy projektu. 

- v tomto úseku je problematická výstavba po levé straně ve směru na Horní Čermnou, a to 

vzhledem k umístění vedení plynovodu, které v podstatě znemožňuje provedení kanalizace 

na povrchové vody, připravujeme podklady pro projektovou dokumentaci  

 

57.9. Rada městyse vzala na vědomí informace o personálním obsazení pracovně technické 

skupiny městyse po 31.10.2017 (skončení pracovního poměru zaměstnankyň VPP, 

prodloužení pracovního poměru zaměstnanců přijatých na dobu určitou). 

 

57.10. Rada městyse vzala na vědomí informace o jednáních starosty ohledně novely zákona . 

159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozd. předpisů.  

- dané problematice se věnuje manažerka svazku MSL Lenka Bártlová, má k ní dost 

informací, pořádá semináře pro jiné svazky. Novela uvedeného zákona dopadá na místní 

samosprávy, zpracovali jsme prohlášení, ke kterému se přihlásilo cca 1300 obcí a bude 

předáno Svazu místních samospráv. Jednáme také s vrcholnými politiky.      

 

57.11. Rada městyse projednala vyhodnocení 26. ročníku Setkání Čermných konaného dne 

02.09.2017 v Areálu zdraví a sportu v Dolní Čermné a uložila starostovi zajistit úhrad faktur 

spolkům a dalším organizátorům za zajištění organizace a úklidu dle návrhu v příloze. 

 

57.12. Rada městyse vzala na vědomí udělení pamětní plakety Ministerstva obrany ČR „Péče 

o válečné hroby“ městysi Dolní Čermná za údržbu a restaurování „pomníku padlým v letech 

1914 – 1919“ na náměstí v Dolní Čermné. 

 

57.13. Rada městyse schválila rozpočtovou změnu č. 6 k rozpočtu městyse Dolní Čermná na 

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

schválení rozpočtové změny.  

- viz „Finanční záležitosti“  

 

57.14. Rada městyse schválila uzavření „Smlouvy o právu k umístění a provedení stavby a o 

smlouvě budoucí o zřízení služebnosti“ č. LE-009/2017/Hd se společností Vodovody a 

kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., se sídlem Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČO 

48173398 na pozemcích v majetku městyse ppč. 1196 a ppč. 1104 v k. ú. Jakubovice 

v souvislosti v navrženou trasou stavby podzemního vedení vodovodního řadu u akce: 

Jakubovice – napojení vrtu JA-1 do VDJ a uložila starostovi podepsat předmětnou smlouvu 

dle přílohy.   
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57.15. Rada městyse schválila nákup vybavení pro JSDHO dle přílohy. 

 

57.16. Rada městyse projednala nabídku H. J. (čj. ÚmDC 733/2017 ze dne 15.09.2017) 

k odprodeji spoluvlastnického podílu ve výši  2/10 na pozemcích ppč. 1129, ppč. 1130 a 1/3 

na pozemku ppč. 1137 v k. ú. Jakubovice do majetku městyse, uložila předložit předmětnou 

žádost k projednání zastupitelstvu městyse a doporučuje spoluvlastnické podíly na 

předmětných pozemcích do majetku městyse nenabývat.   

 

57.17. Rada městyse se seznámila s dokumentem „Výroční zpráva Základní školy Vincence 

Junka Dolní Čermná, za školní rok 2016/17, ze dne 26.08.2017. 

 

57.18. Rada městyse vzala na vědomí informaci Hasičského záchranného sboru 

Pardubického kraje o alokaci účelové investiční dotace v rámci programu „Dotace pro 

jednotky SDH obcí“ ve výši 450.000,- Kč na pořízení nového dopravního automobilu a 

uložila starostovi a Mgr. Janu Růžičkovi zajistit ve věci další potřebné úkony.     

 - jedná se o alokování dotačních prostředků na pořízení nového dopravního dodávkového 

automobilu pro naši JSDHO, na pořízení by měl ještě částkou 300 tis. Kč přispět také 

Pardubický kraj, celkové předpokládané náklady 900.000,- Kč, spoluúčast městyse je cca 150 

tis. Kč    

 

 

58. jednání RM 30.10.2017: 

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

 „Chodníky Dolní Čermná“ (řešení drobných problémů při výstavbě jednotlivých 

úseků, byla doplněna žádost o financování)  

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

ploch“ (obruby hotové, proběhne dodláždění)  

 opravy veřejného osvětlení (probíhají opravy na náměstí a další)   

 opravy chodníku od úřadu po čp. 229 a opravy lávky 

 

58.3. Rada městyse schválila rozpočtovou změnu č. 7 k rozpočtu městyse Dolní Čermná na 

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

schválení rozpočtové změny.  

- viz „Finanční záležitosti“  

 

58.4. Rada městyse v souvislosti s přípravou dohody o vytvoření společného školského 

obvodu spádové školy Základní škola Vincence Junka, Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, 

ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon), se seznámila s 

předpokládanou výší podílů na výdajích školských zařízení (školní jídelny a školní družiny) 

sousedních obcí za žáky, kteří jsou povinni plnit povinnou školní docházku a využívají 

uvedená zařízení a uložila starostovi tuto skutečnost projednat se starostkami příslušných 

obcí.      

