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ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTYSE (ZM) 

DOLNÍ  ČERMNÁ 24.09.2018 

                   č.  26/2018-ZM 
 

 

 

čj. ÚmDC 783/2018  

Počet listů dokumentu: 23         

Spisový znak: 101.2.1     A/10 

 

                   V Dolní Čermné, 24. září 2018          
 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

č.  26/2018-ZM 
 

 

1. Úvod a schválení programu  
Zasedání ZM bylo řádně svoláno v souladu s ust. § 93 zákona o obcích na den 24. září 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 zatím je 

přítomno 12 zastupitelů. Z jednání se omluvili Ing. Pavel Židek a Josef Ešpandr. V průběhu 

jednání se dostaví Ing. Martin Jirásek.  

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 Bc. 

Moniku Markovou a Mgr. Jana Růžičku. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse schválilo zapisovatelku Hanu Vágnerovou, ověřovatele zápisu Bc. 

Moniku Markovou a Mgr. Jana Růžičku a program jednání.  

        pro 12, proti 0, zdržel se 0    

 

 

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

předkládáme zprávu o činnosti RM z jednání dne 11.07.2018 (69. jednání RM), 23.07.2018 (70. 

jednání RM), 27.08.2018 (71. jednání RM) a 18.09.2018 (72. jednání RM).  



 

2 

 

K některým projednávaným bodům podal starosta podrobnější komentář. 

 

69. jednání RM 11.07.2018: 

69.2. Rada městyse vzala na vědomí informace místostarosty o průběhu akce „Osobní výtah 

objektu základní školy v Dolní Čermné“ a uložila starostovi a místostarostovi zajistit všechna 

potřebná opatření pro její dokončení. 

 

69.3. Rada městyse schválila objednávky na dodání počítačové techniky pro Základní školu 

Vincence Junka Dolní Čermná v rámci projektu „Digitální technologie v Dolní Čermné pro 

všechny“ od dodavatelů dle přílohy tohoto usnesení. 

- akce je dokončena, podali jsme žádost o platbu poskytovateli dotace  

 

70. jednání RM 23.07.2018: 

70.2. Rada městyse schválila zakoupení silniční výbavy ke komunálnímu sekacímu traktoru 

KUBOTA G 23 HD za cenu dle přílohy a uložila starostovi zajistit příslušnou objednávku. 

- zakoupení bylo nutné z důvodu přejezdů traktoru po komunikacích  

 

70.3. Rada městyse v souvislosti s účinností Nařízení EU 2016/679 General Data Protection 

Regulation (GDPR) schválila záměr zakoupení systému pro zabezpečení úřadu městyse a uložila 

starostovi zajistit potřebné informace k pořízení systému a tyto předložit radě k projednání a 

rozhodnutí.  

 

70.4. Rada městyse projednala a schválila podání žádosti na Povodí Labe, s. p., o změnu suchého 

poldru H2 (nad sídlištěm) na poldr s trvalou zátopovou a uložila starostovi zajistit její zpracování 

a odeslání majiteli poldru, Povodí Labe, s.p.     

 

70.5. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o 27. ročníku Setkání Čermných konaném 

dne 01.09.2018 v Čermné u Libouchce a uložila K. Veselé a předsedkyni sportovní a kulturní 

komise organizačně zajistit účast zástupců městyse Dolní Čermná. 

 

70.6.1. Rada městyse se seznámila s návrhem náhradní výsadby v rámci přípravy projektové 

dokumentace na realizaci opatření komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dolní Čermná přeložené 

spol. Agroprojekce Litomyšl, spol. s r. o., Rokycanova 114/IV, Vysoké Mýto a toto schválila a 

uložila starostovi zajistit informování projekční kanceláře  

 

70.6.2. Rada městyse ohledně opatření komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dolní Čermná vzala 

na vědomí informace starosty a místostarosty o jednání se zástupci Krajského pozemkového 

úřadu, pobočka Ústí nad Orlicí a o přípravě projektových dokumentací společných zařízení a 

dalším předpokládaném postupu.    

- situace se komplikuje, ze SPÚ nám bylo doručeno sdělení, že v současné době nemají Pozemkové 

úřady finanční prostředky na realizace akcí   

 

70.7.1. Rada městyse projednala žádost V. Š., bytem xxx (čj. ÚmDC 546/2018 ze dne 09.07.2018),   

schválila ukončení nájmu bytu č. 09 o velikosti 1 + kk ve III. NP domu čp. 226 v Dolní Čermné na 

základě „Smlouvy o nájmu bytu“ ze dne 29.11.2013 nájemníkovi V. Š., dohodou ke dni 31.08.2018 a  

uložila starostovi předmětnou dohodu podepsat.  
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70.7.2. Rada městyse rozhodla pronajmout byt č. 04 o velikosti 1 + kk v I. NP domu čp. 226 v Dolní 

Čermné V. Š., bytem xxx a uzavřít s ním nájemní smlouvu od 01.09.2018 na dobu určitou do 

31.12.2018 s nájemným ve výši dle přílohy, s tím, že kauce složená v souvislosti s pronájmem bytu 

č. 09 v čp. 226 zůstává uložena nadále na účtu Úřadu městyse Dolní Čermná v nezměněné výši, a 

uložila starostovi podepsat příslušnou smlouvu o nájmu bytu.    

 

70.8. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o vývoji úrokových sazeb a revizi úvěru č. 

10188/13/LCD schváleného zastupitelstvem městyse v únoru 2013 a informace o jednání s Ing. 

Kudrnáčovou, obchodní zástupkyní České spořitelny, a. s., o záměru nového úvěrového rámce pro 

městys na financování investičních akcí v letech 2019-2020 

- zajištění úvěru, resp. úvěrového rámce je nutné pro realizaci dalších investičních akcí 

v následujících letech  

 

70.9. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o vyhodnocení 30. ročníku MFF 

Čermenské slavnosti konaného dne 23.06.2018 v AZAS, uložila starostovi zajistit dopracování 

vyúčtování této akce a předložit výsledek radě městyse.       

 

70.10. Rada městyse schválila odměnu ředitelce Základní škola Vincence Junka, Dolní Čermná, 

okres Ústí nad Orlicí, sídlo Dolní Čermná 4, IČO 70996806, za I. pololetí roku 2018 ve výši dle 

návrhu v příloze, která bude poskytnuta z rozpočtových prostředků uvedené příspěvkové 

organizace.  

 

70.11. Rada městyse projednala a schválila zadání Urbanistické koncepce území pro rodinné 

bydlení (lokalita V Ráji, Z4/BV, k. ú. Dolní Čermná) dle přílohy, uložila starostovi zajistit její 

rozeslání třem architektům a předložit zpracované návrhy radě městyse.   

- do současné doby nepředložil žádný z oslovených architektů požadovanou koncepci  

K tomu uvedl Ing. Jiří Svoboda: jeden z architektů se omluvil, požádal o prodloužení termínu do 

15.10.2018 

 

70.12. Rada městyse schválila rozpočtovou změnu č. 2 k rozpočtu městyse Dolní Čermná na rok 

2018 dle přílohy a uložila starostovi zajistit informování zastupitelstva městyse o schválení 

rozpočtové změny.  

- podrobněji bude v bodě „finanční záležitosti“  

 

70.13. Rada městyse projednala žádost L. M., bytem xxx (čj. ÚmDC 542/2018 ze dne 04.07.2018), o 

prodej popř. pronájem pozemku ppč. 491/4 v k. ú. Jakubovice pro účely využití jako pastviny a k 

sečení trávy a uložila starostovi projednat s žadatelkou možnost odkoupení pozemku určeného k 

zastavění za cenu obvyklou (tj. 150,- Kč + DPH dle sazby stanovené zákonem) popř. dočasný 

pronájem.    

