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ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTYSE (ZM) 

DOLNÍ  ČERMNÁ 26.02.2018 

                    

 
Čj. ÚmDC – 247/2018 

Počet listů dokumentu: 20 

Spisový znak: 101.2.1     A/10 

 

 

                                                                                                           V Dolní Čermné, 26. února 2018 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

č. 23/2018 - ZM 
 

1.  Úvod a schválení programu  
Zasedání ZM bylo řádně svoláno v souladu s ust. § 93 zákona o obcích na den 26. února 2018 

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 13 zastupitelů. Z jednání se omluvili RNDr. Věra Šverclová a Ing. Jiří Mencl. 

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. 

 

Starosta navrhl zapisovatelku dnešního jednání Miladu Marešovou, ověřovatele zápisu 

MUDr. Martina Appla a Josefa Ešpandra. 

Starosta navrhl usnesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse schválilo zapisovatele Miladu Marešovou, ověřovatele 

zápisu  MUDr. Martina Appla a Josefa Ešpandra a program jednání.    

                                                                                                       pro 13,  proti 0,  zdržel se 0                                        

 

 

 

2. Zpráva o činnosti rady městyse  
Starosta uvedl, že od minulého jednání zastupitelstva proběhla dvě jednání rady, a to dne 

28.12.2017 (61. jednání RM),   a 31.01.2018 (62. jednání RM).  

Starosta seznámil zastupitele s body projednávanými radou a k některým podal podrobnější 

komentář následovně:  
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61. jednání RM 28.12.2017: 

61.2.1. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o aktuálním stavu investiční akce 

„Chodníky Dolní Čermná“ (průběh předání a převzetí stavby, prodloužení etapy ze strany 

IROP pro z administrování akce do 30.01.2018) a uložila starostovi činit úkony, zajistit 

potřebná jednání a opatření pro dokončení akce.    

61.2.2. Rada městyse Dolní Čermná schválila Dodatek č. 3 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 

uložila starostovi ho podepsat.  

- jedná se o dodatek, kterým se neměnila cena díla, tato zůstala stejná ve výši schváleného dodatku č. 2, 

došlo pouze k drobným změnám v kubaturách.  

 

61.2.3. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o aktuálním stavu investiční akce 

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

uložila starostovi činit úkony, zajistit potřebná jednání a opatření pro dokončení akce.    

- dle SOD je termín dokončení dne 31.5.2018, v současné době provádíme s dozorem stavby kontrolu 

konečné ceny díla 

 

61.3. Rada městyse opětovně projednala záměr zpracování územní studie pro výstavbu 

rodinných domů za čp. 34 v Dolní Čermné včetně související infrastruktury, uložila 

starostovi a místostarostovi oslovit 3 architekty s žádostí o zpracování koncepce daného 

území, dle intencí jednání rady, a předložit je radě městyse k projednání    

- řešíme oslovení 3 architektů za účelem zpracování návrhu řešení celého území, v současné době 

sháníme reference na odborníky v tomto oboru, poté bude zpracováno zadání a budou osloveni, po 

vyhodnocení návrhu bude zadáno zpracování studie, kterou musíme nechat povinně zpracovat na celé 

území 

 

61.4. Rada městyse se seznámila s oznámením společnosti AVX Czech Republic s. r. o., 

Lanškroun, Dvořákova 328, IČO 46508171 o uplatnění práva na prodloužení Smlouvy o 

ubytování ze dne 04.01.2017 pro účely ubytování zahraničních zaměstnanců (Ukrajinců) 

firmy v ubytovacích prostorách budovy čp. 76/čp. 101 v Dolní Čermné (ubytovna na 

náměstí) s tím, že v souladu s čl. VI. bod 3 předmětné smlouvy se doba trvání smlouvy 

prodlužuje do 31.08.2018. 

 

61.5. Rada městyse opětovně projednala záměr nabytí pozemků ppč. 8157 a ppč. 8160 v k. ú. 

Dolní Čermná, uložila starostovi jednat s vlastníky a zajistit potřebné podklady pro 

projednání nabytí předmětných pozemků v orgánech městyse. 

- jedná se o území pro výstavbu rodinných domů nad Syrečkárnou  

 

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

v majetku městyse - ppč. 4121/2 a ppč. 4127/6 v k. ú. Dolní Čermná, ve prospěch 

oprávněného - společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 

IČO 24729035 zastoupené 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 jejich obnovu, výměnu a 

modernizaci, schválila návrh „Smlouvy o  zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-
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2014718/VB/2  Dolní Čermná 2405_3, Bednář-RD, nové OM dle přílohy a uložila starostovi 

předmětnou smlouvu podepsat. 

 

61.7. Rada městyse vzala na vědomí informace o způsobu přípravy rozpočtu na rok 2018 a 

plánovaných akcích a uložila starostovi předložit jeho návrh k projednání v radě městyse. 

 

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

programu 30. ročníku MFF Čermenské slavnosti, 

61.8.2. Rada městyse schválila vystoupení Pavla Šporcla s cimbálovou kapelou v rámci 30. 

ročníku MFF Čermenské slavnosti dle předložené nabídky a uložila starostovi a K. Veselé 

zajišťovat všechny potřebné náležitosti k uspořádání akce a o její přípravě průběžně 

informovat radu městyse.  

 

61.9. Rada městyse schválila rozpočtovou změnu č. 11 k rozpočtu městyse Dolní Čermná na 

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

schválení rozpočtové změny.  

- viz finanční záležitosti  

 

61.10. Rada městyse rozhodla propachtovat společnosti VETLABFARM s. r. o., Dolní 

Čermná, Jakubovice 85, IČO 27474127 pozemky 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 pro účely zemědělského využití (zemědělský pacht), od 01.01.2018 na dobu 

neurčitou za roční nájemné ve výši 3.000,- Kč/ha a uložila starostovi podepsat příslušnou 

smluvní dokumentaci dle přílohy. 