 

58.5. Rada městyse vzala na vědomí informace Mgr. Jana Růžičky z konzultace z GŘ HZS ČR 

konané dne 27.10.2017 ohledně alokace účelové investiční dotace v rámci programu „Dotace 

pro jednotky SDH obcí“ ve výši 450.000,- Kč na pořízení nového dopravního automobilu a 

uložila starostovi a J. Růžičkovi pokračovat v přípravách na podání žádosti od dotaci.  
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58.6. Rada městyse se seznámila s nabídkami na „opravy hromosvodů dle zpráv o revizi 

hromosvodů“ a uložila starostovi zajistit minimálně další 2 nabídky a předložit je radě 

městyse.  

 

58.7. Rada městyse schválila žádost spolku S.S.M. z. s., se sídlem Dolní Čermná 189, IČO 030 

04 155 o pořádání festivalu „UNDER DARK MOON“ konaný dne 22.09.2018 v Areálu zdraví 

a sportu Dolní Čermná a ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu o užívání areálu se 

stanovenými podmínkami.  

 

58.8.1. Rada městyse se seznámila se žádostí M. Z. (čj. ÚmDC 809/2017 ze dne 10.10.2017) 

ohledně povolení vyjmutí části domu z územního plánu k podnikání – obec Jakubovice čp. 

xx, uložila starostovi projednat předmětný požadavek s pořizovatelem a zpracovatelkou 

územního plánu a o závěrech informovat žadatele a radu městyse.  

- bylo projednáno s architektkou, která nám zpracovávala územní plán, nyní je naplánováno 

jednání s pořizovatel územního jednání (MěÚ Lanškroun) a poté proběhne jednání 

s žadatelem  

 

58.8.2. Rada městyse se seznámila se žádostí D. M. (čj. ÚmDC 859/2017 ze dne 24.10.2017) o 

změnu územního plánu pro pozemky ppč. 3568/11, ppč. 3568/6 a ppč. 3619/3 v k. ú. Dolní 

Čermná, uložila starostovi projednat předmětný požadavek s pořizovatelem a 

zpracovatelkou územního plánu a o závěrech informovat žadatele a radu městyse.   

- bude jednáno s architektkou, která nám zpracovávala územní plán, nyní je naplánováno 

jednání s pořizovatel územního jednání (MěÚ Lanškroun) a poté proběhne jednání 

s žadatelem  

 

58.9.1. Rada městyse projednala upřesňující žádost manželů V. a R. S. (čj. ÚmDC 839/2017 ze 

dne 16.10.2017) o odkoupení části ppč.  8017 v k. ú. Dolní Čermná dle situačního plánu a 

doporučila zastupitelstvu městyse schválit zveřejnění záměru prodeje předmětné části 

pozemku.     

58.9.2. Rada městyse projednala žádost K. J. (čj. ÚmDC 782/2017 ze dne 03.10.2017) o 

odkoupení části ppč.  8017 v k. ú. Dolní Čermná dle situačního plánu a doporučila 

zastupitelstvu městyse schválit zveřejnění záměru prodeje předmětné části pozemku.     

- viz majetkové záležitosti  

 

58.10. Rada městyse projednala žádost manželů L. a A. G. (čj. ÚmDC 8692017 ze dne 

26.10.2017) o odkoupení části pozemkové parcely č. 4105/1 v k. ú, Dolní Čermná (doplnění 

původní žádosti čj. ÚmDC 406/2017 ze dne 29.05.2017) a doporučila zastupitelstvu městyse 

schválit zveřejnění záměru jejího prodeje.  

- viz majetkové záležitosti  

 

58.11. Rada městyse  schválila uzavření Smlouvy č. Z_S24_12_8120059668 o realizaci 

přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie na stavbu „Dolní 

Čermná 4 – přeložka kNN“ se společností ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, 

Teplická 874/8, IČO 24729035 dle přílohy a ukládá starostovi předmětnou smlouvu podepsat. 

   

58.12. Rada městyse rozhodla o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích 

v majetku městyse - ppč. 4106/14, 4145/1, 4181/43 v k. ú. Dolní Čermná, ve prospěch 
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oprávněného - společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 

IČO 24729035 zastoupená společností K energo, s. r. o., Lanškroun, Nádražní 346, IČO 

27494683,  spočívající v právu 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-

2003060/VB/3, Dolní Čermná, č.p. 38 Jirout_Vd nn,  dle přílohy a uložila starostovi 

předmětnou smlouvu podepsat. 

 

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

3205/2 v k. ú. Dolní Čermná, ve prospěch oprávněného – společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 

Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, IČO 24729035 zastoupené Milošem Honlem, 

Praha 8, Horňátecká 1772/19, IČO 63080605, spočívajícího 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. IV-12-2016464/VB/1 Dolní 

Čermná 32043, Macháčková – RD, nové OM dle přílohy a ukládá starostovi předmětnou 

smlouvu podepsat. 