 

70.14. Rada městyse projednala nabídku J. D., bytem xxx (čj. ÚmDC 464/2018 ze dne 11.06.2018) 

darování jedné ideální třetiny pozemkové parcely č. 1137 v k. ú. Jakubovice, uložila předložit 

předmětnou nabídku k projednání zastupitelstvu městyse a doporučila zastupitelstvu ji přijmout.   

 

70.15. Rada městyse vzala na vědomí rozhodnutí Ministerstva vnitra identifikační č. 

014D241008257 ze dne 09.07.2018 o poskytnutí dotace na akci „Dolní Čermná – Dopravní 

automobil“ (na pořízení nového dopravního automobilu pro JSDHO) ve výši 450.000,- Kč.   
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70.16. Rada městyse v návaznosti na usnesení RM č. 62.7.2.  z 31.01.2018 schválila uzavření 

Smlouvy o poskytnutí mimořádného příspěvku  Dobrovolnému svazku obcí Mikroregion Severo-

Lanškrounsko dle přílohy, na dofinancování restaurování pilíře s kaplicí v Dolní Čermné (naproti 

čp. 23) ve výši 30% skutečných nákladů, které vyplývají ze smlouvy o dílo se zhotovitelem 

restaurátorských prací Luďkem Špatenkou, Vraclav 34, IČO 64800041.  

 

 

71. jednání RM 27.08.2018: 

71.2.1. Rada městyse se seznámila s nabídkou spol. EKOLA České Libchavy s. r. o., se sídlem 

České Libchavy 172, IČO 49813862 

1) na zajištění služby třídění plastů (na základě zvýšení počtu nádob na jednotlivých stanovištích), 

2) na odvoz a likvidaci separovaných odpadů ze sběrného místa (za budovou čp. 76 v Dolní 

Čermné) dle přílohy.  

71.2.2. Rada městyse schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě na zajištění sběru, svozu a 

využívání komunálních odpadů ze dne 02.05.2018  se spol. EKOLA České Libchavy s. r. o., se 

sídlem České Libchavy 172, IČO 49813862 a uložila starostovi ho podepsat. 

- týká se změny ceny služeb v souvislosti se zvýšením počtu sběrných nádob 

 

71.2.3. Rada městyse vzala na vědomí informace o možnosti realizace úspor v souvislosti 

s uzavřenou „Smlouvou o vývozu kontejnerů a odběru separovaných surovin“ ze dne 22.05.2017 

se spol. Suroviny Plundra s. r. o., Žamberk, Nádražní 1560, IČO 05518083 a uložila starostovi 

zajistit konkurenční nabídku pro porovnání cen a tuto předložit radě k projednání  

- úspora za rok 2017 (ve srovnání s r. 2016) je 120 tis. Kč, dosavadní úspora za r. 2018 (ve srovnání 

s r. 2017) je 35 tis. Kč    

 

71.3. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty a místostarosty o průběhu investiční akce 

„Osobní výtah objektu základní školy v Dolní Čermné“ a uložila starostovi a místostarostovi činit 

potřebné úkony a opatření pro její dokončení a profinancování.    

 

71.4. Rada městyse schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu s M. P., bytem xxx, 

ohledně pronájmu bytu 3 + 1 ve II. NP nad tělocvičnou ZŠ Dolní Čermná, dle návrhu v příloze. 

 

71.5. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o plánovaných opravách a investicích na 

nemovitostech v Areálu zdraví a sportu Dolní Čermná a dále o plánovaném jednání starosty na 

Ministerstvu pro místní rozvoj ohledně případného využití dotačních titulů pro financování a 

uložila starostovi seznámit radu se závěry z tohoto jednání.  

- jednání na MMR se uskutečnilo, je naplánováno ještě jednání na MŠMT  

 

71.6. Rada městyse vzala na vědomí informaci starosty o zadání zpracování nových webových 

stránek městyse a o plánované pracovní schůzce dne 10.09.2018. 

 

71.7. Rada městyse schválila investiční záměry pro národní investiční plán a uložila starostovi 

zajistit jeho odeslání na Ministerstvo pro místní rozvoj. 

 

71.8.1. Rada městyse schválila podání žádosti o dotaci v rámci 13. výzvy IROP prostřednictvím 

„MAS ORLICKO – IROP – bezpečné silnice a chodníky pro všechny III.“ na akci „Chodníky Malův 

most – betonka“ a uložila starostovi a místostarostovi zajistit všechny potřebné náležitosti 

k podání žádosti.  
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71.8.2. Rada městyse se seznámila s přípravou akce „Chodník Malův most – betonka“, v jejím 

rámci pověřuje starostu podepsáním veškeré smluvní dokumentace potřebné pro územní a 

stavební řízení související s povolováním předmětné stavby a ukládá starostovi o průběhu dále 

informovat radu na dalším jednání. 

 

71.9. Rada městyse schválila uzavření Smlouvy o dílo s Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion 

Severo-Lanškrounsko, Dolní Čermná 76, IČO 01349341, na zpracování žádosti o dotaci v rámci 13. 

výzvy IROP prostřednictvím „MAS ORLICKO – IROP – bezpečné silnice a chodníky pro všechny 

III.“ na akci „Chodník Malův most – betonka“ a související administraci, dle přílohy, a uložila 

starostovi předmětnou smlouvu podepsat.    

 

71.10. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o přípravě a organizaci „100. let od 

vzniku Československa“, schvaluje konání těchto oslav v městysu Dolní Čermná ve dnech 26. – 28. 

října 2018 a uložila ustanovené pracovní skupině pokračovat v zajištění organizace těchto oslav. 

- v pátek 26.10.2018 budou zahájeny oslavy vernisáží historických fotografií Romana Nastoupila, 

v sobotu (čas bude upřesněn – asi v 15.00 hod) proběhne krátký průvod s dechovou hudbou od 

úřadu k památníku padlých za 1. světové války, zde budou položeny květiny,  

- poté se přemístíme k tělocvičně, kde budou vysazeny 3 lípy (starostové Dolní Čermné, Liptovské 

Tepličky a Velkého Berezného),  

- následně se přemístíme do Orlovny, kde proběhne krátký projev starosty a soubor Mušle 

odehraje divadelní hru České nebe,  

- v sobotu bude probíhat výstava již zmíněných fotografii, která bude pokračovat i v neděli 

 

71.11. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o dalším postupu v plánované investici 

připojení VN a NN chatové osady „U crku“, kterou připravuje společnosti ČEZ, včetně změn v 

umístění kabelu proti původní plánované trase.  

 

71.12. Rada městyse vzala na vědomí informace o možnosti využití dotačních prostředků v rámci 

15. výzvy IROP prostřednictvím „MAS ORLICKO – IROP – Vzdělávání v klíčových kompetencích 

III.“ za účelem rekonstrukce půdních prostor ZŠ Dolní Čermná na přírodovědnou učebnu a 

vybudování zázemí pro školní poradenské pracoviště v budově ZŠ a uložila starostovi předložit 

konkrétní záměr na příštím jednání rady.  

- projekt se připravuje, stavební povolení s nabytím právní moci a žádost o dotaci musí být hotova 

nejdéle do 02. listopadu 2018, v rámci projektu bude v podkroví půdy vybudována nová učebna a 

poradenské pracoviště  

 

71.13. Rada městyse schválila nákup venkovního mobiliáře dle přílohy.  

 

71.14. Rada městyse schválila rozpočtovou změnu č. 3 k rozpočtu městyse Dolní Čermná na rok 

2018 dle přílohy a uložila starostovi zajistit informování zastupitelstva městyse o schválení 

rozpočtové změny.  