 

61.11. Rada městyse rozhodla pronajmout p. Š. Š., H.Č., IČO 76535894, část jednotky č. 230/2 

– nebytový prostor v I. NP vlevo v domě čp. 230 na stavební parcele č. 637 v k. ú. Dolní 

Čermná, o výměře 35,6 m2 pro účely provozování kadeřnictví, od 01.01.2018 na dobu 

neurčitou za roční nájemné ve výši 11.352,- Kč a uložila starostovi podepsat příslušnou 

smluvní dokumentaci dle přílohy. 

61.12. Rada městyse schválila uzavření dodatku o prodloužení obchodní smlouvy o 

hospodářské činnosti na lesních pozemcích ve vlastnictví městyse Dolní Čermná se 

společností UNILES, a. s., Rumburk, Jiříkovská 913/18, IČO 47307706 do 31.12.2018. 

 

61.13.1. Rada městyse schválila rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 

2019 – 2020 příspěvkové organizace Základní škola Vincence Junka, Dolní Čermná, okres 

Ústí nad Orlicí, sídlo Dolní Čermná 4, IČO 70996806, dle předloženého návrhu. 

61.13.2. Rada městyse schválila rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 

2019 – 2020 příspěvkové organizace Mateřská škola Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, 

sídlo Dolní Čermná 4, IČO 70996849, dle předloženého návrhu. 

61.13.3. Rada městyse schválila rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 

2019 – 2020 příspěvkové organizace Školní jídelna Dolní Čermná, sídlo Dolní Čermná 40, 

IČO 70154503, dle předloženého návrhu. 

- podle platné legislativy se jedná o novou povinnost  
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61.14. Rada městyse vzala na vědomí kalkulaci ceny oběda ve Školní jídelně Dolní Čermná 

od 01.01.2018, schválila Dodatek ke smlouvě o závodním stravování a změnu Směrnice 

k závodnímu stravování, dle přílohy. 

 

61.15. Rada městyse vzala na vědomí zápis z inventury hmotného a nehmotného majetku 

(vyřazení nepotřebného majetku) ze dne 28.11.2017 příspěvkové organizace Základní škola 

Vincence Junka Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, IČO 70996806, dle přílohy 

 

61.16. Rada městyse schválila prodloužení nájemní smlouvy ze dne 15.04.2013, uzavřené 

mezi TJ Dolní Čermná, o. s. jako pronajímatelem a městysem Dolní Čermná jako nájemcem 

(nájem nemovitostí v AZAS), do 31.12.2018 a uložila starostovi podepsat Dodatek č. 3 

k předmětné nájemní smlouvě.  

 

61.17. Rada městyse schválila podání žádosti městyse o poskytnutí dotace z rozpočtových 

prostředků Pardubického kraje z programu „Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav 

sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a 

organizací“ na projekt „Zvýšení bezpečnosti multifunkčního hřiště v Dolní Čermné“.  

- znovu podáváme žádost o dotaci na mantinely na hřišti v AZAS  

 

61.18. Rada městyse schválila nákup radlice – zařízení pro zimní údržbu na stávající traktor  

KIOTI dle předloženého cenového návrhu. 

 

61.19. Rada městyse schválila nabídky společnosti ELEKTRO KSK, spol.  s r. o., Lanškroun, 

Lidická 375, IČO 48172278, na opravy stávajících rozhlasů a opravy svítidel veřejného 

osvětlení dle příloh.  

 

62. jednání RM 31.01.2018: 

62.2. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o dokončování investičních akcí  

 „Chodníky Dolní Čermná“, včetně podání žádosti o 2. platbu na IROP do 28.02.2018 

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

ploch    

a uložila starostovi činit úkony, zajistit potřebná jednání a opatření pro dokončení   obou 

akcí.    

 

62.3. Rada městyse projednala návrh rozpočtu městyse Dolní Čermná na rok 2018, uložila 

starostovi zajistit jeho dopracování ve smyslu jednání rady a zveřejnění a doporučila 

zastupitelstvu městyse rozpočet schválit.  

- viz finanční záležitosti  

 

62.4. Rada městyse v návaznosti na usnesení RM č. 61.5. ze dne 28.12.2017 vzala na vědomí 

informaci o plánovaném jednání starosty s vlastníky pozemků ppč. 8157 a ppč. 8160 v k. ú. 

Dolní Čermná dne 7.2.2018 a výši předpokládané kupní ceny a uložila starostovi informovat 

RM a ZM o výsledku předmětného jednání  

- proběhlo jednání s majiteli pozemků, v současné době se jedná o ceně pozemků  
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62.5. Rada městyse se seznámila s návrhem na nákup nové komunální techniky na údržbu 

zeleně a chodníků (traktor na osekávání zeleně, rider (s možností pro sekání trávy, 

provzdušňovač, odmechovač, rozmetadlo) a jejich rámcovými cenami a uložila starostovi 

zajistit příslušné nabídky a předložit je po schválení rozpočtu na rok 2018 radě městyse.    

- před nákupem techniky na údržbu zeleně bude rozsah a kvalita konkrétní techniky konzultována 

s odborníky (zahradníky)  

 

62.6. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o projektové přípravě plánu 

společných zařízení (poldry a komunikace) v rámci komplexní pozemkové úpravy 

katastrálního území Dolní Čermná realizovaných Státním pozemkovým úřadem, pobočkou 

Ústí nad Orlicí a uložila starostovi poskytnout SPÚ veškerou potřebnou součinnost a 

projednat s vedením SPÚ možnost realizace oprav dalších komunikacích, které byly 

vytvořeny v rámci komplexní pozemkové úpravy  

- SPÚ vysoutěžil dodavatele na zpracování projektové dokumentace, tato má být dokončena do konce 

září 2018, v případě, že bychom chtěli realizace dalších komunikací, museli bychom si zaplatit 

projektové dokumentace a zajistit územní a stavební řízení, realizace by proběhla ze státních peněz, 

v této souvislosti ovšem došlo ke změně podmínek (za každý m2 asfaltové nebo zpevněné plochy musí 

proběhnout náhradní výsadba  stromů nebo zeleně), v případě, že tato podmínka nebude naplněna, 

nebude možné další cesty realizovat, starosta provede jednání s ředitelkou paní Jeníčkovou ohledně 

stanovení dalšího postupu 

 

62.7.1. Rada městyse se seznámila s restaurátorským průzkumem a cenovým návrhem 

restaurátorských prací 

 na pískovcovém pilíři s kaplicí v Dolní Čermné (naproti čp. 23) 

 na pískovcovém podstavci se sochou sv. Václava (před kostelem sv. Jiří v Dolní 

Čermné)   

62.7.2. Rada městyse schválila restaurování pískovcového pilíře s kaplicí za předpokladu 

získání dotačních prostředků z Programu obnovy venkova Pardubického kraje 

prostřednictvím Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko.  

