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ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTYSE (ZM) 

DOLNÍ  ČERMNÁ 15.12.2017 

                  
čj. ÚmDC 1010/2017  

Počet listů dokumentu: 15      

Spisový znak: 101.2.1     A/10 

 

                   V Dolní Čermné, 15. prosince 2017          
 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

č.  22/2017-ZM 
 

 

1. Úvod a schválení programu  
Zasedání ZM bylo řádně svoláno v souladu s ust. § 93 zákona o obcích na den 15. prosince 

2017 od 16 hod. do zasedací místnosti Úřadu městyse v Dolní Čermné. 

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

přítomno je zatím 10 zastupitelů. Z jednání se omluvili Ing. Jiří Zpěvák, Ing. Martin Jirásek a 

Ing. Jiří Mencl. V průběhu jednání se dostaví Bc. Monika Marková a Ing. Pavel Židek.  

Zastupitelstvo je usnášeníschopné.  

Starosta seznámil přítomné s programem jednání, který byl zastupitelům zaslán 

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

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

 

Starosta navrhl zapisovatelkou dnešního jednání Hanu Vágnerovou a ověřovatele zápisu 

Mgr. Jiřího Vávru a Mgr. Jana Růžičku. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse schválilo zapisovatelku Hanu Vágnerovou, ověřovatele zápisu 

Mgr. Jiřího Vávru a Mgr. Jana Růžičku a program jednání.  

        pro 10, proti 0, zdržel se 0    

 

 
2. Zpráva o činnosti rady městyse  

Starosta uvedl, že od minulého jednání zastupitelstva proběhla dvě jednání rady. 

Zastupitelům předkládáme zprávu o činnosti RM z jednání dne 04.12.2017 (59. jednání RM) a 

14.12.2017 (60. jednání RM).  

 

na 59. jednání RM dne 04.12.2017 bylo projednáno: 
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59.2. Rada městyse vzala na vědomí aktuální informace o investičních akcích:  

 „Chodníky Dolní Čermná“ (řeší se dokončovací práce, financování plánováno 

s respektováním pravidel rozpočtové odpovědnosti)  

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

ploch“ (dokončena část „A“, uhrazení faktury z běžného účtu, podána žádost o 

financování poskytovateli dotace MMR, předpoklad profinancování dotace do konce 

r. 2017, část „B“ bude předána do 31.05.2017)  

Starosta podal aktuální informace o investičních akcích 

 „Chodníky Dolní Čermná“: řeší se dokončovací práce – problémy s ohledem na počasí, v 

souvislosti s financováním akce hlídáme zadlužení, případně bude menší část úhrady z fin. 

zdrojů městyse 

„Obnova navrší kostela sv. Jiří“: dokončena část „A“, uhrazena faktura cca 2 mil Kč – 

zaplaceno z našeho běžného účtu, žádost o dotaci podána do 31.11.2017, dotace z MMR by 

měla přijít do konce roku, zbytek zakázky bude předán do 31.05.2017 

 

59.3. Rada městyse vzala na vědomí informace o přípravách, organizaci a plánování 

programu 30. ročníku MFF Čermenské slavnosti. 

- starosta podal informaci k přípravě a organizaci 30. ročníku MFF Čermenské slavnosti, v r. 

2018 nepředpokládáme konání akce Den se sousedy z důvodu náročnosti organizování dvou 

velkých akcí, na MFF se jedná o zapojení MAS Orlicko – jednáme o konání regionálních trhů 

 

59.4. Rada městyse vzala na vědomí informaci o nákladech na platy zaměstnanců městyse 

v souvislosti s novelou nařízení vlády č. 564/2006 Sb. a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o 

platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.  

 

59.5. Rada městyse se seznámila s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů 

zastupitelstev územních samosprávných celků, projednala návrh na změnu odměn za výkon 

funkcí poskytovaných neuvolněným členům zastupitelstva městyse a fyzickým osobám – 

funkcionářům, kteří nejsou členy zastupitelstva městyse, s účinností od 01.01.2018 a 

doporučila zastupitelstvu městyse ho schválit. 

- bude projednáno v samostatném bodě 

 

59.6. Rada městyse schválila rozpočtovou změnu č. 9 k rozpočtu městyse Dolní Čermná na 

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

schválení rozpočtové změny.  