 

58.14.1. Rada městyse rozhodla poskytnout finanční dary zařízením zdravotnické a sociální 

péče, neziskovým organizacím jejichž služby využívají občané městyse Dolní Čermná a 

fyzické osobě takto: 

 dar ve výši 10.000,- Kč Orlickoústecké nemocnici, Ústí nad Orlicí, Čs. armády 1076 na 

podporu Nadačního fondu „S námi je tu lépe“, IČO 01558501   

 dar ve výši 6.000,- Kč příspěvkové organizaci Domov u studánky, Anenská Studánka 

41, IČO 00854310   

 dar ve výši 10.000,- Kč Oblastní charitě Ústí nad Orlicí, Letohrad, Na Kopečku 356, 

IČO 44468920 

 dar ve výši 2.000,- Kč AUDIOHELP, Středisko služeb pro SP Ústí nad Orlicí, ul. Čs. 

armády 284, IČO 49774883 (na cestovní a mzdové náklady na služby poskytované 

v Lanškrouně);     

 dar ve výši 5.000,- Kč M. F., jako příspěvek na klimterapii;  

rada městyse schválila uzavření příslušných darovacích smluv dle návrhů v příloze a uložila 

starostovi je podepsat 

 

58.14.2. Rada městyse projednala žádost Oblastní charity Červený Kostelec, ul. 5. května 

1170, IČO 48623814 o poskytnutí daru na provoz a rozvoj služeb Hospicu Anežky České, 

rozhodla této žádosti nevyhovět a uložila starostovi zajistit zaslání písemné odpovědi 

žadateli.   

 

58.14.3. Rada městyse projednala žádost ZO ČSOP – Zelené Vendolí, Vendolí 42, IČO 

70920907 o podporu činnosti záchranné stanice pro handicapované živočichy, rozhodla této 

žádosti nevyhovět a uložila starostovi zajistit zaslání písemné odpovědi žadateli.   

 

58.15. Rada městyse se seznámila se žádostí L. M. ohledně možnosti pronájmu obecních 

pozemků v k. ú. Jakubovice, konstatuje, že ve vlastnictví městyse Dolní Čermná jsou pouze 

pozemky ppč. 11, ppč. 24, ppč. 29/4 a ppč. 864 (ostatní komunikace) a ukládá M. Marešové 
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sdělit tuto skutečnost žadatelce s dotazem, zda bude i přesto mít zájem o pronájem 

předmětných pozemků  

 

58.16. Rada městyse ohledně prodloužení pachtu zemědělských pozemků – ppč. č. 1180, ppč. 

1108, ppč. 1066, ppč. 1002, ppč. 1010, ppč. 1085, ppč. 1090, ppč. 1082, ppč. 1071, ppč. 1142,  

ppč.  1156,  ppč. 1158 v k. ú. Jakubovice pachtýři společnosti VETLABFARM s. r. o. rozhodla 

zveřejnit úmysl městyse o propachtování předmětných pozemků. 

 

58.17.1. Rada městyse schválila příkaz starosty k provedení inventarizace majetku a závazků 

městyse Dolní Čermná k 31.12.2017 v souladu se  Směrnicí č. 1/2012 o inventarizaci. 

58.17.2. Rada městyse schválila vyřazení zastaralého, nefunkčního a neopravitelného 

movitého majetku (uvedeného v příloze) z inventární evidence a jeho likvidaci.  

 

58.18. Rada městyse ukládá kontrolní skupině ve složení -  RNDr. Věra Šverclová, Ing. Jiří 

Mencl, Ing. Jiří Bláha, Vladislava Hejlová a Ing. Lenka Kubíčková provést kontrolu 

hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. (zákon o finanční 

kontrole), v platném znění, u příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je městys Dolní 

Čermná.       

   

58.19. Rada městyse projednala přípravy XXX. MFF Čermenské slavnosti konaného dne 

23.06.2017 v Areálu zdraví a sportu v Dolní Čermné a uložila starostovi zajistit žádosti o 

finanční a sponzorské dary na předmětnou akci.  

- pomoc při slavnostech přislíbila  MAS Orlicko, součástí by mělo být i konání regionálních 

trhů 

 

58.20. Rada městyse schválila platové výměry ředitelek příspěvkových organizací zřízených 

městysem Dolní Čermná 

 Základní školy Vincence Junka, Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, se sídlem Dolní 

Čermná 4, IČO 70996806, 

 Mateřská školy Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, se sídlem Dolní Čermná 4, IČO 

70996849,   

 Školní jídelny Dolní Čermná, se sídlem Dolní Čermná 40, IČO 70154503, 

s účinností od 01.11.2017, dle přílohy. 

 

V závěru starosta konstatoval, že podrobnější informace k investičním akcím, kterých se 

některá usnesení rady týkala, bude podána v rámci bodu „Různé“. 

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 září až říjen 2017. 

        pro 14, proti 0, zdržel se 0    
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3. Finanční záležitosti 

3.1. Informace o rozpočtové změně č. 6 k rozpočtu na rok 2017 
Starosta podal zastupitelům informace k rozpočtové změně č. 6, která byla zastupitelům 

zaslána v příloze v materiálech k jednání. 

Rozpočtovou změnu č. 6 schválila v rámci své kompetence rada na svém jednání dne 

09.10.2017 usnesením č. 57.13. 

Rozpočtová změna byla přijata z důvodu průtokové dotace pro ZŠ (neinvestiční dotace 

z operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání) a poskytnutí příspěvku ze státního 

rozpočtu na parlamentní volby 2017.   

Bez dotazů a připomínek zastupitelů.  

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí  

 rozpočtovou změnu č. 6 k rozpočtu městyse na rok 2017, dle přílohy, schválenou 

usnesením rady městyse č. 57.13. ze dne 09.10.2017, včetně jejího odůvodnění.  

        pro 14, proti 0, zdržel se 0    

  
3.2. Informace o rozpočtové změně č. 7 k rozpočtu na rok 2017 

Starosta podal zastupitelům informace k rozpočtové změně č. 7, která byla zastupitelům 

zaslána v příloze v materiálech k jednání. 