62.7.3. Rada městyse uložila starostovi jednat se zástupcem Římskokatolické farnosti v Dolní 

Čermné ohledně restaurování pískovcového podstavce se sochou sv. Václava 

 

62.8.1. Rada městyse se seznámila se žádosti ředitelky Základní školy Vincence Junka, Dolní 

Čermná (čj. ÚmDC 44/2018 ze dne 18.01.2018) o povolení převodu prostředků do rezervního 

fondu a konstatuje, že příslušný převod bude řešen až v rámci projednání účetní závěrky 

uvedené příspěvkové organizace. 

62.8.2. Rada městyse se seznámila s Výroční zprávou o provozu tělocvičny Dolní Čermná za 

rok 2017 a dopisem (čj. ÚmDC 115/2018 ze dne 30.01.2018) předloženými ředitelkou 

Základní školy Vincence Junka, Dolní Čermná a uložila starostovi projednat s ředitelkou 

využití prostředků z fondu tělocvičny.     

 

62.9. Rada městyse v návaznosti na usnesení RM č. 58.4. ze dne 30.10.2017 vzala na vědomí 

informaci o schválení 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) zastupitelstvem obce Petrovice, uložila 

starostovi zajistit předložení této problematiky k projednání zastupitelstvu městyse Dolní 

Čermná a doporučuje uzavření předmětné dohody schválit.        
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- obec Petrovice bude přispívat na náklady spojené s provozem školní jídelny – částkou cca 1.600,- Kč 

ročně na jednoho žáka, jedná se o režijní náklady na přípravu oběda  

 

62.10. Rada městyse vzala na vědomí informace o přípravě podkladů pro projednání 

převodu nemovitého majetku v AZAS z vlastnictví TJ Dolní Čermná, z.s. do majetku 

městyse Dolní Čermná, o jednání se zástupci TJ Dolní Čermná, z.s., včetně dohodnuté kupní 

ceny a jejím splácení a uložila starostovi zajistit dopracování potřebných podkladů a jejich 

předložení k projednání zastupitelstvem městyse. 

- připravuje se, bude předloženo na dubnovém jednání zastupitelstva  

 

62.11. Rada městyse vzala na vědomí informace z jednání dne 22.01.2018 k problematice 

pohřebnictví, novelizovaného zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a z něj vyplývajících 

nových povinností pro obce a s navrženými opatřeními a postupem v těchto záležitostech a 

uložila starostovi a pracovníkům úřadu povinnosti implementovat do materiálů městyse  

- bylo provedeno školení úřednic úřadu, byly rozděleny úkoly, bylo provedeno jednání s panem 

farářem Roušarem, zpracování pasportu hřbitova bude zajišťovat DSO Mikroregion Severo-

Lanškrounsko v rámci dotačního titulu, který mikroregion získal v letošním roce  

 

62.12. Rada městyse schválila Dodatek k dohodě o odborné pomoci, uzavřené dne 28.11.2002 

mezi městysem Dolní Čermná a Městskou knihovnou Lanškroun, nám. A. Jiráska 142, 

Lanškroun, IČO 00195642, dle přílohy, ukládá starostovi ho podepsat. 

 

62.13. Rada městyse vzala na vědomí zápis z inventury hmotného a nehmotného majetku ze 

dne 10.01.2018 příspěvkové organizace Mateřská škola Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, 

sídlo Dolní Čermná 4, IČO 70996849, dle přílohy. 

 

62.14. Rada městyse 

 vzala na vědomí srovnání nákladů odpadového hospodářství r. 2016 a r. 2017 (úspora 

ve svozu a likvidaci směsného komunálního odpadu) 

 vzala na vědomí zprávu Obvodního oddělení Policie ČR Lanškroun o trestné činnosti 

v městysu Dolní Čermná za rok 2017 ze dne 05.01.2018 

 vzala na vědomí výtěžek Tříkrálové sbírky r. 2018 a vyslovuje poděkování všem 

aktivním účastníkům i přispěvatelům z Dolní Čermné 

 vzala na vědomí žádost spolku Lungta ze dne 17.01.2018 o připojení se 

k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a své stanovisko z roku 2017 nemění 

 

62.15. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o plánovaných postupech a 

opravách veřejného osvětlení v roce 2018, včetně komplexního shrnutí oprav veřejného 

osvětlení schválených a objednaných oprav v roce 2017 v Dolní Čermné a Jakubovicích. 

 

62.16. Rada městyse vzala na vědomí iniciativu České asociace odpadového hospodářství, 

Spolku veřejně prospěšných služeb s Sdružení komunálních služeb „Informace k riziku 

navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí/měst“ (čj. ÚmDC 54/2018 ze dne 

18.01.2018).    

 

Starosta se dotázal, zda má někdo dotazy nebo připomínky k přednesené zprávě rady.  
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Jan Svoboda k bodu nákup nové komunální techniky na údržbu zeleně a chodníků 

upozornil na nutnost lepšího zacházení se svěřenou komunální technikou a její pečlivější 

údržbu.   

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí informace o činnosti rady městyse za 

období konec prosince 2017 až leden 2018. 

                                                                                                       pro 13,  proti 0,  zdržel se 0                                        

 

3. Zpráva finančního výboru 

Starosta omluvil předsedu finančního výboru Ing. Jiřího Mencla, který se jednání nemohl 

zúčastnit z důvodu nemoci.  Starosta přednesl stručnou zprávu výboru, o což ho předseda 

požádal: 

Předseda a členové finančního výboru se dne 05.12.2017 na základě pověření RM účastnili 

kontroly hospodaření příspěvkových organizací – kontrolováno bylo období od ledna do 

listopadu 2017, bez zjištění chyb a nedostatků.  