 

71.15. Rada městyse vzala na vědomí dopis Státního pozemkového úřadu, Pobočky Ústí nad Orlicí 

(čj. ÚmDC 633/2018 ze dne 15.08.2018), o nedostatku finančních prostředků ze zdrojů EU na 

realizaci projektů – společných zařízení schválených v rámci SPÚ.     
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71.16. Rada městyse projednala nabídku spol. QCM, s. r. o., Brno, Heršpická 813/5, IČO 26262525, 

na zakoupení balíčku PRÉMIUM pro povinnou elektronizaci veřejných zakázek, rozhodla nabídku 

nepřijímat a při elektronizaci veřejných zakázek postupovat dle návrhu manažerky svazku DSO 

Mikroregion Severo-Lanškrounsko a uložila H. Vágnerové zaslat firmě odpověď.       

 

71.17. Rada městyse schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o ubytování ze dne 04.01.2018 se 

společností AVX Czech Republic s. r. o., Lanškroun, Dvořákova 328, IČO 46508171, ohledně 

ubytování zahraničních zaměstnanců (Ukrajinců) firmy v ubytovacích prostorách budovy čp. 

76/čp. 101 v Dolní Čermné, dle přílohy 

 

71.18.1. Rada městyse projednala žádost D. P., bytem xxx (čj. ÚmDC 629/2018 ze dne 14.08.2018) o 

odkoupení pozemkové parcely č. 491/4 v k. ú. Jakubovice za účelem výstavby rodinného domu. 

71.18.2. Rada městyse schválila zveřejnění záměru prodeje pozemku ppč. 491/4 v k. ú. Jakubovice 

dle plánku v příloze. 

 

71.19. Rada městyse ohledně žádosti m. L. a M. P., bytem xxx (čj. ÚmDC 265/2018 ze dne 

21.03.2018) o převod pozemkové parcely č. 2760/6 v k. ú. Dolní Čermná z vlastnictví městyse Dolní 

Čermná vzala na vědomí informace starosty o osobním jednání se žadateli a doporučuje 

zastupitelstvu městyse schválit zveřejnění záměru prodeje předmětného pozemku.   

 

71.20. Rada městyse se seznámila se sdělením V. Š., bytem xxx (čj. ÚmDC 626/2018 ze dne 

10.08.2018), kterým ruší svoji žádost o přestěhování z bytu č. 09 ve III. NP do bytu č. 04 v I. NP 

domu čp. 226 v Dolní Čermné a zrušuje svá usnesení č. 70.7.1.  a č. 70.7.2. ze dne 23.07.2018.      

 

71.21. Rada městyse schválila aktualizaci investičních záměrů Základní školy Vincence Junka, 

Dolní Čermná, v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro ORP Lanškroun 

(CZ.02.3.68/0.0/0.0./15_005/0000590). 

 

71.22.1. Rada městyse rozhodla poskytnout finanční dary zařízením zdravotnické a sociální péče a 

neziskovým organizacím, jejichž služby využívají občané městyse Dolní Čermná takto: 

 dar ve výši 20.000,- 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 20.000,- Kč Oblastní charitě Ústí nad Orlicí, Letohrad, Na Kopečku 356, IČO 

44468920 

 dar ve výši 4.000,- 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);     

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

starostovi je podepsat 

 

71.22.2. Rada městyse projednala žádost Oblastní charity Červený Kostelec, ul. 5. května 1170, IČO 

48623814 o poskytnutí daru na provoz Hospice Anežky České a mobilního hospice, rozhodla této 

žádosti nevyhovět a uložila starostovi zajistit zaslání písemné odpovědi žadateli.   

 

71.22.3. Rada městyse projednala žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, 

z. s., Prostějov, Barákova 23, IČO 47922281 o poskytnutí daru na podporu prázdninového pobytu 
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dětí, rozhodla této žádosti nevyhovět a uložila starostovi zajistit zaslání písemné odpovědi 

žadateli.   

 

71.23.1. Rada městyse navrhuje zastupitelstvu městyse schválit poskytnutí mimořádné odměny 

starostovi městyse Dolní Čermná Petru Helekalovi za rok 2018 ve výši dvojnásobku měsíční 

odměny, jejíž poskytování mu náleží dle nařízení vlády č. 318/2017, Sb., za splnění zvlášť 

významných úkolů městyse při přípravě, realizaci a dokončení dotačních investičních akcí 

„Chodníky Dolní Čermná“,  Obnova navrší kostela sv. Jiří v Dolní Čermné – oprava zpevněných 

ploch“ a „Osobní výtah objektu základní školy v Dolní Čermné“ a působení v Dobrovolném 

svazku obcí Pod Bukovou horou a Dobrovolném svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, 

které vykonává bez nároku na odměnu, a v rámci uvedených aktivit zviditelňuje městys Dolní 

Čermná na celorepublikové úrovni. 

 

71.23.2. Rada městyse navrhuje zastupitelstvu městyse schválit poskytnutí mimořádné odměny 

místostarostovi městyse Dolní Čermná Ing. Jiřímu Svobodovi za rok 2018  ve výši dvojnásobku 

měsíční odměny schválené usnesením zastupitelstva městyse Dolní Čermná č. 22.4.1. dne 

15.12.2017, za splnění zvlášť významných úkolů městyse při přípravě, realizaci a dokončení 

dotačních investičních akcí „Chodníky Dolní Čermná“,  Obnova navrší kostela sv. Jiří v Dolní 

Čermné – oprava zpevněných ploch“ a „Osobní výtah objektu základní školy v Dolní Čermné“.    

 

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

Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova v roce 2019 na úroky z úvěrů přijaté na 

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

ČOV“ a uložila starostovi zajistit podání žádosti v termínu.  

 

72. jednání RM 18.09.2018: 

- RM  se seznámila s informacemi o průběhu přípravy investiční akce „Chodník Malův most – 

betonka“ (jednání s vlastníky přilehlých nemovitostí ohledně jejich připomínek, stanovisko 

projektanta k připomínkám, odhad nákladů,…) 

 

- RM schválila uzavření smlouvy s Pardubickým krajem o podmínkách provedení stavby 

v souvislosti s akcí Chodník Malův most – betonka“ 

 

- RM vzala na vědomí srovnání nákladů na odběr a svoz separovaných odpadů a rozhodla 

vypovědět „Smlouvu o vývozu kontejnerů a odběru separovaných surovin“ ze dne 22.05.2017 se 

spol. Suroviny Plundra s. r. o. k 31.12.2018 

 

- RM vzala na vědomí informace starosty o jednání na Ministerstvu pro místní rozvoj ohledně 

možností dotačních titulů pro financování plánovaných záměrů na nemovitostech v Areálu zdraví 

a sportu Dolní Čermná a další navrhovaný postup 

 

- RM schválila opravu křížku u areálu a křížku u čp. 18 v k. ú. Dolní Čermná  za využití dotace 

z POV pro r. 2019 prostřednictvím svaku Mikroregion Severo-Lanškrounko 

 

- RM schválila výpověď Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů 

z obalů (zrušení vykazování prostřednictvím spol. KOS s. r. o. Jablonné nad Orlicí) a uzavření 

nového Dodatku č. 1 (vykazování pro městys bude nadále zajišťovat spol. EKOLA České 

Libchavy, s. r. o.) 
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- RM (v souvislosti s usnesením ZM č. 25.5.1.2. z 18.06.2018) se seznámila se závěry z jednání na 

Pardubickém kraji ohledně možnosti otáčení autobusů a dalším navrhovaným postupem  

K tomu se dotázal MUDr. Martin Appl, jak je tato problematika řešena: odpověděl mu starosta a 

přítomný host p. Z. J. (který s městysem v této oblasti spolupracuje): jednali jsme na Pardubickém 

kraji na odboru dopravy a SH s p. Stryjou s výsledkem, že pokud není zajištěno otáčení autobusu, 

linka se zruší. Proto hledáme ve spolupráci s projektantem jiný návrh – otáčení autobusu u 

ostrůvku před čp. 226. Je nezbytné připravit projektové řešení, potom návrh, který musí odpovídat 

legislativním povinnostem projednat s DI PČR, SÚS a dalšími úřady, je nutné počítat s tím, že 

řešení bude na delší dobu.     