- bude projednáno ve finančních záležitostech 

 

59.7. Rada městyse se seznámila s návrhy rozpočtů na rok 2018 a střednědobých výhledů 

rozpočtů na roky 2019 – 2020 příspěvkových organizací zřízených městysem Dolní Čermná  

 Základní škola Vincence Junka, Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí,  

 Mateřská škola Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí,  

 Školní jídelna Dolní Čermná,  

a uložila ředitelkách příspěvkových organizací je zveřejnit. 

 

59.8. Rada městyse projednala návrh na změnu pravidel sociálního fondu městyse zřízeného 

ve smyslu ust. § 5 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozd. předpisů, uložila starostovi zajistit 
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zpracování návrhu Statutu sociálního fondu městyse Dolní Čermná a předložit ho 

k projednání zastupitelstvu městyse. 

- bude projednáno v bodě Různé 

 

59.9. Rada městyse schválila uzavření kupní smlouvy se spol. EKO-KOM, a. s., Praha 4, Na 

Pankráci 1685/17, IČO 25134701 o odkoupení 7 ks použitých sběrných nádob na sklo dle 

předloženého návrhu a uložila starostovi ji podepsat.  

- souvisí se změnou systému tříděného odpadu, do 31.03.2018 předpokládáme rozmístění 

nádob (18 v Dolní Čermné a 2 v Jakubovicích) na určená stanoviště  

 

59.10. Rada městyse projednala nabídku na dodání LED svítidel ZEUS 75/38W předloženou 

společností Empemont s. r. o. a Empesort s. r. o., Valašské Meziříčí, Železničního vojska 1472, 

rozhodla ji schválit a uložila starostovi zajistit objednávku 28 kusů svítidel dle nabídky  

v příloze   

- jedná se o nákup nových svítidel, která budou umístěna na staré sloupy veřejného osvětlení  

 

59.11. Rada městyse projednala žádost O. P., o propachtování pozemků ve vlastnictví 

městyse Dolní Čermná pro účely zemědělské prvovýroby  a rozhodla zveřejnit záměr 

propachtování pozemků ppč. 8000 (část), ppč. 8177, ppč.  8163, ppč.  8254, ppč.  8361, ppč. 

8559, ppč. 8017 (část), ppč.  8162, ppč. 8173, ppč.  8255, ppč.  8319, ppč.  8426 v k. ú. Dolní 

Čermná pro účely zemědělského využití. 

 

59.12. Rada městyse vzala na vědomí sdělení O. B.  o ukončení nájmu bytu č. 8 v domě čp. 

224 a uložila M. Marešové a H. Vágnerové zajistit obsazení předmětného bytu 

prostřednictvím inzerátu v Dolnočermenském zpravodaji s možností uzavřít nájemní 

smlouvu od 01.03.2018. 

 

59.13. Rada městyse projednala žádost p. Š. Š., Horní Čermná, o prodloužení pronájmu 

nebytových prostor v přízemí domu čp. 230 v Dolní Čermné (provozovna kadeřnictví) a 

rozhodla zveřejnit úmysl městyse pronajmout předmětné nebytové prostory. 

 

59.14. Rada městyse udělila předchozí souhlas k přijetí darů pro Základní škola Vincence 

Junka, Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, pro účely uspořádání vánoční besídky.  

 

59.15. Rada městyse se seznámila s žádosti spolku Junák – Český skaut, středisko Bratra 

Robina Letohrad o poskytnutí finanční podpory na opravu skautské klubovny v Dolní 

Čermné plánovanou v roce 2018 a uložila starostovi jednat s vedoucím střediska Lukášem 

Stejskalem ve smyslu jednání rady. 

 

59.16. Rada městyse schválila provozní dobu Úřadu městyse a fungování sběrného místa 

v době od 22.12.2017 do 30.12.2017 dle přílohy. 

 

59.17. Rada městyse jmenovala členkou školské rady při Základní škole Vincence Junka, 

Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, se sídlem Dolní Čermná 4, IČO 70996806, za zřizovatele 

- městys Dolní Čermná RNDr. Věru Šverclovou.  
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RM na 60. jednání dne 14.12.2017 projednala zejména: 

- rada městyse – vzala na vědomí stav akce „Chodníky Dolní Čermná“, včetně postupu při 

dalším financování (dodržení pravidel rozpočtové odpovědnosti)   

 

- schválila uzavření Dodatku č. 2  ke smlouvě o dílo ze dne 26.06.2017 se zhotovitelem 

společností SAPA-LPJ, spol. s r. o.  