Dne 29.01.2018 a 14.2.2018 se konala jednání finančního výboru k sestavení návrhu rozpočtu 

městyse na rok 2018, který projednali a doporučili zastupitelstvu ke schválení. 

 

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Návrh usnesení:   

Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí zprávu finančního výboru.  

                                                                                                     pro 13,  proti 0,  zdržel se 0                                        

 

4. Finanční záležitosti, projednání rozpočtu městyse na rok 2018 

 

4.1. Informace o rozpočtové změně č. 11 k rozpočtu na rok 2017 

Starosta informoval, že rozpočtovou změnu č. 11 schválila v rámci své kompetence rada na 

svém jednání dne 28.12.2017 usnesením č. 61.9. Představuje změnu ve výši 298.000,- Kč na 

příjmové i výdajové stránce. Schválenou rozpočtovou změnu obdrželi zastupitele s materiály 

k jednání zastupitelstva a obsahuje odůvodnění změn u jednotlivých paragrafů – prakticky 

se jedná o dorovnání jednotlivých paragrafů na konci roku 2017.   

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

 
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí rozpočtovou změnu č. 11 k rozpočtu 

městyse na rok 2017, dle přílohy, schválenou usnesením rady městyse č. 61.9. ze 

dne 28.12.2017, včetně jejího odůvodnění.  

                                                                                                      pro 13,  proti 0,  zdržel se 0                                        
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4.2. Projednání rozpočtu městyse na rok 2018 

Starosta uvedl, že návrh rozpočtu byl v dostatečném předstihu (dne 09.02.2018) všem 

zastupitelům zaslán k seznámení, a to v paragrafové verzi, kterou budeme projednávat a 

schvalovat.  

Dále zastupitele obdrželi podrobnější položkovou verzi, včetně poznámek, které vysvětlují 

obsah jednotlivých položek.  Tato verze slouží zastupitelům k lepší orientaci. 

 

Návrh rozpočtu byl od pátku 09.02.2018 na základě zákonného požadavku zveřejněn na 

úřední desce v listinné i elektronické podobě. 

 

Proti návrhu rozpočtu, který byl zveřejněn v listinné podobě na úřední desce dne 09.02.2018   

dochází v návrhu rozpočtu ke změně na příjmové straně rozpočtu, položka č. 4116 o částku 

123,34 tis. Kč.  Na straně výdajové rozpočtu na § 3111 Předškolní zařízení o částku 123,34 tis. 

Kč. Jedná se o průtokovou dotaci pro Mateřskou školu v rámci Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

 

Návrh rozpočtu na rok 2018 se předkládá: 

 s celkovými příjmy 32.499.440,- Kč 

 s celkovými výdaji  37.187.440,- Kč 

 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky jsou 6.710.000,- Kč 

 splátky dlouhodobých úvěrů a půjček činí    8.045.000,- Kč,  

 vzniklý schodek bude financován přebytkem minulých let ve výši 6.023.000,- Kč 
 

V rámci rozpočtu se také projednávají a schvalují neinvestiční příspěvky na rok 2018 

příspěvkovým organizacím zřízeným městysem (ZŠ MŠ, ŠJ). Pro r. 2018 se navrhují 

příspěvky a závazné ukazatele pro jiné veřejné rozpočty v následující výši.   

 

 

Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace 

     Příspěvková organizace městyse Dolní Čermná  Částka 

Mateřská škola Dolní Čermná 250 000 Kč 

Základní škola Vincence Junka Dolní Čermná 1 280 000 Kč 

Školní jídelna Dolní Čermná 670 000 Kč 

    

Závazné ukazatele pro jiné veřejné rozpočty 

Příjemce transferu Částka 

Sdružení místních samospráv ČR  4 638 Kč 

Mikroregion Severo-Lanškrounsko 106 720 Kč 
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Euroregion Glacensis 5 264,00 Kč 

Svaz měst a obcí ČR  4 568,80 Kč 

 

Starosta dále uvedl, že do návrhu rozpočtu na příjmové stránce nejsou zahrnuty 

dotace, na které ještě nemáme právní akty. Jedná se hlavně o dotaci na výstavbu 

přístavby výtahu v základní škole (již je schváleno vydání právního aktu na 1,5 mil. 

Kč, měl by dorazit během 1 měsíce), dotaci z Programu obnovy venkova, veřejně 

prospěšné práce atd. Dále zde nejsou rozpočtovány sponzorské dary na Čermenské 

slavnosti, které máme přislíbené, ale nejsou pod smlouvami.  Prozatím se jedná cca o 

2 mil. Kč. Na výdajích již s naší spoluúčastí počítáme. V případě, že bychom dotace 

nedostali, můžeme finance použít na jiné projekty. V dané chvíli je neobdržení 

uvedených dotací nepravděpodobné.  

 

Z hlavních priorit rozpočtu starosta uvedl již zmíněnou přístavbu výtahu a vybavení 

IT učebny počítači v základní škole. Opravy místních komunikací. Zde je alokován 

doplatek na Návrší a řeší se oprava komunikace na náměstí kolem úřadu a kolem 

„C“ k mostku u čp. 7. Dále se připravují drobné opravy cest za truhlárnou k potoku, 

na Letné k Budišovu statku. Dále se připravuje oprava komunikace od hasičárny po 

čp. 359. Zde je ovšem problém s kanalizací na povrchovou vodu. Po schválení 

rozpočtu proběhne kamerový průzkum a poté bude stanoven další postup. Další 

prioritou je oprava veřejného osvětlení. V současné době se pracuje na posouzení 

celého VO v Dolní Čermné a Jakubovicích s tím, že budou opraveny úseky, které 

budou označena za nejhorší.  

 

Z drobnějších akcí počítáme s výměnou oken a dveří na budově pošty, výstavbu 

autobusového nástupiště v Jakubovicích, nový chodník kolem tělocvičny, atd.  

V letošním roce nás také čeká aplikace nových agend, jako např.  nařízení GDPR 

(ochrana osobních údajů), pohřebnictví (novela zákona), spisová služba (nutno 

dotáhnout dle požadavku archívu).  