 

- RM schválila zadání zpracování projektové dokumentace na projekt „půdní vestavba v budově 

ZŠ – vybudování přírodovědné učebny a poradenského pracoviště“ dle předložených cenových 

nabídek (část A – zpracování projektu pro stavební povolení f. svoboda.plan s. r. o., část B – 

zpracování podkladů pro výběr zhotovitele a realizaci – Lukáš Jelínek)  

 

- RM schválila schválila uzavření Smlouvy o dílo s Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion 

Severo-Lanškrounsko na zpracování žádosti o dotaci a související administracvi na akci „půdní 

vestavba v budově ZŠ – vybudování přírodovědné učebny a poradenského pracoviště“  

 

- RM schválila smlouvu o dotaci z rozpočtu Pardubického kraje na požární techniku a věcné 

prostředky JSDHO pro rok 2018 poskytnuté v rámci II. kola rozdělování finančních prostředků - 

na nákup radiostanic ve výši 31.500,- Kč 

 

- RM v souvislosti v přijatým usnesením č. 70.11. ze dne 23.07.2018 (zadání Urbanistické koncepce 

území pro rodinné bydlení,(lokalita V Ráji, Z4/BV, k. ú. Dolní Čermná) vzala na vědomí informaci, 

že nikdo z oslovených zpracovatelů zatím nepředložil předmětnou koncepci a uložila 

místostarostovi urgovat zpracovatele    

 

- RM schválila nákup věcného vybavení pro JSDHO 

 

- RM schválila nabídku na opravu střechy na budově čp. 76/101 (objekt úřadu městyse) od f. IZOS 

Litomyšl viz příloha a nabídku spol. ELEKTRO KSK na opravu veřejného osvětlení u tělocvičny  

 

- RM schválila investiční záměry Mateřské školy Dolní Čermná v rámci Místního akčního plánu 

rozvoje vzdělávání pro ORP Lanškroun  

 

- RM schválila přidělení bytu č. 5 (1 + kk) v čp. 226 p. Š. V., bytem xxx 

 

Starosta vyzval zastupitele, zda má někdo další 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 období červenec 

až září 2018. 

        pro 12, proti 0, zdržel se 0    
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3. Finanční záležitosti  
3.1. Informace o rozpočtové změně č. 2 k rozpočtu na rok 2018 

Starosta podal zastupitelům informace o rozpočtové změně č. 2: 

Rozpočtovou změnu č. 2 schválila v rámci své kompetence rada na svém jednání dne 23.07.2018 

usnesením č. 70.12. Představuje změnu ve výši 1.446.000,- Kč na příjmové i výdajové stránce. 

Zastupitelům byla zaslána k seznámení v materiálech k jednání, podrobnější odůvodnění změn je 

uvedeno u jednotlivých paragrafů.  Na straně příjmů představuje především změny v souvislosti 

s poskytnutím dotací na pořízení nového dopravního automobilu pro JSDHO (ze státního 

rozpočtu od MV a dotace od Pardubického kraje), vyššími příjmy z prodejů pozemků 

(Skřivánkovi, Vaňous), vratky přeplatků za el. Energie. Ve výdajích je zahrnuto mimo jiné pořízení 

dopravního automobilu pro JSDHO včetně spoluúčasti městyse, mimořádný příspěvek pro MSL 

na restaurování křížku u penzionu Lesní brána, na silnice 

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí rozpočtovou změnu č. 2 k rozpočtu městyse na 

rok 2018, dle přílohy, schválenou usnesením rady městyse č. 70.12. ze dne 23.07.2018, 

včetně jejího odůvodnění.  

        pro 12, proti 0, zdržel se 0    

  

 

3.2. Informace o rozpočtové změně č. 3 k rozpočtu na rok 2018 

Dále starosta zastupitele informoval o rozpočtové změně č. 3: 

Rozpočtovou změnu č. 3 schválila v rámci své kompetence rada na svém jednání dne 27.08.2018 

usnesením č. 71.14. 

Představuje změnu ve výši 165.500,- Kč na příjmové i výdajové stránce. Zastupitelům byla zaslána 

k seznámení v materiálech k jednání. Podrobnější odůvodnění změn je rovněž uvedeno u 

jednotlivých paragrafů. Na straně příjmů představuje především změny v souvislosti 

s průtokovou dotací pro Základní školu (projekt „Šablony“), vyšším výběrem daní a vyššími 

sponzorskými příspěvky na MF.  Ve výdajích je zahrnuto zejména přeposlání průtokové dotace 

ZŠ, poskytnutí schválených darů zařízením sociální a zdravotní péče.  

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí rozpočtovou změnu č. 3 k rozpočtu městyse na 

rok 2018, dle přílohy, schválenou usnesením rady městyse č. 71.14. ze dne 27.08.2018,  

včetně jejího odůvodnění.  

        pro 12, proti 0, zdržel se 0    

  

 

4. Majetkové záležitosti  
Majetkové záležitosti okomentovali společně starosta a Hana Vágnerová. 

 
4.1. Projednání žádosti F. V., bytem xxx a E. Š., bytem xxx 

- o změnu usnesení č. 25.4.1.  ze dne 18.06.2018  

- schválení prodeje pozemků ppč. 438  a ppč. 369 v k. ú. Jakubovice do SJM   
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Na jednání ZM dne 18.06.2018 bylo přijato usnesení č. 25.4.1. : 

Zastupitelstvo městyse rozhodlo prodat pozemkovou parcelu č. 438 - trvalý travní porost a 

pozemkovou parcelu č. 369 - trvalý travní porost v k. ú. Jakubovice, do podílového spoluvlastnictví 

F. V., bytem xxx a E. Š., bytem xxx, každému z nich jednou ideální polovinou, za jednotkovou kupní 

cenu 150,- Kč/m2 plus DPH dle sazby stanovené zákonem, schválilo příslušnou kupní smlouvu dle 

návrhu v příloze  a uložilo starostovi ji podepsat.  
(ppč. 438 – trvalý travní porost o výměře 1682 m2 

ppč. 369 – trvalý travní porost o výměře 358 m2, pozemky se prodávají pro účely výstavby 

rodinného domu) 

Vzhledem k tomu, že žadatelé v době před uzavřením kupní smlouvy uzavřeli manželství, 

požádali o změnu předmětného usnesení v tom smyslu, že pozemky jim budou prodány do 

společného jmění manželů. Tyto náležitosti je nutné mít v pořádku z toho důvodu, že na pozemku 

chtějí společně stavět RD. Právně je soulad majetkových vztahů potřebný pro následující stavební 

řízení a zápisy nemovitostí na příslušném katastrálním úřadě.  