Rozpočtovou změnu č. 7 schválila v rámci své kompetence rada na svém jednání dne 

30.10.2017 usnesením č. 58.3. 

Rozpočtová změna byla přijata zejména z důvodu: přijetí dotace na JSDHO (hasičské zásahy) 

a prodloužení VPP, zvýšených příjmů za ubytování a vyšších příjmů z prodejů pozemků. 

Dále z důvodu schválení poskytnutí podpor zařízením zdravotní a sociální péče (charitativní 

účely).   

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí  

 rozpočtovou změnu č. 7 k rozpočtu městyse na rok 2017, dle přílohy, schválenou 

usnesením rady městyse č. 58.3. ze dne 30.10.2017, včetně jejího odůvodnění.  

        pro 14, proti 0, zdržel se 0    

  

 

4. Majetkové záležitosti  
Starosta předal slovo Haně Vágnerové, která podala komentář k majetkovým záležitostem:  

 
4.1. Projednání žádostí o odkoupení částí pozemkové parcely č. 8017 v k. ú. Dolní Čermná 

(na „Roháči“) – zveřejnění záměru prodeje- žádosti manželů V. a R. S. (čj. ÚmDC 839/2017 

ze dne 16.10.2017)  

- žádosti K. J. (čj. ÚmDC 782/2017 ze dne 03.10.2017)  

Manželé S: Mají zájem o odkoupení pozemku „na Roháči“ určeného k zastavění, chtějí 

v Dolní Čermné stavět rodinný dům. Žádost o odkoupení pozemku si podali již v červnu 

2016. Původní žádost se týkala částí pozemků ppč. 2971/1 (PK), ppč. 2988 (PK) a 2992/1 (PK) 
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v k. ú. Dolní Čermná, na kterých probíhaly pozemkové úpravy. Ujednali jsme s nimi, že 

žádostí se budeme zabývat až po dokončení pozemkových úprav a nabytí právní moci 

rozhodnutí o PÚ. 

Opětovně jsme o této věci začali jednat v květnu 2017 - po pravomocném rozhodnutí o KPÚ 

jde o část ppč. 8017, která je určena k zastavění (viz výňatek územního plánu – BV /bydlení 

venkovské/ oranžová část), zbývající část pozemku je v zóně NSpz /plochy smíšené 

nezastavěného území přírodní a zemědělské – světle zelená barva/). 

Radní konstatovali, že se jedná o pozemek, ke kterému nejsou vybudovány žádné sítě a 

existuje k němu pouze příjezd po nezpevněné komunikaci. Při zpracování přibližného 

situačního plánku o hranici zastavitelného a nezastavitelného území a umístění plánovaného 

domu (který předložil pan S.) dále vyšlo najevo, že část zastavitelné ppč. 8017 má oplocenou 

a již léta ji užívá pan K. J. Rada uložila všechny uvedené záležitosti opětovně projednat 

s manž. S. Pan S. prověřil u správců sítí možnosti připojení – výsledek uvádí ve své žádosti. 

Rada konstatovala, že je nutné aktuálně jednat i s K. J., aby se předešlo případným 

sousedským sporům do budoucna.  

Na zastavitelném pozemku (za čp. 41 – J.) je také umístěn kříž, který původně patřil 

k chalupě (výměnku) č. 41. Tento kříž není kulturní památkou. S. s umístěním kříže na 

potenciálně „svém“ pozemku nemají problém. 

Cena pozemku: 150,- Kč/m2 + DPH 21% 

Rada doporučila ZM schválit zveřejnění záměru prodeje předmětné části pozemku.    

Další postup: zveřejnění dle situačního plánku, poté geodetické zaměření, pak opětovně 

zveřejnit na základě projednání v radě dle geometrického plánu, poté předložit 

zastupitelstvu k projednání prodeje.   

 

K. J.:  S panem J. nejprve jednali S., poté jsme s ním jednali na úřadě. Vysvětlil nám, jak došlo 

k zaplocení pozemku (bylo to cca v 70. letech v době, kdy dům čp. 41 a příslušné pozemky 

vlastnil jeho otec). Podal písemnou žádost o odkoupení pro nápravu majetkových vztahů.  

Navrhovaná cena pozemku pro odkup: 150,- Kč/m2 + DPH 21% 

Rada doporučila ZM schválit zveřejnění záměru prodeje předmětné části pozemku.    

Další postup: stejný jako u S.   

 

Připomínka Jana Svobody: V kupní smlouvě bude nutné ujednání, že k předmětné části 

pozemku pro výstavbu rodinného domu manželů Skřivánkových městys nebude přivádět 

na své náklady žádné inženýrské sítě. Navrhuje ošetřit v kupní smlouvě i vtahy týkající se 

křížku. 