- Dodatek č. 2 řeší drobné úpravy méně a víceprací  

 

- schválila rozpočtovou změnu č. 10 k rozpočtu na rok 2017 

 

- schválila roční odměny ředitelek příspěvkových organizací zřízených městysem 

 

- projednala některé další záležitosti ZŠ (školská rada, řešení příspěvku na provoz) 

 

- schválila starostovi možnost využití služebního motorového osobního vozidla Kia Sportage 

k soukromým účelům na rok 2018  

 

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

Nikdo ze zastupitelů neměl žádné dotazy ani připomínky. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

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

prosinec 2017. 

        pro 10, proti 0, zdržel se 0    

 

 

3. Projednání rozpočtového provizoria na rok 2018 a finanční 

záležitosti 
Při zahájení projednávání tohoto bodu se dostavila Bc. Monika Marková  

 

3.1. Projednání rozpočtového provizoria na rok 2018 
Starosta uvedl, že přípravu rozpočtu na rok 2018 plánujeme v průběhu měsíce ledna 2018 s 

klasickým průběhem rozpočtového procesu (prvotní návrh rozpočtu připraví ekonomka 

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

k projednání a schválení zastupitelstvu). Předložení a projednání rozpočtu se pak 

předpokládá tradičně na jednání zastupitelstva nejpozději do konce února 2018.  

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

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

pravidlech územních rozpočtů. 

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

výdaji rozpočtu po jeho schválení. 

Starosta zrekapituloval, že schválená pravidla rozpočtového provizoria by měla zabezpečit: 

 chod městyse a úřadu městyse, včetně poskytování příspěvku pro příspěvkové 

organizace zřízené městysem Dolní Čermná, 
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 plnění na základě uzavřených smluvních vztahů vzniklých v minulých letech (splátky 

úvěrů atd.), 

 úhrady dodavatelských faktur (za energie atd.),  

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

zdravotního pojištění, …), 

 řešení havarijních a krizových situací (živelné pohromy atd.) 

 financování rozjetých investičních akcí – jejichž zastavení by znamenalo pro obec další 

zvýšené náklady (v době rozpočtového provizoria se nové investice nerozjíždí!). 

 
Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 
Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse schválilo pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2018 

s čerpáním finančních prostředků: 

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

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

roku 2017 do doby schválení rozpočtu městyse na r. 2018  

b) na havárie a opravy 

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

2017 a plnění na základě uzavřených smluvních vztahů vzniklých v předchozích letech.   

 

        pro 11, proti 0, zdržel se 0    

 
3.2. Informace o rozpočtové změně č. 9 k rozpočtu na rok 2017 

Starosta podal zastupitelům informace k rozpočtové změně č. 9, která byla zastupitelům 

zaslána v příloze v materiálech k jednání: 

Rozpočtovou změnu č. 9 schválila v rámci své kompetence rada na svém jednání dne 

04.12.2017 usnesením č. 59.6. Představuje změnu ve výši 876.547,- Kč na příjmové i výdajové 

stránce (vyšší daň z příjmů, odvody, místní poplatky, vyšší příjmy z poskytování služeb, 

pronájmů, ubytování,…, dotace na vyhotovení lesního hospodářského plánu…).  

 

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 
Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí  

 rozpočtovou změnu č. 9 k rozpočtu městyse na rok 2017, dle přílohy, schválenou 

usnesením rady městyse č. 59.6. ze dne 04.12.2017, včetně jejího odůvodnění.  

        pro 11, proti 0, zdržel se 0    

  

3.3. Informace o rozpočtové změně č. 10 k rozpočtu na rok 2017 

Starosta podal zastupitelům informace k rozpočtové změně č. 10, která byla zastupitelům 

zaslána v příloze v materiálech k jednání: 

Rozpočtovou změnu č. 10 schválila v rámci své kompetence rada na svém jednání dne 

14.12.2017 usnesením č. 60.3. 
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Představuje změnu ve výši 1.800.000,- Kč na příjmové i výdajové stránce a její přijetí souvisí 

s vyšším výběrem DPH a investiční dotací na obnovu kostelního návrší. 