 

Návrh rozpočtu projednávala rada i finanční výbor. Připomínky daných orgánu byly 

zapracovány.  Rozpočet se sestavoval tak, abychom pokryli, pokud možno co nejvíce 

nutných oprav a investic, které se kontinuálně připravují od roku 2017.  

 
Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

 
Zastupitelstvo městyse projednalo a schválilo schodkový rozpočet městyse Dolní 

Čermná na rok 2018 v paragrafovém členění: 

1) 

 s předpokládanými příjmy ve výši 32.499.440,- Kč 

 s předpokládanými výdaji ve výši 37.187.440,- Kč 
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 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ve výši 6.710.000,- Kč 

 splátky úvěrů a půjček pro rok 2018 ve výši 8.045.000,- Kč 

 financování přebytkem minulých let ve výši 6.023.000,- Kč 

dle přílohy,  

2) neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím zřízeným městysem 

 Základní škole Vincence Junka, Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí sídlo 

Dolní Čermná 4, IČO 70996806, ve výši 1.280.000,- Kč, 

 Mateřské škole Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, sídlo Dolní Čermná 4, 

IČO 70996849, ve výši 250.000,- Kč 

 Školní jídelně Dolní Čermná, sídlo Dolní Čermná 40, IČO 70154503, ve 

výši 670.000,- Kč, 

 

3) závazné ukazatele rozpočtu r. 2018 dle přílohy.  

                                                                                                      pro 13,  proti 0,  zdržel se 0                                        

 

5. Majetkové záležitosti  
 

Projednávaný bod majetkových záležitostí okomentovala Milada Marešová: 

 

Žádost o odkoupení pozemků na Smrčině 
Žádost pana R.V., žádost manželů F. i žádost manželů Č. na odkoupení částí pozemkové 

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

č. 1990/4 - ost. plocha, pozemkové parcely č. 1990/3 – trv. trav. porost a pozemkové parcely č. 

4091 - ost. plocha, v katastrálním Dolní Čermná již byly na zastupitelstvu projednávány.  

Dne 7.2.2018 při vytyčování hranic v terénu (podle schváleného záměru) firmou Geodézie 

Česká Třebová manželé F. neodsouhlasili průběh hranice pod zpevněným parkovištěm a 

požadují její posunutí. Zároveň požadují od pana V. (budoucího vlastníka části parcely č. 

1990/3 a části parcely č. 4094) zřízení věcného břemene – vstupu a vjezdu na pozemek.  Při 

vytyčování dále bylo zjištěno, že zpevněné parkoviště zasahuje ještě do parcely č. 1990/3.  Po 

domluvě s panem V. zůstane celé parkoviště ve vlastnictví městyse a pan V. bude odkupovat 

pouze část parcely č. 1990/3. 

Předkládáme zastupitelstvu k rozhodnutí o zveřejnění nového záměru prodeje.    

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

 

Zastupitelstvo městyse schválilo zveřejnění záměru prodeje částí  pozemkové 

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

parcely č. 1990/4 - ost. plocha, části pozemkové parcely č. 1990/3 – trv. trav. porost a 

pozemkové parcely č. 4091 - ost. plocha, vše v katastrálním Dolní Čermná, dle 

situačního zaměření geodeta v příloze.  

                                                                                                     pro 13,  proti 0,  zdržel se 0                                        
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6. Různé  
 

6.1. Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 

stavebním odpadem na území městysu Dolní Čermná 
 

Starosta informoval zastupitelstvo, že Městys Dolní Čermná obecně závaznou vyhláškou č. 

1/2018 stanovuje nový systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1.4.2018. Touto OZV zároveň ruší OZV č. 

1/2015 ze dne 15.6.2015.  

 

Městys s účinností od 1.4.2018 poměrně zásadním způsobem rozšiřuje stanoviště pro sběrné 

nádoby na tříděný odpad (sklo, plasty a nápojové kartony, papír), a to mj. i díky projektu 

obnovy a rozvoje sběrné sítě, který realizuje společnost EKO-KOM prostřednictvím DSO 

Mikroregion Severo-Lanškrounsko ve většině členských obcí. Dojde tak k zajištění 

dostatečné sběrné sítě pro plnění cílů dle zákona o odpadech v oblasti třídění a recyklace 

komunálních odpadů a současně v oblasti zajištění zpětného odběru a využití komunálních 

obalových odpadů dle zákona o obalech. Opatřením zároveň dojde k zajištění dlouhodobě 

stabilní, dostatečné a dostupné sběrné sítě pro občany. Opatření směřuje k zefektivnění 

provozních nákladů městysu spojených s tříděným sběrem a tím i se zpětným odběrem 

obalových odpadů. Na sběrné místo bude nadále možné předávat bioodpad, kovy, 

nebezpečné složky komunálního odpadu a velkoobjemový odpad.  

 

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   
 

Zastupitelstvo městysu Dolní Čermná vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 

1/2018, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území 

městysu Dolní Čermná, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

                                                                                                      pro 13,  proti 0,  zdržel se 0                                        

 
 

6.2 Vytvoření společného školského obvodu  
 

1) Důvod stanovení společného školského obvodu 

 

Starosta k tomuto bodu uvedl, že obec je povinna zajistit podmínky pro plnění 

povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území, v případě 

cizince s místem pobytu, a dětí umístěných na jejím území ve školských zařízeních 

pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, které se v souladu se zvláštním 

právním předpisem nevzdělávají ve školách zřízených při těchto školských 

zařízeních (§ 178 odst. 1 školského zákona). 
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Obec Petrovice zřizuje pouze MŠ a podmínky pro plnění povinné školní docházky 

svých dětí je tak povinna zajistit v jiné obci. Děti s trvalým pobytem v obci Petrovice 

ve většině případů navštěvují ZŠ v Dolní Čermné, a proto obec Petrovice požádala o 

vytvoření společného školského obvodu Základní školy Vincence Junka, jejímž 

zřizovatelem je městys Dolní Čermná.  

