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ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTYSE (ZM) 

DOLNÍ  ČERMNÁ 22.11.2017 

                  
čj. ÚmDC 952/2017  

Počet listů dokumentu: 4     

Spisový znak: 101.2.1     A/10 

 

                   V Dolní Čermné, 22. listopadu 2017          
 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

č.  21/2017-ZM 

 

1. Úvod a schválení programu  
Zasedání ZM bylo řádně svoláno v souladu s ust. § 93 zákona o obcích na den 22. 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 11 zastupitelů. Z jednání se omluvili Mgr. Jan Růžička, RNDr. Věra Šverclová, 

Ing. Jiří Mencl a Ing. Pavel Židek. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.  

Starosta seznámil přítomné s programem jednání, který byl zastupitelům zaslán 

s pozvánkou na jednání, včetně zprávy k projednávaným věcem.  

Starosta uvedl, že hlavním důvodem dnešního zastupitelstva, které bylo řádně svoláno 

mimo plánovaný pořad jednání, je projednání potřebných záležitostí v souvislosti 

s dokončovanou akcí „Chodníky Dolní Čermná“.    

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

 

Starosta navrhl zapisovatelkou dnešního jednání Hanu Vágnerovou a ověřovatele zápisu 

Ing. Jiřího Zpěváka a Petra Nastoupila. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse schválilo zapisovatelku Hanu Vágnerovou, ověřovatele zápisu Ing. 

Jiřího Zpěváka a Petra Nastoupila a program jednání.  

        pro 11, proti 0, zdržel se 0    

 

 

2. Finanční záležitosti 
Projednání rozpočtové změny č. 8 k rozpočtu na rok 2017 

Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtové změny č. 8. Jejím předmětem je 

částka 300 tis. Kč v souvislosti se změnou resp. dorovnáním ceny díla „Chodníky 

Dolní Čermná“. V rámci rozpočtu se promítá ve „výdajích“ a „financování“, alokuje se 
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z úvěrového rámce (aby bylo možné uhradit další faktury za dílo). Starosta opětovně 

zdůraznil, že sledujeme zadluženost dle podmínek zákona o pravidlech rozpočtové 

odpovědnosti. 

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 
 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse schválila rozpočtovou změnu č. 8 k rozpočtu městyse Dolní 

Čermná na rok 2017, dle přílohy 

        pro 11, proti 0, zdržel se 0    

 

 

3. Projednání záležitostí investiční akce „Chodníky Dolní Čermná“  
K projednávanému bodu starosta uvedl:  

Spol. SAPA-LPJ, spol. s r. o., která je zhotovitelem díla „Chodníky Dolní Čermná“, se 

stavbou finišuje. Termín k dokončení dle smlouvy o dílo končí zítra. V rámci realizace díla 

byly vícepráce i méněpráce. Součástí díla byla instalace veřejného osvětlení, které již svítí. 

Lze konstatovat, že výsledek díla přispívá ke zvýšení bezpečnosti účastníků provozu, 

zejména pak chodců. Poté starosta stručně seznámil zastupitele s rozsahem 

víceprací/méněprací na jednotlivých úsecích chodníků (chodník A, chodník C, chodník B, 

chodník D, chodník E, chodník H, chodník F), změny (vícepráce) si vyžádala i výstavba 

dešťové kanalizace – podrobně viz Odůvodnění změn stavby „Chodníky Dolní Čermná“.                     

Rekapitulace změn je následující: 

cena méněprací celkem bez DPH: - 360.164,74 Kč 

cena víceprací celkem bez DPH: 520.423,41 Kč 

Výsledná cena změny celkem bez DPH: 160.258,67 Kč 

Výsledná cena změny celkem včetně DPH: 193.912,99 Kč. 

 

Poté starosta uvedl, že ke stávající smlouvě o dílo se spol. SAPA-LPJ, spol. s r. o. je nutné 

uzavření Dodatku č. 1 (viz návrh), jehož předmětem bude úprava ceny díla, která vzešla 

z víceprací a méněprací, jak je uvedeno výše. Dále starosta předkládá návrh na změnu 

termínu ukončení díla a to o 22 dnů, tj. do 15.12.2017. Důvodem pro prodloužení termínu 

k dokončení díla je realizace víceprací, z nichž některé vyžadovaly poměrně dlouhou dobu 

na přípravu a projednání s vlastníky sousedních nemovitostí. Dalším důvodem k pozdržení 

prací byly také nepříznivé klimatické podmínky, zejména v průběhu listopadu, kdy se 

vyskytly sněhové srážky a náledí. 