 

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 
Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí  

 rozpočtovou změnu č. 10 k rozpočtu městyse na rok 2017, dle přílohy, schválenou 

usnesením rady městyse č. 60.3. ze dne 14.12.2017, včetně jejího odůvodnění.  

        pro 11, proti 0, zdržel se 0    

 

 

4. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů 

zastupitelstva 
Komentář k tomuto bodu podali starosta a H. Vágnerová: 

S účinností od 01.01.2018 platí nová, resp. novelizovaná legislativa pro odměňování 

uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstva   

 zákon č. 99/217, který novelizuje zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 

 nařízení vlády č. 318/2017, Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků, to ruší stávající prováděcí předpis pro odměňován zastupitelů 

(nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozd. předpisů), a s účinností od 01.01.2018 

stanoví nové maximální výše odměn neuvolněných členů zastupitelstev  

Co se týče uvolněných členů zastupitelstva (v městysu je uvolněný jen starosta), tam se nic 

neschvaluje, odměnu má nárokovou dle příslušného nařízení vlády.  

Podle ust. § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích je však v kompetenci zastupitelstva stanovit 

výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce (neuvolněný člen zastupitelstva nemá 

na odměnu nárok ze zákona, ale jen v případě, že odměnu za výkon příslušné funkce 

stanovilo zastupitelstvo v souladu se zákonem). Zastupitelstvo také schvaluje odměny za 

výkon funkcí ve výborech a komisích pro „nečleny“ zastupitelstva.   

Proto předkládáme návrh na stanovení nové výše odměn od 01.01.2018 následovně:  

A) odměny/měsíc pro neuvolněné členy zastupitelstva 

 místostarosta 25.000,- Kč 

 člen rady městyse 5.000,- Kč 

 předseda kontrolního výboru 2.500,- Kč 

 předseda finančního výboru 2.500,- Kč 

 předseda stavební komise 2.500,- Kč 

 předseda komise životního prostředí 2.000,- Kč 

 člen zastupitelstva městyse bez dalších funkcí 1.000,- Kč 

B) odměny pro fyzické osoby, která nejsou členem zastupitelstva městyse 

 za výkon funkce předsedy komise sportovní a kulturní odměnu za měsíc ve výši 

1.500,- Kč  

 za výkon funkce předsedy komise společenské odměnu za měsíc ve výši 1.500,- Kč  

 za výkon funkce člena výboru odměnu za každé jednotlivé zasedání výboru ve výši 

1.200,- Kč    
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Od 01.01.2018 omezuje nová legislativa poskytování souhrnné odměny při výkonu více 

funkci: v případě souběhu výkonu více funkcí může být neuvolněnému členovi 

zastupitelstva poskytnuta odměna až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce. Do tohoto 

souhrnu lze zahrnout pouze odměny za výkon funkce člena rady, předsedy nebo člena 

výboru zastupitelstva, předsedy nebo člena komise rady.  

Pokud zastupitelstvo o (přípustném) sčítání odměn nerozhodne, náleží neuvolněnému 

členovi zastupitelstva odměna za funkci, za kterou mu náleží (nej)vyšší schválená odměna. 

Předkládáme tento návrh: 

- odměny za člena rady + předsedu komise/výboru se nebudou sčítat  

- radním, kteří zároveň vykonávají jinou funkci (předseda kontrolního výboru/předseda 

komise životního prostředí) bude poskytnuta vyšší   odměna radního 

- předsedkyni kontrolního výboru bude poskytnuta odměna za práci ve  

                 výboru, která je vyšší (tady není možné sčítat se zastupitelem)  

 

V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavil Ing. Pavel Židek.      

Proběhla krátká diskuse zastupitelů, při které bylo konstatováno, že v případě schválení 

předloženého návrhu budou vyšší nároky na mandatorní výdaje rozpočtu. Odměny nejsou 

ale zdaleka navrženy v maximální možné výši (v některých obcích bylo schváleno i 

poskytování odměn maximálních) a je v možnostech rozpočtu městyse (viz příjmy a RUD), 

aby funkcionáři byli za svoji práci takto odměňováni.     