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse schválilo změnu usnesení č. 25.4.1. ze dne 18.06.2018  

s tím, že jeho nové změní je: 

„Zastupitelstvo městyse rozhodlo prodat pozemkovou parcelu č. 438 - trvalý travní 

porost a pozemkovou parcelu č. 369 - trvalý travní porost v k. ú. Jakubovice, do 

společného jmění manželů F. V., bytem xxx a E. Š., bytem xxx, za jednotkovou kupní cenu 

150,- Kč/m2 plus DPH dle sazby stanovené zákonem, schválilo příslušnou kupní 

smlouvu dle návrhu v příloze a uložilo starostovi ji podepsat.“  

        pro 12, proti 0, zdržel se 0    

 

 

4.2. Žádost m. L. a M. P., bytem xxx (čj. ÚmDC 265/2018 ze dne 21.03.2018)  

- o převod pozemkové parcely č. 2760/6 v k. ú. Dolní Čermná z vlastnictví městyse – rozhodnutí 

o zveřejnění záměru prodeje 

M. L. a M. P. žádají o převod ppč. 2760/6 – zahrada v k. ú. Dolní Čermná (výměra 201 m2) 

z majetku městyse z důvodu narovnání majetkových vztahů (podrobněji rozvedeno v jejich 

žádost, kterou zastupitelé obdrželi v materiálech k jednání). Ve své žádost navrhují bezúplatný 

převod – z tohoto důvodu s nimi proběhlo osobní jednání. Bylo jim vysvětleno, že z hlediska 

ustanovení zákona o obcích lze majetek převádět pouze za cenu v místě a čase obvyklou a veškeré 

výjimky (resp. odchylky) je nutné zdůvodnit.  Pozemek jim bude prodán za cenu, kterou si městys 

nechá stanovit od znalce.  

Žádost byla projednána v radě, která navrhuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodeje 

pozemku viz přijaté usnesení: 

 

RM 71.19. Rada městyse ohledně žádosti m. L. a M. P., bytem xxx (čj. ÚmDC 265/2018 ze dne 21.03.2018) 

o převod pozemkové parcely č. 2760/6 v k. ú. Dolní Čermná z vlastnictví městyse Dolní Čermná vzala na 

vědomí informace starosty o osobním jednání se žadateli a doporučuje zastupitelstvu městyse schválit 

zveřejnění záměru prodeje předmětného pozemku.   

 

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

Zastupitelstvo městyse schválilo zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely č. 2760/6 - 

zahrada v k. ú. Dolní Čermná dle situačního plánku v příloze.  

        pro 12, proti 0, zdržel se 0    

 

 

4.3. Žádost D. P., bytem xxx (čj. ÚmDC 629/2018 ze dne 14.08.2018)  

- o odkoupení pozemkové parcely č. 491/4 v k. ú. Jakubovice -  rozhodnutí o prodeji 

Slečna D. P.  žádá městys o odkoupení pozemkové parcely č. 491/4 – trv. trav. porost v k. ú. 

Jakubovice (výměra 2080 m2) za účelem výstavby rodinného domu. Následně se ještě obrátila na 

městys s prosbou o rychlejší projednání v orgánech městyse z důvodu vyřizování hypotéky a jejích 

podmínek (od října budou složitější podmínky).  

Žádost byla předložena na jednání RM 27.08.2018, rada výjimečně přijala usnesení o zveřejnění 

záměru prodeje (neboť není proti zákonu, když o zveřejnění záměru rozhodne rada. Je k tomu také 

metodické doporučení Ministerstva vnitra):  

 

RM 71.18.1. Rada městyse projednala žádost D. P., bytem xxx (čj. ÚmDC 629/2018 ze dne 14.08.2018) o 

odkoupení pozemkové parcely č. 491/4 v k. ú. Jakubovice za účelem výstavby rodinného domu. 

71.18.2. Rada městyse schválila zveřejnění záměru prodeje pozemku ppč. 491/4 v k. ú. Jakubovice dle plánku 

v příloze. 

 

Předmětný pozemek je dle územního plánu určeny k zastavění – nachází se v zóně „BV“ – bydlení 

v rodinných domech venkovské. 

Zveřejnění proběhlo od 04.09.2018 do 20.09.2018, bez připomínek občanů. Nebyla podána ani 

žádná další žádost. Obvyklá kupní cena pozemků určených k zastavění: 150,- Kč/m2 + DPH 21%.  

Na části pozemku je zřízeno věcné břemeno ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. - venkovní vedení 

nn 1 kV, rozsah věcného břemene je vymezen v geometrickém plánu č. 84-690/2006. S touto 

skutečností je žadatelka seznámena. Dále bylo se žadatelkou jednáno o způsobu úhrady kupní 

ceny: hodlá ji hradit z hypotečního úvěru. Bylo jí sděleno, že podle ustálených pravidel při prodeji 

pozemků – městys podává smlouvu s návrhem na vklad příslušnému katastrálnímu úřadu až po 

úplném zaplacení kupní ceny. Takto je to ošetřeno i v návrhu kupní smlouvy.         

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

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse rozhodlo prodat pozemkovou parcelu č. 491/4 - trvalý travní porost v k. 

ú. Jakubovice do vlastnictví D. P., bytem xxx, za jednotkovou kupní cenu 150,- Kč/m2 plus DPH 

dle sazby stanovené zákonem, schválilo příslušnou kupní smlouvu dle návrhu v příloze  a 

uložilo starostovi ji podepsat. 

        pro 12, proti 0, zdržel se 0    

 

 

4.4. Projednání žádosti společnosti VETLABFARM s. r. o., se sídlem Dolní Čermná – Jakubovice 

85, IČO 27474127 (čj. ÚmDC 259/2018 ze dne 19.03.2018)  

  - o směnu pozemků v k. ú. Jakubovice  

Byl zrekapitulován obsah žádosti a dosavadní průběh jejího vyřizování: společnost VETLABFARM 

s. r. o. (Dr. M.) žádá o směnu pozemků v k. ú. Jakubovice – viz žádost + připojená katastrální mapa 
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s vyznačením předmětných pozemků. Jedná se o pozemky v intravilánu Jakubovic. Dle územního 

plánu jsou zařazeny v zóně „ZS“ – zeleň soukromá a vyhrazená, jediná ppč. 941/2 o výměře 24 m 2 

je v plochách zastavěných „BV“. 

O směnu žádá z důvodu vytvoření funkčního celku – byly prověřeny vlastnické vztahy 

k sousedním pozemkům, jak vyplývá ze situační mapy    

VETLABFARM s. r. o. nabízí městysu ke směně ppč. 37/1, výměra 446 m2. 

Od městysu žádá převést do vlastnictví 8 pozemků, jejich celková výměra je 954 m2. 

Rozdíl ve výměrách  směňovaných pozemků (508 m2) by byl cenově vyrovnán.     

Zastupitelstvo městyse usnesením č. 24.5.3.2. ze 03.05.2018 schválilo zveřejnění záměru směny 

pozemků. Zveřejnění proběhlo od 16.05.2018 do 01.06.2018 – bez připomínek občanů.    

 

O slovo se přihlásil místostarosta Ing. Jiří Svoboda s následujícím návrhem: při podrobném 

studování materiálů pro dnešní zastupitelstvo zjistil, že ppč. 24 – trv. trav. porost, kterou v rámci 

směny žádá jednatel spol. VETLABFARM převést do majetku uvedené společnosti, bezprostředně 

navazuje na ppč. 21 – zahrada, která je ve vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu. Jedná se 

o pozemek, který je dle územního plánu určen k zastavění a městys má o jeho převod zažádáno na 

SPÚ. Městys by mohl změnou územního plánu ppč. 24 změnit na zastavitelnou plochu a spojením 

obou pozemků by mohl být vytvořen vhodný pozemek pro výstavbu. Navrhuje tedy jednat se 

žadatelem Dr. M. o rozsahu směny a vyloučit ppč. 24 ze směny.    

 

K projednávanému bodu neměl nikdo ze zastupitelů žádné dotazy, připomínky ani jiné návrhy. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse projednalo žádost společnosti VETLABFARM s. r. o., se sídlem Dolní 

Čermná – Jakubovice 85, IČO 27474127 o směnu pozemků v k. ú. Jakubovice (viz příloha - čj. 