Bez dalších připomínek a dotazů zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse projednalo žádost manželů V. a R. S. (čj. ÚmDC 839/2017 ze dne 

16.10.2017) a žádost K. J.  (čj. ÚmDC 782/2017 ze dne 03.10.2017) a schválilo zveřejnění 

záměru prodeje částí pozemkové parcely č. 8017 – trvalý travní porost v k. ú. Dolní 

Čermná, dle situačního plánku v příloze.  

        pro 14, proti 0, zdržel se 0    
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4.2. Projednání žádosti manželů L. a A. G. (čj. ÚmDC 869/2017 ze dne 26.10.2017 – rozšíření 

k původní žádosti o směnu pozemků)  - o odkoupení další části ppč. 4105/1 v k. ú. Dolní 

Čermná, zveřejnění záměru 

Na jednání zastupitelstva v červnu t. r. jsme projednávali žádost manželů L. a A. G. o směnu 

pozemků z důvodu nápravy majetkových vztahů 

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

manž. G., na části tohoto pozemku mají zaplocenou zahrádku) 

- části stpč. 310/1 (převod z vlastnictví manž. G. do majetku městyse, na této části se nachází 

část místní komunikace „do Kouta“). 

Na základě usnesení zastupitelstva proběhlo zveřejnění záměru směny (bez připomínek 

občanů) a poté si manželé G. nechali geodeticky zjistit skutečný stav v terénu – viz plánek 

zaslaný v materiálech k jednání. Na základě tohoto geodetického zjištění manželé G. ještě 

rozšiřují svoji původní žádost – žádají o odkoupení další části ppč. 4105/1 (která 

bezprostředně navazuje na ppč. 2033/3 (ve vlastnictví R. F.). Na části ppč. 4105/1 (oplocená 

zahrádka, kterou užívají G.) se nachází studna, potrubí z této studny k domům čp. 181 a čp. 

185 právě vede přes (požadovanou) část ppč. 4105/1. Proběhlo také osobní jednání s p. G., při 

kterém byly projednány záležitosti kolem studny, která je součástí směňovaného pozemku 

s tím, že pro stanovení kupní ceny pozemku bude muset být zpracován znalecký posudek. 

Dále s ním bylo projednáno, že část ppč. 4105/1 (dle žádosti ze dne 26.10.2017) bude 

odprodána v rozsahu nezbytně nutném (oproti požadavku), rozsah bude stanoven dle 

vytyčení v terénu.    

Žádost byla projednána na jednání RM dne 30.10.2017, doporučila zveřejnit záměr. 

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse projednalo doplňující žádost manželů L. a A. G. (čj. ÚmDC 

869/2017 ze dne 26.10.2017) ohledně nabytí části ppč. 4105/1 – ost. plocha v k. ú. Dolní 

Čermná a schválilo zveřejnění záměru úplatného převodu další části pozemkové parcely 

č. 4105/1 – ost. plocha v k. ú. Dolní Čermná dle situačního plánku v příloze, v rámci směny 

pozemků dle usnesení ZM č. 18.4.6. ze dne 19.06.2017.       

        pro 14, proti 0, zdržel se 0    

 

4.3. Projednání nabídky H. J.(čj. ÚmDC 733/2017 ze dne 15.09.2017)    

- nabídka odprodeje spoluvlastnického podílu na pozemcích ppč. 1129, ppč. 1130 a ppč. 

1137 v k. ú. Jakubovice  

H. J. opětovně nabízí k odkoupení do majetku městyse svůj spoluvlastnický podíl  

- ve výši  2/10 na pozemcích ppč. 1129 – trvalý travní porost a ppč. 1130 – lesní pozemek v k. 

ú. Jakubovice -(jedná se o pozemky v extravilánu obce - část louky (ppč. 1129 a část lesa (ppč. 

1130), tuto její nabídku jsme  projednávali již na zastupitelstvu dne 20.04.2015 se závěrem: 

není strategický důvod nabývat příslušné spoluvlastnické podíly do majetku městyse. 

Městys je spoluvlastníkem 1/5 těchto pozemků.  

- ve výši 1/3 na ppč. 1137 – trvalý travní porost v k. ú. Jakubovice (extravilán). Městys je 

spoluvlastníkem 1/3 tohoto pozemku. 

Zastupitelé byly seznámeni se situací dle katastrální ortofotomapy, kde se předmětné 

pozemky nacházejí. 
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Věc byla projednána v radě dne 09.10.2017, doporučuje spoluvlastnické podíly na 

předmětných pozemcích do majetku městyse nenabývat.  

Zastupitelé akceptují návrh rady, že předmětné spoluvlastnické podíly na předmětných 

pozemcích nejsou pro městys potřebné. P. J. bude zaslána v tomto smyslu písemná odpověď. 

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse projednalo nabídku H. J. (čj. ÚmDC 733/2017 ze dne 15.09.2017)    

k odprodeji spoluvlastnického podílu ve výši  2/10 na pozemcích ppč. 1129 a ppč. 1130 a 

spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 na ppč. 1137 – trvalý travní porost vše v k. ú. 

Jakubovice do majetku městyse, rozhodlo spoluvlastnické podíly na předmětných 

pozemcích do majetku městyse nenabývat a uložilo Haně Vágnerové písemně odpovědět 

žadatelce ve smyslu jednání zastupitelstva.    

        pro 14, proti 0, zdržel se 0    

 

5. Volba člena rady městyse 

Starosta sdělil zastupitelům, že dne 13.11.2017 písemně oznámil svoji rezignaci na funkci 

člena rady městyse Ing. Pavel Židek, a to k datu 30.11.2017. Důvodem je kolize povinností 

vyplývajících z novelizovaného zákona o střetu zájmů s pracovní smlouvou, kterou má 

uzavřenu s jeho současným zaměstnavatelem. Výkon funkce radního tedy skončí dnem 

30.11.2017. Starosta poděkoval Pavlu Židkovi za práci v radě a jeho významnou pomoc při 

řešení finančních záležitostí.  