 

Starosta navrhl unesení a dal o nich hlasovat:   

1)  

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná stanovuje svým neuvolněným členům za výkon 

funkce odměny za měsíc v následujících částkách: 

 místostarosta 25.000,- Kč 

 člen rady městyse 5.000,- Kč 

 předseda kontrolního výboru 2.500,- Kč 

 předseda finančního výboru 2.500,- Kč 

 předseda stavební komise 2.500,- Kč 

 předseda komise životního prostředí 2.000,- Kč 

 člen zastupitelstva městyse bez dalších funkcí 1.000,- Kč 

Odměna bude poskytována ode dne 01.01.2018. V případě nástupu náhradníka na 

uprázdněný mandát člena zastupitelstva městyse bude odměna poskytována ode dne 

složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna 

poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. 

        pro 12, proti 0, zdržel se 0    

 

2)  

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná stanovuje, že v případě souběhu výkonu více 

funkcí neuvolněných členů zastupitelstva městyse se odměny za výkon funkce člena rady 

městyse, předsedy výboru zastupitelstva městyse, předsedy komise rady městyse nesčítají 

a neuvolněnému členovi zastupitelstva městyse bude poskytována odměna za funkci, za 

kterou mu náleží nejvyšší odměna schválená zastupitelstvem městyse.    

        pro 12, proti 0, zdržel se 0    
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3)  

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná stanovuje fyzické osobě, která není členem 

zastupitelstva městyse 

 za výkon funkce předsedy komise sportovní a kulturní odměnu za měsíc ve výši 

1.500,- Kč  

 za výkon funkce předsedy komise společenské odměnu za měsíc ve výši 1.500,- Kč  

 za výkon funkce člena výboru odměnu za každé jednotlivé zasedání výboru ve 

výši 1.200,- Kč  

Odměna bude poskytována ode dne 01.01.2018. V případě budoucích změn v obsazení 

jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. 

 

        pro 12, proti 0, zdržel se 0    

 

5. Různé  
 
5.1. Informace o investičních akcích  

„Chodníky Dolní Čermná“ 

Starosta k akci uvedl, že na základě projednání v ZM dne 22.11.2017 byl podepsán Dodatek 

č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 26.06.2017, který představoval změnu oproti původní ceně díla 

o cca 190 tis. Kč (včetně DPH). Na základě Dodatku č. 1 byl tedy také posunutý termín 

k dokončení díla na 15.12.2017. Po uzavření Dodatku č. 1 na základě výzvy IROP bylo nutné 

upřesnění - rozepsání některých položek. Vzhledem k tomu, že zhotovitel nebyl schopen 

některé položky v časovém termínu rozvést dle pravidel poskytovatele dotace, došlo z jeho 

strany k jejich vypuštění. Rozdíl (méně a víceprací) oproti původní ceně díla se snížil na cca 

110 tis. Kč (včetně DPH).  Na podkladě předběžné konzultace s poskytovatelem dotace 

předpokládáme, že většina víceprací bude zahrnuta do uznatelných nákladů.  

Na základě pověření zastupitelstva z 22.11.2017 schválila rada městyse na svém jednání dne 

14.12.2017 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 26.06.2017 (ten narovnává cenu po kontrole 

IROP).  Nyní nás čeká ze strany IROP kontrola Dodatku č. 2.  

Dílo je dokončeno, dnes končí termín k jeho dokončení. Ze strany zhotovitele jsme obdrželi 

výzvu k převzetí díla a začne přejímací řízení.  

   

„Obnova navrší kostela sv. Jiří“  

Byla dokončena část „A“ (dotační), za kterou bylo zhotovitelem fakturováno cca 2 mil Kč  a 

byla zaplacena z našeho běžného účtu. Žádost o dotaci na MMR byla podána do 31.11.2017, 

dotace z MMR ve výši 1 mil Kč došla 07.12.2017 na náš účet. Dle smlouvy o dílo bude část 

„B“ zhotovitelem předána do 31.05.2018. 

 

Starosta vyzval zastupitele, zda mají k tomuto bodu nějaké dotazy nebo připomínky. 

Dotazy ani připomínky nikdo ze zastupitelů neměl. 
 

Starosta navrhl unesení a dal o nich hlasovat:   

1) 

Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí informace starosty o investiční akci „Chodníky 

Dolní Čermná“, včetně uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 26.06.2017 se 

zhotovitelem společností SAPA-LPJ, spol. s r. o.,. 
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2) 

Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí informace starosty o akci „Obnova navrší kostela 

sv. Jiří“.   