K vytvoření společného školského obvodu je nezbytné uzavřít dohodu o vytvoření 

společného školského obvodu a následně vydat OZV, která vymezí příslušnou část 

tohoto školského obvodu. Pokud není jedna z těchto právních skutečností splněna, 

daná část společného školského obvodu z právního hlediska nevznikne. 

Stanovení společného školského obvodu garantujeme obci Petrovice přijetí jejich 

žáků do naší základní školy. Neznamená to, že musí do naší školy chodit. Je na vůli 

rodičů, kam dítě umístí. Obec Petrovice bude hradit režie spojené s výrobou obědů 

ve školní jídelně pro děti z jejich obce.  

 

a) Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy, jejíž 

činnost vykonává Základní škola Vincence Junka, Dolní Čermná, okres Ústí nad 

Orlicí, se sídlem Dolní Čermná čp. 4 

Obsahem předkládané dohody mezi městysem a obcí Petrovice je vytvoření 

společného školského obvodu základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola 

Vincence Junka, Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, se sídlem Dolní Čermná čp. 4, 

jejímž zřizovatelem je městys Dolní Čermná. 

 

Dále se výše uvedené obce dohodly na úhradě neinvestičních výdajů školského 

zařízení městysu Dolní Čermná (Školní jídelna Dolní Čermná, IČO: 70154503), a to ve 

výši 1 580 Kč za školní rok a žáka s místem trvalého pobytu v obci Petrovice, v 

případě cizince s místem pobytu v obci Petrovice, který se v daném školním roce ve 

školní jídelně stravoval alespoň 1 den.  

 

Celková částka za školní rok, která bude vypočtena násobkem částky 1 580 Kč a 

počtu žáků dle prvního odstavce čl. IV, kteří se v daném školním roce stravovali ve 

školní jídelně alespoň jeden den, bude obci Petrovice fakturována vždy po skončení 

daného školního roku. 

 

Dohoda byla schválena ZO Petrovice dne 24.1.2018. 

 

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 
 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městysu Dolní Čermná projednalo Dohodu o vytvoření společného 

školského obvodu spádové základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola 
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Vincence Junka, Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, se sídlem Dolní Čermná čp. 

4, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodlo její uzavření schválit. 

Zastupitelstvo městysu Dolní Čermná pověřuje starostu městysu k podpisu této 

dohody. 
 

                                                                                                      pro 13,  proti 0,  zdržel se 0                                        
 
 

b) Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, kterou se stanoví část společného 

školského obvodu základní školy 
 

Starosta dále informoval, že dojde-li ke schválení dohody o vytvoření společného školského 

obvodu, je třeba stanovit obecně závaznou vyhláškou příslušnou část školského obvodu. 

Pokud by k tomu nedošlo, daná část společného školského obvodu z právního hlediska 

nevznikne. 

 

ZO Petrovice již OZV o stanovení části společného školského obvodu vydalo dne 24.1.2018. 

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

 

Zastupitelstvo městysu Dolní Čermná vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 

2/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení.  

                                                                                                     pro 13,  proti 0,  zdržel se 0                                        

 

 

6.3. Projednání dodatku ke smlouvě o úvěru s Českou spořitelnou 

 

Starosta informoval zastupitele o skončení 5letého fixačního období u sloučeného 

úvěru (kanalizace, plynofikace, drobné investiční akce), úrokovou sazbu jsme měli 

stanovenu ve výši 1,75% ročně. Přestože se úrokové sazby v poslední době zvyšují, 

podařilo se nám dojednat snížení úrokové sazby na 1,64%, opět na dalších 5 let, a 

proto je nutné schválit dodatek ke smlouvě.  

 

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 10188/13/LCD 

ze dne 26. 2. 2013 (dále jen „Dodatek“ a „Smlouva o úvěru“)  se spol.  Česká 

spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 IČO 45244782 a 

uložilo starostovi podepsat příslušný dodatek dle návrhu v příloze.  

                                                                                                       pro 13,  proti 0,  zdržel se 0                                        
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6.4. Informace o novela zákona o střetu zájmů – iniciativa DSO Mikroregion Severo-

Lanškrounsko 

 

Starosta zastupitele informoval o vývoji iniciativy DSO Mikroregion Severo-

Lanškrounsko, jehož je předsedou. Cílem této iniciativy je změna zákona o střetu 

zájmu, a to hlavně ve vztahu k neuvolněným funkcionářům, kteří musí uvádět na 

internetu celé své majetkové poměry, a ke kterým má přístup kdokoli. Dne 12.2. 2018 

proběhlo jednání na Úřadu vlády ČR, kde předseda, spolu s manažerkou svazku 

Mgr. Lenkou Bártlovou, předali do rukou premiéra v demisi - Andreje Babiše  

Prohlášení zástupců obcí a DSO MSL  ke střetu zájmů, které inicioval právě náš 

svazek a k němuž se připojilo 2,5 tisíce obcí a měst z celé republiky. Na jednání, 

kterého zúčastnili i předseda SMO ČR p. František Lukl a předseda SMS ČR p. 

Stanislav Polčák, byly projednány konkrétní a nezpochybnitelné dopady zákona o 

střetu zájmů na komunální politiky. Panu premiérovi byly předneseny požadavky 

obcí a měst ČR na změnu zákona o střetu zájmů. Pan premiér argumentům 

naslouchal a společně se shodli na tom, že je potřeba zákon urychleně novelizovat 

tak, aby nedošlo k ohrožení místních samospráv ve vztahu k blížícím se podzimním 

komunálním volbám. Konečná podoba úpravy zákona bude diskutována na jednání 

orgánů Poslanecké sněmovny. 

  

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 
 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí informace starosty městyse ohledně 

zákona o střetu zájmů a jeho případné novelizaci. 

 

                                                                                                      pro 13,  proti 0,  zdržel se 0                                        

 

6.5. Implementace GDPR do chodu úřadu městyse  

 

Starosta uvedl, že GDPR je evropské nařízení na ochranu osobních údajů, které 

vstoupí v platnost 25.5.2018. Jeho znění by měl zpřesňovat zákon na ochraně 

osobních údajů, který ovšem nebyl do současné doby parlamentem schválen. Do 

25.5.2018 musíme provést analýzu fungování celého úřadu a provést změny, jak 

v administrativní oblasti, tak v IT a zřídit pověřence pro ochranu osobních údajů.  