Pavel Židek uvedl, že nadále zůstává členem zastupitelstva a je připraven městysu pomáhat 

v ekonomických, bankovních věcech a úvěrové problematice.  

 

Starosta uvedl, že uvolněnou funkci člena rady městyse nabídl Ing. Jiřímu Menclovi, který 

kandidaturu přijal. Navrhuje tedy za člena rady městyse Ing. Jiřího Mencla, který by 

v případě zvolení začal svoji funkci vykonávat od 01.12.2017. Navržení tohoto kandidáta (z 

volebního uskupení KDU – ČSL) je ve smyslu zachování dohod ujednaných po komunálních 

volbách 2014.  Starosta se dotázal zastupitelů, zda má k tomuto návrhu někdo nějaké 

připomínky, případně, zda chce někdo navrhnout jiného zastupitele na výkon funkce 

radního. 

Nikdo ze zastupitelů neměl jiný návrh. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o nich hlasovat:   

1) 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí rezignaci Ing. Pavla Židka na 

funkci člena rady městyse k datu 30.11.2017.  

        pro 14, proti 0, zdržel se 0    

 

2) 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná volí členem rady městyse Dolní Čermná s účinností 

od 01.12.2017 Ing. Jiřího Mencla. 

        pro 14, proti 0, zdržel se 0    
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Starosta pogratuloval Jiřímu Menclovi ke zvolení a popřál mu hodně úspěchů v práci 

radního. 

 

6. Různé  
6.1. Projednání Programu pro poskytování dotací z rozpočtu městyse Dolní Čermná na 

podporu aktivit dětí a mládeže pro rok 2018 

Starosta předal slovo Haně Vágnerová a Jiřímu Zpěvákovi, kteří podali k tomuto bodu 

komentář:  

Loni na listopadovém jednání ZM byl schválen aktualizovaný „Program pro poskytování 

dotací z rozpočtu městyse Dolní Čermná na podporu aktivit dětí a mládeže na rok 2017“.  

Vzhledem k tomu, že program je dle požadavků zákona nutné zveřejnit na úřední desce 

v dostatečném předstihu před konečným termínem stanoveným pro podávání žádostí na 

příští rok (zveřejnění už koncem listopadu 2017), je nutné schválit program pro rok 2018. 

Návrh Programu i hodnotících kritérií zůstává obsahově stejný jako pro rok 2017  

s doplněním v „programu“ a „žádosti“ týkajícím se uvedení počtu členů mladších 18-ti let.  

Při posledních dvou kontrolách hospodaření městyse auditorky striktně kontrolovaly, zda 

jsou při poskytování dotací spolkům dodržovány všechny požadavky zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.       

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse schválilo Program pro poskytování dotací z rozpočtu městyse 

Dolní Čermná na podporu aktivit dětí a mládeže pro rok 2018, dle návrhu v příloze.   

        pro 14, proti 0, zdržel se 0    

 
6.2. Informace o investičních akcích  

Starosta seznámil zastupitele s akcemi letošního roku následovně:  

S dokončenými akcemi zrealizovanými v letošním roce (nová elektroinstalace chatek 

v AZAS, rozšíření zastřešení AZAS, sklad hasiči JSDHO, oprava tělocvičny, oprava zázemí 

pro zaměstnance čety, oprava ubytovny na náměstí)  a jejich celkovými náklady. Poděkoval 

členům JSDHO za práci, kterou odvedli v rámci brigádnických hodin při opravě skladu 

JSDHO.  

Realizují a dokončují se akce: 

Chodníky Dolní Čermná 

-  stavba se dokončuje, došlo k některým menším změnám v projektu (jedná se o změny na 

hranicích se sousedními pozemky – před B., R., H., A., u B.), v úsecích chodníků byla 

položena nová kanalizace pro odvádění dešťových a povrchových vod 

Podařilo se projednat s Pardubickým krajem zaasfaltování celé šíře vozovky na výjezdu na 

Jakubovice    

- technický dozor investora zpracovává přehled méněprací a víceprací, které bude nutné 

projednat na příslušném Územním odboru IROP s projektovou manažerkou, bude k nim 

nutné zdůvodnění a projednání, zda jsou uznatelnými náklady, plánovaný termín jednání 

22.11.2017 

Oprava návrší kostela sv. Jiří 
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- celá akce je před dokončením, první část stavby bude dle smlouvy předána do 20.11.2017, 

další část do 30.05.2017, starosta vyslovil poděkování spol. Strabag za výbornou spolupráci a 

dokončení díla v předstihu 

Opravy veřejného osvětlení 

- realizuje se oprava VO za školou, u „Pily Zdena“, probíhají opravy VO na náměstí a 

v parčíku, řešily jsme opravy závažných poruch ve vedení VO před TTK a před čp. 224, 

došlo k opravě kabeláží, investice v následujícím období do VO musí být prioritou, 

v průběhu letošní zimy budou posouzeny odborníky, podle současného stavu lze 

předpokládat, že za nejhorší úseky budou označeny úseky v prostoru na staré cestě, v sídlišti 

a v Jakubovicích, investice do VO  budou prioritou   

Separace odpadů 

- na vytypovaných místech dojde k rozmístění kontejnerů na sklo, plasty a papír 

Oprava chodníku od úřadu po poštu  

- městys platil nákup materiálu (dlažby) práce prováděla společnost, která pro firmu  ČEZ 

realizovala pokládku vedení NN 

Oprava zábradlí na mostě u Uhrů  

- akci městys hradí částečně (podél chodníku), zbytek hradí SÚS 

 

Na jaro příštího roku se odkládá oprava lávky ke kostelu.  