 

 

5.2. Informace o nezměněné výši místního poplatku za komunální odpad pro rok 2018 

Starosta uvedl předmětný bod a předal slovo Haně Vágnerové, aby k němu podala 

komentář: 

Stanovení výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů: dosud byl stanoven a vybírán ve 

výši 550,- Kč/osobu.   

Sazbu tohoto místního poplatku tvoří 2 položky:  

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

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

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

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

osobu. 

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

položky 2 vychází ze známých nákladů roku 2016:  

- náklady roku 2016………………………………………………841 381,- Kč 

- počet osob s pobytem na území městyse k 01.01.2017…………1 319 osob 

- počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů 

  a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu 

  žádná fyzická osoba……………………………………………………59 

Rozúčtování nákladů: 

Náklady Kč  841 381,- Kč  děleno 1 378 ( 1319 osob s pobytem na území obce + 59 staveb 

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

žádná fyzická osoba )  =    610,58  Kč. Z této částky je stanovena sazba dle položky 2 ve  výši 

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

Nižší náklady na odpadové hospodářství na základě přijatých opatření (zejména změna 

svozové firmy a 14-ti denní cyklus svozů, rozdělení kompostérů, atd.) se projeví až za r. 

2017.  

Návrh: místní poplatek za komunální odpad pro rok 2018 neměnit a ponechat ho i nadále 

pro rok 2018 ve výši 550,- Kč/osobu.  

Nakonec starosta prezentoval zastupitelům tabulku, ze které jsou patrné úspory v 

odpadovém hospodářství v průběhu roku 2017. 

 

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:  

Zastupitelstvo městyse se seznámilo s rozúčtováním nákladů r. 2016 vynaložených na sběr 

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

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

komunálních odpadů neměnit a ponechat ho pro rok 2018 v celkové výši 550,- Kč (tj. 

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

        pro 12, proti 0, zdržel se 0    
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5.3. Projednání Statutu sociálního fondu městyse Dolní Čermná 

K projednávanému bodu starosta uvedl: 

Podle § 5 zák. č. 250/2000  o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů může obec zřizovat 

peněžní fondy a to pro konkrétní účely nebo bez účelového určení. Rozhodnutí o zřízení 

peněžního fondu obce je v kompetenci zastupitelstva.    

Zastupitelstvem dne 03.05.2007 bylo rozhodnuto o zřízení sociálního fondu obce Dolní 

Čermná a to k zajištění kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců obce. Fond je tvořen 

přídělem finančních prostředků z rozpočtu obce, a to ve výši 3% objemu hrubých mezd. 

Použití a výdaje fondu: příspěvek na stravování, sociální výpomoc zaměstnancům v tíživé 

sociální situaci, osobní účty zaměstnanců (čerpání např. na léčebné, rehabilitační pobyty, 

použití zdravotnického zařízení, na rekreaci, na sport, kulturu,..), životní a pracovní výročí. 

S ohledem na nutnou aktualizaci dokumentu, kterým se fond zřizuje, předkládáme 

k projednání návrh „Statutu sociálního fondu městyse Dolní Čermná“, který by byl účinný 

od 01.01.2018. Fond by byl i nadále tvořen základním přídělem ve výši 3% z ročního objemu 

nákladů zúčtovaných na platy, náhrady platů, odměny za pracovní pohotovost, za práci 

přesčas, dále na odměny, vč. odměny členům zastupitelstva městyse, uvolněným pro výkon 

funkce, a ostatní plnění za práci (s výjimkou odměn za práci vykonávanou na základě dohod 

konaných mimo pracovní poměr). Statut dále stanoví základní oblasti pro používání fondu a 

hospodaření s fondem. Pro čerpání sociálního fondu budou vždy pro daný rok vydány 

„Pokyny“ a to ve formě interní směrnice starosty.  