Analýzu nám bude zpracovávat DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko – bez 

úhrady finanční prostředků. Pověřence nám bude dělat také pracovník MSL.  

Standardní ceny za zpracování analýzy se pohybují řádově v desítkách tisíc, pokud 

se jedná o zajištění výkonu pověřence, pohybují se komerční subjekty v řádů tisíců 

Kč měsíčně. MSL bude řešit tuto problematiku i pro školy našeho svazku. Po 

vyhodnocení časové náročnosti bude stanovena cena za výkon pověřence, kterou 

budou obce svazku hradit (i za školy) cestou navýšení členských příspěvků.  

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 
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Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí informace starosty městyse v souvislosti 

s implementací GDPR do praxe Úřadu městyse Dolní Čermná  

                                                                                                      pro 13,  proti 0,  zdržel se 0                                        

 
6.6. Pověření výborů ke kontrole dotací  

 

K dalšímu bodu starosta uvedl, že podle § 9 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole, územní samosprávné celky (= obce) vykonávají veřejnosprávní kontrolu u 

žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory, kterou jim poskytují. Zákon o obcích 

pak rámcově stanoví funkční a pracovní náplně finančního a kontrolního výboru a 

mj. jiné také, že finanční a kontrolní výbor plní další úkoly, kterými je pověřilo 

zastupitelstvo obce.    

Vzhledem k tomu, že po schválení rozpočtu na r. 2018 (předpokládáme na jednání 

ZM v dubnu), budeme projednávat podpory spolkům na jejich činnost s mládeží v r. 

2018, je nutné zkontrolovat předtím u spolků čerpání a využití prostředků, které jim 

byly poskytnuty z rozpočtu městyse Dolní Čermná v roce 2017, podle „Programu pro 

poskytování dotací z rozpočtu městyse Dolní Čermná na podporu aktivit dětí a mládeže pro 

rok 2017“.     

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 
 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

 

Zastupitelstvo městyse pověřuje kontrolní a finanční výbor provedením 

veřejnosprávní kontroly u příjemců dotací, které jim byly poskytnuty z rozpočtu 

městyse Dolní Čermná v roce 2017, podle „Programu pro poskytování dotací 

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

ukládá předsedům výborům informovat o výsledcích kontroly zastupitelstvo 

městyse.  

                                                                                                       pro 13,  proti 0,  zdržel se 0                                        

 

6.7. Projednání uzavření dohody o provedení práce s V.M.  

 

Dále starosta informoval, že na podkladě ustanovení § 84 odst. 2 písm. p) zák. č. 

128/2000 Sb., Zákon o obcích, ve znění účinném k 1.1.2018 musí zastupitelstvo 

městyse vyslovovat souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městysem a 

členem zastupitelstva obce, v tomto případě V.M.  

 

Jmenovaný pro nás vykonává práce související s kontrolou výtahu v čp. 226 dále 

zámečnické, instalatérské a obdobné práce. S ohledem na jeho spolehlivost, rychlou 

dostupnost a kvalitu provádění prací je tato spolupráce na vysoké úrovni a je pro nás 

nemyslitelné, že bychom v ní nepokračovali.   
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Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 
 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městysu Dolní Čermná projednalo návrh dohody o provedení práce 

mezi městysem jako zaměstnavatelem a zastupitelem městysu p. V.M., D. Č. , jako 

zaměstnancem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodlo s jejím 

uzavřením vyslovit souhlas a pověřuje starostu k podpisu této dohody. 

                                                                                                        pro 12,  proti 0,  zdržel se 1                                        

 

6.8 Projednání nových stanov Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo – 

Lanškrounsko   
 

Starosta upozornil, že hlavním důvodem předložení projednání nových stanov 

mikroregionu je nutná úprava stanov ve vztahu k zajištění činnosti pověřence pro 

ochranu osobních údajů v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů 

(GDPR) pro členské obce svazku – viz bod výše. Dle metodiky Ministerstva vnitra je 

v této souvislosti nezbytné mít tuto činnost zakomponovánu přímo v textu stanov.  

Další drobné změny se týkají na dořešení úpravy vypořádání závazků vůči svazku 

v případě vystoupení člena ze svazku (čl. IV, odst. 15, 16), rozhodnutí o změně 

stanov, ke kterému je třeba souhlasu nejméně 2/3 členů svazku (čl. VI.) a úpravu 

pravomocí VH a hlasování formou per rollam (čl. VII.a) 

 

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 
Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

 
Zastupitelstvo městysu Dolní Čermná projednalo a schválilo nové stanovy 

Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko a pověřuje 

starostu k hlasování o přijetí těchto stanov na valné hromadě svazku  

                                                                                                     pro  13,  proti 0,  zdržel se 0                                        
 

 

6.9. Projednání Směrnice o cestovních náhradách  

Starosta uvedl, že v souvislosti se změnou právních předpisů týkajících se cestovních 

náhrad, tj. zákoníku práce a příslušných prováděcích vyhlášek, kdy dochází ke 

změně sazeb, jsme zpracovali nový návrh „Vnitřní směrnici o cestovních 

náhradách“. Směrnice bude účinná dnem schválení.  Vzhledem k tomu, že se podle 

této směrnice budou poskytovat cestovní náhrady také zastupitelům, je nutné její 

schválení zastupitelstvem městyse. 

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 
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Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse schválilo Vnitřní směrnici o cestovních náhradách, dle 

přílohy.  

    pro 13, proti 0, zdržel se 0     
 

 

7. Diskuse  
 

Starosta všechny přítomné pozval na III. Reprezentační ples DSO Mikroregion 

Severo-Lanškrounsko, který se koná v pátek dne 23.03.2018 v Kulturním domě ve 

Verměřovicích a informoval o možnosti zakoupení vstupenek. 

 

Dále poprosil a vyzval zastupitele k předkládání nápadů a podnětů k zamýšlené 

oslavě 100. výročí založení Československa.  

 

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

připomínky. 