 

Všechny akce ještě nejsou profinancovány, u akce „Chodníky DČ“ byla podána 1. žádost o 

dotaci, která prošla kontrolou, peníze by měly přijít během 14 dní.  

 

Projekčně se připravují akce – přístavba v areálu, rekonstrukce staré školy, oprava střechy na 

budově čp. 40 (ŠJ a ZŠ), chodník v úseku Malův most – Letná, další opravy úseků veřejného 

osvětlení v Dolní Čermné a Jakubovicích, vybudování zálivu u autobusové zastávky 

v Jakubovicích, hřiště u ZŠ, zastavovací studie pro výstavbu RD nad čp. 34. U akce 

vybudování výtahu a vybavení IT učebny v ZŠ, jsme obdrželi zprávu z MAS Orlicko, že nám 

schválila dotaci ve výši 1,5 mil. Kč. V současné době čekáme na závěrečnou kontrolu řídícího 

orgánu IROP. Předpokládaný termín začátku realizace je duben-květen 2017.  

 

Dotazy zastupitelů k projednávanému bodu: 

Jan Svoboda se dotázal na upřesnění financování akce vybudování výtahu a vybavení IT 

učebny v ZŠ. Starosta uvedl, že MAS Orlicko schválila dotaci ve výši 1,5 mil Kč, tedy max.  

možnou.  Celkové rozpočtové náklady jsou 3,3 mil. Kč, lze předpokládat, že výběrovým 

řízením se sníží. Zbytek bude financován z rozpočtu městyse. ZŠ již nemá problém s počtem 

žáků, naopak žáci přibývají, zejména z Verměřovic. 

K tomu doplnil Jan Růžička, že bezbariérovost škol je podmínkou pro přidělování dalších 

dotací. 

Pavel Židek – v jaké výši přijde první část dotace na „Chodníky DČ“. Odpověděl starosta 

jedná se o částku cca 2,3 mil. Kč. Hlídáme si také zadluženost dle podmínek zákona o 

pravidlech rozpočtové odpovědnosti 

Jiří Zpěvák – upozornil na nutný úklid silnice a místních komunikací ve směru do areálu po 

dokončených akcích. 

Josef Ešpandr  se dotázal, zda se bude opravovat místní komunikace do areálu. Odpověděl 

starosta – zřejmě až v souvislosti s dokončením akce ČEZu „elektrifikace do sadu“. 



 

15 

 

Petr Nastoupil se dotázal, jak se bude řešit stav stodoly pod kostelem, který je havarijní a 

vzhledem k tomu, že je v blízkosti frekventovaného prostoru ohrožuje bezpečnost.  

Odpověděl starosta – Jedná se o soukromý majetek, jednáme o tom s majitelem M. P. 

Pavel Židek – jak je to s dokončením akce „Chodníky DČ“ z hlediska dodržení termínu. 

Starosta odpověděl, že zatím firma garantuje dokončení v termínu. Zítra se koná kontrolní 

den.     

Další dotazy ani připomínky zastupitelů nebyly.   

 
Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí informace o akcích roku 2017, zejména o 

aktuálním stavu akcí „Chodníky Dolní Čermná“, „Obnova návrší kostela sv. Jiří v Dolní 

Čermné, etapa 2 a 3: Oprava zpevněných ploch“, opravy veřejného osvětlení a dalších a 

uložilo radě městyse a starostovi zajistit dokončení rozpracovaných akcí.  

 

 

7. Diskuse  
Starosta informoval zastupitele následovně: 

Příští týden 21.11.2017 proběhne kontrola výkonu spisové služby, kterou vykoná kontrolní 

skupina Státního okresního archivu v Ústí nad Orlicí. 

Dnes se účastnil v Šumperku školení k problematice GDPR. Od 25.05.2018 na obce dopadají 

povinnosti vyplývající z  „Obecného nařízení o ochraně osobních údajů“ č. 679/2016 a 

Směrnice č. 680/2016. Obec bude muset jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Předtím je nutné nechat zpracovat analýzu nakládání s osobními údaji na úřadě, na kterou je 

nutné, dle prozatím dostupných informací počítat s náklady cca 40 – 70 tis. Kč. Pro nakládání 

s osobními údaji, včetně fotografií, budou nutné písemné souhlasy dotčených osob. Za 

porušení povinností vyplývajících z GDPR jsou stanoveny pokuty až 10 mil Kč. 

Pro obce také vyplývají nové povinnosti z novelizovaného zákona o pohřebnictví. 

 

Následovala krátká diskuse zastupitelů k problematice GDPR a v souvislosti s projednaným 

bodem 5.) také nad novými povinnostmi, které stanoví zákon o střetu zájmů. 

 

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

  

E. M.: Od 03.08.2017 nesvítí světlo veřejného osvětlení před jeho domem čp. 69. Byl to 3x 

hlásit na úřadě a také na to upozorňoval zaměstnankyni úřadu. Upozornil také na poruchy 

světel veřejného osvětlení na čtyřech dalších místech. 