   

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:  

Zastupitelstvo městyse schválilo Statut sociálního fondu městyse Dolní Čermná dle 

návrhu v příloze, s účinností od 01.01.2018.  

        pro 12, proti 0, zdržel se 0    

 

V rámci bodu „Různé“ se přihlásil o slovo Mgr. Jan Růžička a navrhl v rámci „Různého“ 

projednat ještě bod „projednání poskytnutí finančního daru starostovi“: 

 

5.4. Projednání poskytnutí finančního daru starostovi 

Mgr. Jan Růžička předložil zastupitelstvu návrh na poskytnutí finančního daru starostovi za 

jeho činnosti, které vykonává nad rámec své funkce starosty a z toho vyplývajících 

zákonných povinností. Petr Helekal je statutárním orgánem Dobrovolného svazku obcí Pod 

Bukovou horou a Dobrovolného svazku Mikroregion Severo Lanškrounsko. Funkce v těchto 

svazcích nemusí vykonávat. Za práci v těchto svazcích nepobírá žádnou odměnu ani plat, 

vykonává je tedy zdarma. S ohledem na množství práce ve svazcích a obzvláště k tomu, 

jakým způsobem šíří dobré jméno městyse Dolní Čermná v regionu, kraji, ale i v rámci celé 

ČR obzvláště v souvislostí s činností mikroregionu (meziobecní spolupráce, zákon o střetu 

zájmu) navrhuje poskytnutí finančního daru ve výši stanovené dle přílohy (jedná se o částku 

odpovídající 2násobku měsíční odměny), Nikdo ze zastupitelů neměl k předloženému 

návrhu žádné dotazy ani připomínky ani nepředložil jiný návrh.    
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Místostarosta přednesl navržené usnesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schvaluje poskytnutí finančního daru starostovi 

městyse Dolní Čermná ve výši dle přílohy za činnosti nad rámec výkonu jeho funkce a 

zákonných povinností, zejména za šíření dobrého jména městyse Dolní Čermná 

v souvislosti s jeho činností v Dobrovolném svazku obcí Mikroregion Severo-

Lanškrounsko a Dobrovolném svazku obcí Pod Bukovou horou.  

 

        pro 11, proti 0, zdržel se 1 

(Helekal)    

 

 

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

 

Monika Marková: občané se ptají, jak je to s rybníkem, proč je vypuštěný. Odpověděl 

starosta – majitel rybníka pan Plundra ho informoval, že rybník bude po celou zimu 

vypuštěný z důvodu vymrzání, aby došlo k ozdravení rybničního ekosystému. Dáme tuto 

informaci na web. 

 

Petr Nastoupil: často nesvítí světla veřejného osvětlení na sídlišti pod farou. Starosta 

odpověděl, že o uvedeném problému víme. Bohužel původní vedení VO není v ideálním 

stavu a dochází opravdu k častým poruchám. Hledání závad nebylo jednoduché a bohužel 

trvalo i delší dobu. Zároveň jsme měli při řešení oprav problémy s firmou Marek, nyní 

spolupracujeme s další firmou, to ELEKTRO KSK. V roce 2018 dojde k celkovému posouzení 

VO a předpokládáme, že předmětný úsek a některé další (např. ulice k čp. 319) budou 

předmětem generální opravy. Je nutné provést proměření a zpracovat projektovou 

dokumentace. Realizaci oprav pak předběžně plánujeme na druhou polovinu r. 2018. 

 

Josef Ešpandr: navrhuje, zda by se v rámci oprav veřejného osvětlení na náměstí dalo dát 

světlo i před hlavní vchod do budovy úřadu. Odpověděl starosta – je to plánováno, světlo 

bude umístěno u vjezdu do hasičského dvora. 

 

M. P.: navrhuje, zda by se na novém parkovišti před kostelem z důvodu větší intenzity 

osvětlené mohlo dát světlo ve stavu „T“. Odpověděl starosta – situaci zhodnotíme a 

dořešíme.      

 

V. Ř.:  

- na cestě pod čp. 62 vytéká silnější proud vody, bylo by vhodné prověřit, zda nevytéká 

z vodovodu. Starosta odpověděl, že stav prověříme. 

- auto firmy EKOLA, která nyní sváží směsný komunální odpad, je dost široké a těžko 

projíždí po „staré cestě“. Starosta odpověděl, že po zrealizování akce Povodí Labe (regulace 

dolní části koryta potoka) plánujeme opravu a opravu staré cesty, rovněž tak opravu 

veřejného osvětlení. 
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Další dotazy ani připomínky nikdo z přítomných neměl. Starosta podělkoval 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. 22/2017 – ZM 

 

ZASTUPITELSTVA  MĚSTYSE  DOLNÍ  ČERMNÁ 

 

 

22.1. Zastupitelstvo městyse schválilo zapisovatelku Hanu Vágnerovou, ověřovatele zápisu 

Mgr. Jiřího Vávru a Mgr. Jana Růžičku a program jednání.  