 

 MUDr. Martin Appl se dotazoval, jak pokračuje příprava budoucího sídliště a výkup 

pozemků nad syrečkárnou. Starosta odpověděl, že se připravuje odkup pozemků od 

majitelů. Dále se připravuje oslovení architektů ke zpracování návrhů, jak řešit 

možnosti zástavby budoucího sídliště, a poté bude zpracována zastavovací studie. 

  

Mgr. Jiří Vávra upozornil na nevyhovující osvětlení v tělocvičně. Starosta uvedl, že 

po dokončení nyní rozdělaných akcí (chodníky, návrší, výtah ve škole….) postupně, 

bude objednán projektant na osvětlení a věc se bude řešit. 

 

Ing. Pavel Židek měl dotaz ohledně vyhlášených výběrových řízení na post ředitelů 

škol v okolních obcích. Starosta k tomu uvedl, že všichni ředitelé okolních obcích, 

kde bylo vyhlášeno výběrové řízení, dosáhli důchodového věku a z toho důvodu 

byla vyhlášena uvedená výběrová řízení. V Dolní Čermné se vyhlášení rekonkurzu 

neplánuje.  

 

Další dotazy ani diskusní příspěvky nikdo neměl. Starosta tedy poděkoval všem 

přítomným za účast a jednání ukončil. 

 

Jednání bylo ukončeno dne 26.02.2018 ve 19.30 hod. 

 

Zapsala: Ing. Milada Marešová 
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Usnesení č. 23/2018 – ZM 

 

ZASTUPITELSTVA  MĚSTYSE  DOLNÍ  ČERMNÁ 

 
23.1. Zastupitelstvo městyse schválilo zapisovatele Miladu Marešovou, ověřovatele zápisu  

MUDr. Martina Appla a Josefa Ešpandra a program jednání.    

 

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

konec prosince 2017 až leden 2018. 

 

23.3. Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí zprávu finančního výboru.  

 

23.4.1. Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí rozpočtovou změnu č. 11 k rozpočtu městyse 

na rok 2017, dle přílohy, schválenou usnesením rady městyse č. 61.9. ze dne 28.12.2017, 

včetně jejího odůvodnění.  

 

23.4.2. Zastupitelstvo městyse projednalo a schválilo schodkový rozpočet městyse Dolní 

Čermná na rok 2018 v paragrafovém členění: 

 

1) 

 s předpokládanými příjmy ve výši 32.499.440,- Kč 

 s předpokládanými výdaji ve výši 37.187.440,- Kč 

 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ve výši 6.710.000,- Kč 

 splátky úvěrů a půjček pro rok 2018 ve výši 8.045.000,- Kč 

 financování přebytkem minulých let ve výši 6.023.000,- Kč 

dle přílohy,  

 

2) neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím zřízeným městysem 

 Základní škole Vincence Junka, Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí sídlo Dolní 

Čermná 4, IČO 70996806, ve výši 1.280.000,- Kč, 

 Mateřské škole Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, sídlo Dolní Čermná 4, IČO 

70996849, ve výši 250.000,- Kč 

 Školní jídelně Dolní Čermná, sídlo Dolní Čermná 40, IČO 70154503, ve výši 670.000,- 

Kč, 

 

3) závazné ukazatele rozpočtu r. 2018 dle přílohy.  

 

23.5. Zastupitelstvo městyse schválilo zveřejnění záměru prodeje částí  pozemkové parcely 

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

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

4091 - ost. plocha, vše v katastrálním Dolní Čermná, dle situačního zaměření geodeta v 

příloze. 
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23.6.1. Zastupitelstvo městysu Dolní Čermná vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, o 

stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městysu Dolní Čermná, 

jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

23.6.2.1. Zastupitelstvo městysu Dolní Čermná projednalo Dohodu o vytvoření společného 

školského obvodu spádové základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Vincence 

Junka, Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, se sídlem Dolní Čermná čp. 4, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, a rozhodlo její uzavření schválit. 

Zastupitelstvo městysu Dolní Čermná pověřuje starostu městysu k podpisu této dohody. 

 

23.6.2.2. Zastupitelstvo městysu Dolní Čermná vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, 

kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení.  

 

23.6.3. Zastupitelstvo městyse schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 10188/13/LCD ze 

dne 26. 2. 2013 (dále jen „Dodatek“ a „Smlouva o úvěru“)  se spol.  Česká spořitelna, a.s. 

sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 IČO 45244782 a uložilo starostovi podepsat 

příslušný dodatek dle návrhu v příloze.  

 

23.6.4. Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí informace starosty městyse ohledně zákona o 

střetu zájmů a jeho případné novelizaci. 

 

23.6.5. Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí informace starosty městyse v souvislosti 

s implementací GDPR do praxe Úřadu městyse Dolní Čermná  

 

23.6.6. Zastupitelstvo městyse pověřuje kontrolní a finanční výbor provedením 

veřejnosprávní kontroly u příjemců dotací, které jim byly poskytnuty z rozpočtu městyse 

Dolní Čermná v roce 2017, podle „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu městyse Dolní 

Čermná na podporu aktivit dětí a mládeže na rok 2017“ a ukládá předsedům výborům 

informovat o výsledcích kontroly zastupitelstvo městyse.  

 

23.6.7. Zastupitelstvo městysu Dolní Čermná projednalo návrh dohody o provedení práce 

mezi městysem jako zaměstnavatelem a zastupitelem městysu p. V.M., D.Č., jako 

zaměstnancem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodlo s jejím uzavřením 

vyslovit souhlas a pověřuje starostu k podpisu této dohody. 

 

23.6.8. Zastupitelstvo městysu Dolní Čermná projednalo a schválilo nové stanovy 

Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko a pověřuje starostu 

k hlasování o přijetí těchto stanov na valné hromadě svazku  

 
23.6.9. Zastupitelstvo městyse schválilo Vnitřní směrnici o cestovních náhradách, dle přílohy.  
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Zapisovatel Ing. Milada Marešová  

  

Ověřovatel  MUDr. Martin Appl   

  

Ověřovatel             Petr Nasto          Josef Ešpandr  

  

Starosta  Petr Helekal  

  

 

    

 