ÚmDC 259/2018 ze dne 19.03.2018) a uložilo starostovi projednat se žadatelem rozsah směny 

pozemků dle připomínky zastupitele.  

        pro 12, proti 0, zdržel se 0    

 

 

4.5. Projednání budoucího vnesení nemovitého majetku kanalizace a ČOV formou 

nepeněžitého vkladu do společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. 

- projednání smlouvy o smlouvě budoucí  

Komentář k tomuto bodu podali starosta a Hana Vágnerová. 

Nejprve byly opětovně zrekapitulovány základní informace:  

Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou (DSO PBH) realizoval v letech 2009 až 2011 projekt 

„Kanalizace a ČOV Horní a Dolní Čermná“ („Projekt“). Projekt byl financován s  podporou 

Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP, dále s finanční podporou (dotací) 

Pardubického kraje a z mimořádných finančních příspěvků členských obcí svazku, kterých se 

projekt týkal, tj. obce Horní Čermná a městyse Dolní Čermná, které tyto obce poskytly do rozpočtu 

DSO PBH. Celkové stavební náklady Projektu představovaly částku 127.873.578,85 Kč. 

Majetkové podíly obcí na financování Projektu byly v poměru:  

městys Dolní Čermná 0,535091955  :   obec Horní Čermná 0,464908045 

 

Veškerý majetek pořízený v rámci tohoto Projektu je ve vlastnictví DSO PBH.  

„Kanalizace a ČOV Horní a Dolní Čermná“ je liniovou stavbou (je to samostatná nemovitá věc, 

není součástí pozemku) a její součástí jsou i stavby a technická zařízení, která s ní provozně 

souvisí. Prakticky ji tvoří vstupní šachty, čerpací jímky, čerpací stanice + domovní čerpací stanice + 
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hlavní čerpací stanice v k. ú. Horní Čermná, kanalizační stoky, ČOV v k. ú. Dolní Čermná 

(provozní budova bez čp/če – stavba technického vybavení na stpč. 1070, venkovní nádrže + 

veškerá technologie pro čištění odpadních vod)…   

Do majetku DSO PBH byly z majetku obcí rovněž bezúplatně převedeny potřebné pozemky a to: 

v k. ú. Dolní Čermná z majetku městyse DČ pozemky tvořící areál ČOV  

stavební parcela č. 1070 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 146 m2,  

pozemková parcela č. 2856/1 – trvalý travní porost o výměře 724 m2 

pozemková parcela č. 2856/2 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 214 m2 

pozemková parcela č. 2856/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 435 m2 

pozemková parcela č. 2856/4 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 588 m2 

pozemková parcela č. 2856/5 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 102 m2 

pozemková parcela č. 2856/6 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 54 m2 

pozemková parcela č. 2856/7 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 102 m2 

pozemková parcela č. 4106/8 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 26 m2 

pozemková parcela č. 4106/64 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 15 m2 

pozemková parcela č. 5034 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 55 m2 

pozemková parcela č. 5035 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 340 m2 

celkem pozemky o výměře 2801 m2 

v k. ú. Horní Čermná z majetku obce HČ pozemky hlavní přečerpávací stanice  

pozemková parcela č. 1703/5 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 61 m2  

pozemková parcela č. 1703/6 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 89 m2 

celkem pozemky o výměře 150 m2 

 

Současný stav a návrh dalšího řešení:  

Udržitelnost Projektu je do června roku 2022. 

Po dobu udržitelnosti Projektu je do 30.06.2022 provozovatelem předmětné vodohospodářské 

infrastruktury společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. (VAK) a to na základě 

koncesní smlouvy ze dne 09.12.2015 (pozn. v době od dokončení Projektu do 31.12.2015 zajišťoval 

provozování infrastruktury sám svazek DSO PBH, což se ale nakonec ukázalo jako personálně a 

finančně neúnosné).   

S VAKem proběhlo několik jednání o dalším „osudu“ a provozování infrastruktury po skončení 

platnosti koncesní smlouvy a udržitelnosti projektu, jejich výsledkem je návrh: 

- po skončení udržitelnosti projektu převést infrastrukturu kanalizace a ČOV z majetku DSO PBH 

poměrně do vlastnictví obce Horní Čermná a městyse Dolní Čermná, pozemky budou obcím 

bezúplatně „vráceny“ tak, jak je každá v roce 2012 darovala svazku DSO PBH 

- obce HČ a DČ vnesou takto rozdělený nemovitý majetek formou nepeněžitého vkladu do 

základního kapitálu společnosti VAK -  HČ i DČ jsou akcionáři VAKu a navýší si tak svůj počet 

akcií a akcionářský podíl v akciové společnosti 

- pro účely vnesení nepeněžitého vkladu do VAKu bude veškerý nemovitý majetek oceněn 

znaleckým posudkem, podle výše nepeněžitého vkladu pak bude obcím vydán příslušný počet 

akcií         

 

Projednání smlouvy o smlouvě budoucí – o vnesení nepeněžitého vkladu – nemovitých věcí do 

majetku obchodní společnosti   

To je hlavním předmětem dnešního jednání k dané problematice.  

Vzhledem k tomu, že kanalizace a ČOV je nemovitou věcí, byl budoucí záměr vnesení nemovitého 

majetku formou nepeněžitého vkladu  do majetku obchodní společnosti na základě usnesení ZM č. 
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25.4.3. z 18.06.2018 zveřejněn od 10.08.2018 do 31.08.2018, bez jakýchkoliv připomínek. Obdobně 

byl budoucí záměr zveřejněn obcí Horní Čermná.    

V součinnosti se společností VAK je připraven návrh „Smlouvy o smlouvě budoucí o vnesení 

nepeněžitého vkladu – nemovitých věcí do majetku obchodní společnosti“, ten byl zastupitelům 

zaslán k prostudování v  materiálech k jednání. Součástí smlouvy jsou i její přílohy, ve kterých je 

podrobně specifikován předmět budoucího vkladu obou obcí: Příloha č. 1 - přehled 

infrastrukturního majetku kanalizace a ČOV, Příloha č. 2 - LV 858 pozemky v k. ú. Dolní Čermná, 

Příloha č. 3 – kanalizace v k. ú. Dolní Čermná ve výlučném vlastnictví městyse DČ, Příloha č. 4 - 

kanalizace v k. ú. Horní  Čermná ve výlučném vlastnictví obce HČ, Příloha č. 5 – LV 912 pozemky 

v k. ú. Horní Čermná.   

Návrh smlouvy byl nestranně posouzen také advokátem Mgr. Bernardem Urbanem, který k němu 

dal vyjádření s tím, že smlouvu lze takto uzavřít.   

 

Předmětem budoucího vkladu (vnesení) městyse Dolní Čermná bude: 

- spoluvlastnický podíl městyse ve výši 53,5091955 % na liniové stavbě kanalizace a ČOV Horní a 

Dolní Čermná 

- výše uvedené pozemky v k. ú. Dolní Čermná (vrácené městysu svazkem) = výlučný majetek 

městyse 

- kanalizační řad ve výlučném vlastnictví městyse, který s předmětnou infrastrukturou provozně a 

funkčně souvisí (nyní má svazek tento majetek ve výpůjčce).       

 

Termíny: do 30.06.2022 - provozování Vakem na základě koncesní smlouvy a ukončení  

                                             udržitelnosti projektu 

                  nejpozději do 28.02.2023 - DSO Pod Bukovou horou bezúplatně převede majetky  

                                                                 do vlastnictví obce HČ a městyse DČ        

            nejpozději  do 31.12.2023 - obce vnesou majetky do spol. Vodovody a kanalizace  

                                                            Jablonné nad Orlicí, a. s.    