 

22.2. Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí informace o činnosti rady městyse za měsíc 

prosinec 2017. 

 

22.3.1. Zastupitelstvo městyse schválilo pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2018 

s čerpáním finančních prostředků: 

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

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

roku 2017 do doby schválení rozpočtu městyse na r. 2018  

b) na havárie a opravy 

c) na úhradu prací, dodávek služeb a zboží dle objednávek a smluv uzavřených v roce 2017 a 

plnění na základě uzavřených smluvních vztahů vzniklých v předchozích letech.   

 

22.3.2. Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí  

 rozpočtovou změnu č. 9 k rozpočtu městyse na rok 2017, dle přílohy, schválenou 

usnesením rady městyse č. 59.6. ze dne 04.12.2017,  

včetně jejího odůvodnění.  

 

22.3.3. Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí  

 rozpočtovou změnu č. 10 k rozpočtu městyse na rok 2017, dle přílohy, schválenou 

usnesením rady městyse č. 60.3. ze dne 14.12.2017,  

včetně jejího odůvodnění.  

 

22.4.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná stanovuje svým neuvolněným členům za výkon 

funkce odměny za měsíc v následujících částkách: 

 místostarosta 25.000,- Kč 

 člen rady městyse 5.000,- Kč 

 předseda kontrolního výboru 2.500,- Kč 

 předseda finančního výboru 2.500,- Kč 

 předseda stavební komise 2.500,- Kč 

 předseda komise životního prostředí 2.000,- Kč 

 člen zastupitelstva městyse bez dalších funkcí 1.000,- Kč 

Odměna bude poskytována ode dne 01.01.2018. V případě nástupu náhradníka na 

uprázdněný mandát člena zastupitelstva městyse bude odměna poskytována ode dne 

složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna 

poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. 

 

22.4.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná stanovuje, že v případě souběhu výkonu více 

funkcí neuvolněných členů zastupitelstva městyse se odměny za výkon funkce člena rady 
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městyse, předsedy výboru zastupitelstva městyse, předsedy komise rady městyse nesčítají a 

neuvolněnému členovi zastupitelstva městyse bude poskytována odměna za funkci, za 

kterou mu náleží nejvyšší odměna schválená zastupitelstvem městyse.    

 

22.4.3. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná stanovuje fyzické osobě, která není členem 

zastupitelstva městyse 

 za výkon funkce předsedy komise sportovní a kulturní odměnu za měsíc ve výši 

1.500,- Kč  

 za výkon funkce předsedy komise společenské odměnu za měsíc ve výši 1.500,- Kč  

 za výkon funkce člena výboru odměnu za každé jednotlivé zasedání výboru ve výši 

1.200,- Kč  

Odměna bude poskytována ode dne 01.01.2018. V případě budoucích změn v obsazení 

jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. 

 

22.5.1.1. Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí informace starosty o investiční akci 

„Chodníky Dolní Čermná“, včetně uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 

26.06.2017 se zhotovitelem společností SAPA-LPJ, spol. s r. o.,. 

 

22.5.1.2.  Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí informace starosty o akci „Obnova navrší 

kostela sv. Jiří“.   

 

22.5.2. Zastupitelstvo městyse se seznámilo s rozúčtováním nákladů r. 2016 vynaložených  

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

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

odstraňování komunálních odpadů neměnit a ponechat ho pro rok 2018 v celkové výši 550,- 

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

 

22.5.3. Zastupitelstvo městyse schválilo Statut sociálního fondu městyse Dolní Čermná dle 

návrhu v příloze, s účinností od 01.01.2018.  

 

22.5.4. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schvaluje poskytnutí finančního daru starostovi 

městyse Dolní Čermná ve výši dle přílohy za činnosti nad rámec výkonu jeho funkce a 

zákonných povinností, zejména za šíření dobrého jména městyse Dolní Čermná v souvislosti 

s jeho činností v Dobrovolném svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko a 

Dobrovolném svazku obcí Pod Bukovou horou.  
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Zapisovatel JUDr. Hana Vágnerová  

  

Ověřovatel  Mgr. Jiří Vávra 

  

Ověřovatel             Petr Nasto          Mgr. Jan Růžička  

  

Starosta  Petr Helekal  

  

 

 