Změny stavby a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, včetně prodloužení termínu 

dokončení díla jsme dnes konzultovali na Územním odboru IROP v Pardubicích. Bylo 

konstatováno, že z hlediska zákona o zadávání veřejných zakázek se jedná o nepodstatnou 

změnu. Veškeré změny je nutné co nejdříve vložit do elektronického systému IROP.    

 

Dále starosta navrhl zastupitelstvu, aby z hlediska operativnosti projednávání další případné 

nutné úkony k ukončení díla řešila a projednávala rada městyse, včetně dalších případných 

dodatků ke smlouvě o dílo a to do celkové maximální výše 3% rozdílu víceprací a méněprací 

z celkové ceny díla včetně DPH.  
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Starosta vyzval zastupitele, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy nebo 

připomínky. Nebylo tomu tak.    

 

Starosta navrhl unesení a dal o nich hlasovat:   

1) 

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

Dolní Čermná“. 

        pro 11, proti 0, zdržel se 0    

 

2)  

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 

26.06.2017 se zhotovitelem společností SAPA-LPJ, spol. s r. o., se sídlem Dráby 850, 566 01 

Vysoké Mýto, IČO 62063634  na akci „Chodníky Dolní Čermná“, dle návrhu v příloze a 

uložilo starostovi ho podepsat.  

        pro 11, proti 0, zdržel se 0    

 

3) 

Zastupitelstvo městyse ukládá radě městyse zajistit další nutné úkony k řádnému 

ukončení díla „Chodníky Dolní Čermná“, včetně projednávání a  schválení případných 

dalších dodatků ke smlouvě o dílo ze dne 26.06.2017 se společností SAPA-LPJ, spol. s r. o., 

a to do celkové maximální výše 3% rozdílu víceprací a méněprací z celkové ceny díla 

včetně DPH.  

        pro 11, proti 0, zdržel se 0    

 

 

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

 

Zdeněk Ježek: překvapilo ho, že u nového veřejného osvětlení nejsou jednotné rozestupy 

jako např. mezi lampou na náměstí a Quatem apod. K dotazu odpověděl starosta – je to 

z technického důvodu: na těchto místech nebyl možný zásah do asfaltu pro dodržení 

jednotného rozestupu. V daném případě budeme monitorovat dopady a případně dojde 

k osazení lampy ze strany od parčíku, obdobná situace bude u TTK.   

 

Václav Mikula: proč není snížený nájezd na nový chodník ve směru od Jakubovic k 

„Rychtě“? Odpověděl starosta - je to z důvodu bezpečnosti, nově bude přechod pro chodce 

z chodníku posunutý až naproti místní komunikaci do kempu (v tomto místě je snížený 

nájezd na chodník). Uvedené místo je nepřehledné a výjezd by byl nebezpečný.  

  

 

     

Jednání bylo ukončeno dne 22.11.2017 v 18.30 hod. 

 

 

Zapsala: JUDr. Hana Vágnerová 
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Usnesení č. 21/2017 – ZM 

 

ZASTUPITELSTVA  MĚSTYSE  DOLNÍ  ČERMNÁ 

 
21.1. Zastupitelstvo městyse schválilo zapisovatelku Hanu Vágnerovou, ověřovatele zápisu 

Josefa Ešpandra a Petra Nastoupila a program jednání.  

 

21.2. Zastupitelstvo městyse schválila rozpočtovou změnu č. 8 k rozpočtu městyse Dolní 

Čermná na rok 2017, dle přílohy 

 

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

„Chodníky Dolní Čermná“. 

 

21.3.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 

26.06.2017 se zhotovitelem společností SAPA-LPJ, spol. s r. o., se sídlem Dráby 850, 566 01 

Vysoké Mýto, IČO 62063634  na akci „Chodníky Dolní Čermná“, dle návrhu v příloze a 

uložilo starostovi ho podepsat.  

 

21.3.3. Zastupitelstvo městyse ukládá radě městyse zajistit další nutné úkony k řádnému 

ukončení díla „Chodníky Dolní Čermná“, včetně projednávání a  schválení případných 

dalších dodatků ke smlouvě o dílo ze dne 26.06.2017 se společností SAPA-LPJ, spol. s r. o., a 

to do celkové maximální výše 3% rozdílu víceprací a méněprací z celkové ceny díla včetně 

DPH.  

 

 

 

 

Zapisovatel JUDr. Hana Vágnerová  

  

Ověřovatel  Ing. Jiří Zpěvák 

  

Ověřovatel             Petr Nasto          Petr Nastoupil  

  

Starosta  Petr Helekal  
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