K tomu reagoval starosta: o problémech s veřejným osvětlením informoval v rámci 

některých bodů dnešního jednání. Připomínky a urgence pana M. ohledně světla u čp.  69 

byly vždy hlášeny dál - pan Vlk z technické čety požadoval provedení opravy po firmě 

Ladislava Marka, která nám doposud opravy zajišťovala. Jsou s ním v poslední době 

problémy a budeme muset hledat jinou firmu. 

Dále starosta reagoval na stav „staré cesty“ (nejhorší je to před Ř., H. a N.). Měla být 

provedena oprava děr až po křižovatku u B. Četa to opravovala, ale na tento úsek 

zapomněla. S opravou se počítá příští týden.    
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Z. J.: Opětovně upozornil na špatný stav přístupové cesty k čp. 296  a čp. 295, byl příslib 

opravy frézingem. K tomu reagoval starosta, že to stále platí. Zaměstnanci čety provedou 

lokální opravu. V současné době mají ovšem práci na opravách VO.  Pokud jde o nějakou 

zásadní opravu, máme velký problém s ohledem na současnou vytíženost firem tuto zajistit. 

Je zřejmé, že to bude potřeba spojit s nějakou další akcí, plánujeme to na příští rok.  

 

Jan Svoboda požádal o zjištění, zda existují kritéria pro uzavření mateřské školy. 

 

Další dotazy ani připomínky nikdo z přítomných neměl. Starosta poděkoval všem za účast a 

jednání ukončil. 

 

Jednání bylo ukončeno dne 13.11.2017 v 19.50 hod. 

 

 

Zapsala: JUDr. Hana Vágnerová 
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Usnesení č. 20/2017 – ZM 

 

ZASTUPITELSTVA  MĚSTYSE  DOLNÍ  ČERMNÁ 

 
20.1.1. Zastupitelstvo městyse schválilo návrh starosty Petra Helekala o zařazení bodu 

„Volba člena rady městyse“ na program dnešního jednání.  

 
20.1.2. Zastupitelstvo městyse schválilo zapisovatele Hanu Vágnerovou, ověřovatele zápisu 

Bc. Moniku Markovou a Jana Svobodu a program jednání.  

 

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

konec září až říjen 2017. 

 

20.3.1. Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí  

 rozpočtovou změnu č. 6 k rozpočtu městyse na rok 2017, dle přílohy, schválenou 

usnesením rady městyse č. 57.13. ze dne 09.10.2017,  

včetně jejího odůvodnění.  

 

20.3.2. Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí  

 rozpočtovou změnu č. 7 k rozpočtu městyse na rok 2017, dle přílohy, schválenou 

usnesením rady městyse č. 58.3. ze dne 30.10.2017,  

včetně jejího odůvodnění.  

 

20.4.1. Zastupitelstvo městyse projednalo žádost manželů V. a R. S. (čj. ÚmDC 839/2017 ze 

dne 16.10.2017) a žádost K. J. (čj. ÚmDC 782/2017 ze dne 03.10.2017) a schválilo zveřejnění 

záměru prodeje částí pozemkové parcely č. 8017 – trvalý travní porost v k. ú. Dolní Čermná, 

dle situačního plánku v příloze.  

 

20.4.2. Zastupitelstvo městyse projednalo doplňující žádost manželů L. a A. G. (čj. ÚmDC 

869/2017 ze dne 26.10.2017) ohledně nabytí části ppč. 4105/1 – ost. plocha v k. ú. Dolní 

Čermná a schválilo zveřejnění záměru úplatného převodu další části pozemkové parcely č. 

4105/1 – ost. plocha v k. ú. Dolní Čermná dle situačního plánku v příloze , v rámci směny 

pozemků dle usnesení ZM č. 18.4.6. ze dne 19.06.2017.       

 

20.4.3. Zastupitelstvo městyse projednalo nabídku H. J. (čj. ÚmDC 733/2017 ze dne 

15.09.2017)    k odprodeji spoluvlastnického podílu ve výši  2/10 na pozemcích ppč. 1129 a 

ppč. 1130 a spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 na ppč. 1137 – trvalý travní porost vše v k. 

ú. Jakubovice do majetku městyse, rozhodlo spoluvlastnické podíly na předmětných 

pozemcích do majetku městyse nenabývat a uložilo Haně Vágnerové písemně odpovědět 

žadatelce ve smyslu jednání zastupitelstva.    

 

20.5.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí rezignaci Ing. Pavla Židka na 

funkci člena rady městyse k datu 30.11.2017.  

20.5.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná volí členem rady městyse Dolní Čermná s 

účinností od 01.12.2017 Ing. Jiřího Mencla. 
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20.6.1. Zastupitelstvo městyse schválilo Program pro poskytování dotací z rozpočtu městyse 

Dolní Čermná na podporu aktivit dětí a mládeže pro rok 2018, dle návrhu v příloze.   

 

20.6.2. Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí informace o akcích roku 2017, zejména o 

aktuálním stavu akcí „Chodníky Dolní Čermná“, „Obnova návrší kostela sv. Jiří v Dolní 

Čermné, etapa 2 a 3: Oprava zpevněných ploch“, opravy veřejného osvětlení a dalších a 

uložilo radě městyse a starostovi zajistit dokončení rozpracovaných akcí.  

 

 

 

 

 

Zapisovatel JUDr. Hana Vágnerová  

  

Ověřovatel  Bc. Monika Marková 

  

Ověřovatel             Petr Nasto          Jan Svoboda  

  

Starosta  Petr Helekal  

  

 