 

Na závěr starosta uvedl, že problematika kanalizace a ČOV byla na zastupitelstvech projednávána 

mnohokrát a vyzval zastupitele, zda mají k něčemu dotazy, návrhy či připomínky.  

Bez dotazů s připomínek zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o nich hlasovat:   

1. 

Zastupitelstvo městyse schválilo budoucí vnesení nemovitého majetku formou nepeněžitého 

vkladu do společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., se sídlem Jablonné nad 

Orlicí, Slezská 350, IČO 48173398 takto:  

 

a) infrastrukturního nemovitého majetku „kanalizace a ČOV Horní a Dolní Čermná“ v k. ú. 

Dolní Čermná a k. ú. Horní Čermná (dle přílohy č. 1 návrhu dále uvedené smlouvy), ve výši 

budoucího spoluvlastnického podílu městyse Dolní Čermná na tomto majetku 53,5091955 %,   

 

b) pozemků v k. ú. Dolní Čermná (budoucí výlučné vlastnictví městyse)   

stavební parcela č. 1070 - zastavěná plocha a nádvoří  

pozemková parcela č. 2856/1 – trvalý travní porost  

pozemková parcela č. 2856/2 – ostatní plocha, zeleň  

pozemková parcela č. 2856/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace  
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pozemková parcela č. 2856/4 – ostatní plocha, zeleň  

pozemková parcela č. 2856/5 – ostatní plocha, jiná plocha  

pozemková parcela č. 2856/6 – ostatní plocha, jiná plocha  

pozemková parcela č. 2856/7 – ostatní plocha, jiná plocha 

pozemková parcela č. 4106/8 – ostatní plocha, zeleň  

pozemková parcela č. 4106/64 – ostatní plocha, ostatní komunikace,  

pozemková parcela č. 5034 – ostatní plocha, zeleň  

pozemková parcela č. 5035 – ostatní plocha, zeleň,  

(dle přílohy č. 2 návrhu dále uvedené smlouvy), 

 

c) částí kanalizace pro veřejnou potřebu v k. ú. Dolní Čermná (dle přílohy č. 3 návrhu dále 

uvedené smlouvy), které jsou ve výlučném vlastnictví městyse Dolní Čermná.  

 

        pro 12, proti 0, zdržel se 0    

2. 

Zastupitelstvo městyse schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o vnesení nepeněžitého vkladu – 

nemovitých věcí do majetku obchodní společnosti uzavíranou mezi smluvními stranami    

 - Městysem Dolní Čermná, se sídlem Dolní Čermná 76, IČO 00278734,  Obcí Horní Čermná, se 

sídlem Horní Čermná 1, IČO 00278882 (budoucí vkladatelé infrastrukturního majetku) 

- Dobrovolným svazkem obcí Pod bukovou horou, se sídlem Dolní Čermná 76, IČO 70959633 

- společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., se sídlem Jablonné nad Orlicí, 

Slezská 350, IČO 48173398 (budoucí vlastník infrastrukturního majetku)  

dle návrhu v příloze a uložilo starostovi ji podepsat.       

        pro 12, proti 0, zdržel se 0    

 

 

4.6. Projednání nabídky J. D., bytem xxx (čj. ÚmDC 464/2018 ze dne 11.06.2018)  

- darování jedné ideální třetiny pozemkové parcely č. 1137 v k. ú. Jakubovice    

Paní J. D. vlastní jednu ideální třetinu pozemkové parcely č. 1137 v k. ú. Jakubovice, kterou nabízí 

převést bezúplatně (darem) městysu. Jedná se o pozemek – trvalý travní porost, o celkové výměře 

559 m2, v extravilánu Jakubovic (viz snímek katastrální mapy v příloze). Městys je spoluvlastníkem 

1/3 tohoto pozemku, další 1/3 vlastní paní H. J., která městysu  nabízela svůj podíl na pozemku 

k odkoupení  (ZM zatím  rozhodlo tento podíl od p. J.  nenabývat).   

Nabídka p. D. byla projednána v radě (viz usnesení RM 70.14.), která doporučuje zastupitelstvu (v 

případě bezúplatného převodu) ji přijmout.  

 

V průběhu projednání tohoto bodu se dostavil Ing. Martin Jirásek. 

 

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse schválilo bezúplatné nabytí (přijetí daru) jedné ideální třetiny 

pozemkové parcely č. 1137 – trvalý travní porost v k. ú. Jakubovice z vlastnictví Jany 

Dorazilové, Horní Třešňovec 3, do majetku městyse Dolní Čermná a uzavření příslušné 

darovací smlouvy a uložilo starostovi ji podepsat.     

        pro 13, proti 0, zdržel se 0    
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4.7. Projednání budoucích výkupů částí pozemků (trvalých záborů) v souvislosti s akcí 

„Chodník Malův most - betonka“ 

Starosta nejprve prezentoval zastupitelům připravovanou investiční akci „Chodník Malův most - 

betonka“. Seznámil je s trasou budoucího chodníku. Bude zažádáno o stavební povolení, jsou 

shromážděny potřebné podklady. Jednali jsme i s vlastníky přilehlých nemovitostí a probírali jsme 

s nimi důvod umístění chodníku v daných trasách. Následně jsme obdrželi tři stížnosti proti 

umístění chodníku. S dvěma stěžovateli jsme se sešli a opětovně jim vysvětlili důvody umístění. 

S třetím stěžovatelem se sejde starosta v následujícím období. Dle našeho názoru jsou argumenty 

stěžovatelů irelevantní. DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko nám připravuje žádost o dotaci, 

která musí být podána do 02.11.2018. 

 

Za předpokladu realizace akce „Chodník Malův most - betonka“ dojde mimo jiné k trvalým 

záborům pozemků soukromých vlastníků takto: 

vlastník M. E. 

st.p.č.  491   - zastavěná plocha a nádvoří, předpokl. zábor 12,2  m2 

ppč. 3551/2 – zahrada, předpokl. zábor 6,1  m2 

 

vlastník M. D. a L. 

st.p.č.  291   - zastavěná plocha a nádvoří, předpokl. zábor 6,5  m2 

ppč.  1986  - zahrada, předpokl. zábor  1,4 m2 

ppč.  1984/1  - zahrada, předpokl. zábor  1 m2 

ppč.  1984/2  - zahrada, předpokl. zábor  0,5 m2 

 

Pokud bude uvedená akce zrealizována, dojde po jejím dokončení k zaměření stavby 

geometrickým plánem a části pozemků soukromých vlastníků zastavěné stavbou chodníků budou 

od nich vykoupeny. 

V rámci přípravy této investiční akce budou s vlastníky uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí, 

bude-li to pro administraci potřebné. Vzhledem k tomu, že se jedná o budoucí nabytí nemovitého 

majetku do vlastnictví městyse – necháváme dle zákona o obcích schválit v zastupitelstvu. Výkupy 

se budou uskutečňovat za cenu v místě a čase obvyklou v době uzavření vlastní kupní smlouvy, 

na základě odborného vyjádření znalce.       

 

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse v souvislosti s projektem „Chodník Malův most - betonka“   schválilo 

budoucí nabytí (výkupy) pozemků do majetku městyse Dolní Čermná  

- části stavební parcely č. 491 a části ppč. 3551/2 – zahrada od vlastnice M. E., bytem xxx 

- části stavební parcely č. 291, části ppč. 1986 – zahrada, části ppč. 1984/1 – zahrada a části ppč. 

1984/2 – zahrada od vlastníků L. M. a D. M. (resp. jeho dědiců), bytem xxx 

všechny pozemky v katastrálním Dolní Čermná, za předpokladu realizace uvedeného projektu 

a vzniku trvalého záboru předmětných částí pozemků; zastupitelstvo městyse schválilo 

uzavření „smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy“ s jednotlivými vlastníky a uložilo 

starostovi předmětné smlouvy podepsat.   

        pro 13, proti 0, zdržel se 0    
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5. Projednání návrhu na poskytnuté mimořádné odměny starostovi a 

místostarostovi za splnění významných úkolů městyse 
O slovo požádal člen rady městyse Ing. Jiří Zpěvák, který předložil zastupitelstvu návrh na 

poskytnutí mimořádné odměny starostovi a místostarostovi a přednesl příslušné odůvodnění: 

 

Novela zákona o obcích provedená zák. č. 99/2017, s účinnost od 01.01.2018, stanoví v ust. § 76 

možnost poskytování mimořádné odměny členům zastupitelstva obce za dále uvedených 

podmínek:  
(1) Členovi zastupitelstva obce může obec poskytnout mimořádnou odměnu za splnění mimořádných nebo 

zvláště významných úkolů obce. 

(2) Souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých v kalendářním roce uvolněnému členovi zastupitelstva 

obce nesmí být vyšší než dvojnásobek nejvyšší odměny, která mu v průběhu tohoto kalendářního roku 

náležela za výkon jím zastávaných funkcí za měsíc. 

(3) Souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých v kalendářním roce neuvolněnému členovi 

zastupitelstva obce nesmí být vyšší než dvojnásobek maximální výše odměny, kterou za výkon jím zastávané 

funkce nebo v souhrnu za výkon jím zastávaných funkcí za měsíc stanoví zákon a prováděcí právní předpis. 

(4) Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva obce musí být uveden jako samostatný 

bod navrženého programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce. 

(5) Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva obce musí být odůvodněn a projednán 

jako samostatný bod programu jednání zastupitelstva obce. Důvod poskytnutí mimořádné odměny musí být 

uveden v usnesení zastupitelstva obce, kterým byla mimořádná odměna poskytnuta.  

 

Podle ust. §  84 odst. 2 písm. o) rozhodnutí o poskytnutí mimořádné odměny je vyhrazeno 

zastupitelstvu. 

Na podkladě zákonem stanovené možnosti předkládáme zastupitelstvu návrh poskytnout na 

konci volebního období mimořádnou odměnu starostovi a místostarostovi za rok 2018.  

Návrh odměny starostovi Petru Helekalovi je odůvodněn následovně:  za splnění úkolů při 

realizaci a dokončení dotačních investičních akcí „Chodníky Dolní Čermná“,  Obnova navrší 

kostela sv. Jiří v Dolní Čermné – oprava zpevněných ploch“, dále za splnění úkolů při přípravě, 

realizaci a dokončení dotační investiční akce „ „Osobní výtah objektu základní školy v Dolní 

Čermné“  a za působení v Dobrovolném svazku obcí  Pod Bukovou horou a Dobrovolném svazku 

obcí  Mikroregion Severo-Lanškrounsko, které vykonává bez nároku na odměnu, a v rámci 

uvedených aktivit zviditelňuje městys Dolní Čermná na celorepublikové úrovni.  

Návrh odměny místostarostovi Ing. Jiřímu Svobodovi je odůvodněn následovně: za splnění úkolů 

při přípravě, realizaci a dokončení dotačních investičních akcí „Chodníky Dolní Čermná“,  

Obnova navrší kostela sv. Jiří v Dolní Čermné – oprava zpevněných ploch“ a za splnění úkolů při 

přípravě, realizaci a dokončení dotační investiční akce „Osobní výtah objektu základní školy 

v Dolní Čermné“.    

Jednalo se o plnění úkolů při realizaci a dokončení uvedených akcí, které mají pro městys značný 

význam.  

Odměna starostovi jako zastupiteli uvolněnému pro výkon funkce náleží ve výši dle nařízení 

vlády č. 318/2017, Sb.   

Odměna místostarosty jako neuvolněného zastupitele pro výkonu funkce byla schválena 

usnesením zastupitelstva městyse Dolní Čermná č. 22.4.1. dne 15.12.2017. 

Návrh na poskytnutí odměny starostovi a místostarostovi byl projednán radou městyse. Rada 

oběma navrhuje poskytnout mimořádnou odměnu ve výši dvojnásobku jim poskytované měsíční 

odměny.  
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Nikdo ze zastupitelů neměl k předloženému návrhu žádné dotazy ani připomínky ani nepředložil 

jiný návrh.    

 

Předkladatel návrhu přednesl návrhy usnesení a starosta o nich dal následně hlasovat:   

 

1. 

Zastupitelstvo městyse schválilo poskytnutí mimořádné odměny starostovi městyse Dolní 

Čermná Petru Helekalovi za rok 2018 ve výši dvojnásobku měsíční odměny, jejíž poskytování 

mu náleží dle nařízení vlády č. 318/2017, Sb., za splnění zvlášť významných úkolů městyse při 

přípravě, realizaci a dokončení dotačních investičních akcí „Chodníky Dolní Čermná“,  Obnova 

navrší kostela sv. Jiří v Dolní Čermné – oprava zpevněných ploch“ a „Osobní výtah objektu 

základní školy v Dolní Čermné“ a působení v Dobrovolném svazku obcí Pod Bukovou horou a 

Dobrovolném svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, které vykonává bez nároku na 

odměnu, a v rámci uvedených aktivit zviditelňuje městys Dolní Čermná na celorepublikové 

úrovni. 

        pro 12, proti 0, zdržel se 1 

                                          (Helekal) 

    

2. 

Zastupitelstvo městyse schválilo poskytnutí mimořádné odměny místostarostovi městyse Dolní 

Čermná Ing. Jiřímu Svobodovi za rok 2018  ve výši dvojnásobku měsíční odměny schválené 

usnesením zastupitelstva městyse Dolní Čermná č. 22.4.1. dne 15.12.2017, za splnění zvlášť 

významných úkolů městyse při přípravě, realizaci a dokončení dotačních investičních akcí 

„Chodníky Dolní Čermná“,  Obnova navrší kostela sv. Jiří v Dolní Čermné – oprava 

zpevněných ploch“ a „Osobní výtah objektu základní školy v Dolní Čermné“.    

 

        pro 12, proti 0, zdržel se 1 

                                    (Jiří Svoboda) 

 

 

 

6. Různé  
6.1. Projednání Plánu společných zařízení v rámci Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. 

Verměřovice 
Starosta přivítal na jednání zastupitelstva Ing. Karla Doležala ze SPÚ, pobočky Ústí nad Orlicí a 

projektanta Ing. Jana Pokorného ze spol. Georeal, spol. s r. o., kteří přijeli vysvětlit záležitosti 

k projednání uvedeného bodu.   

Hana Vágnerová uvedla, že tento bod je nutné předložit z toho důvodu, že Komplexní pozemková 

úprava, která nyní probíhá v k. ú. Verměřovice, se týká i přibrané části v k.ú. Dolní Čermná. 

Jedná se o část katastrálního území mezi „Blahotincem“ a obalovnou, kde se bude měnit 

(narovnávat) katastrální hranice.  Změna katastrální hranice se však bude na zastupitelstvu 

projednávat až později, nyní předkládáme kvůli projednání Plánu společných zařízení (PSZ) 

v rámci KPÚ Verměřovice. Textová část a projekt PSZ byly zastupitelům zaslány v příloze 

společně  se snímkem ortofotomapy, na kterém je vyznačeno dotčené území. 

 

Poté starosta předal slovo hostům: 
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Ing. Doležal vysvětlil legislativní rámec k projednávanému bodu. Nutnost schválení PSZ v rámci 

pozemkových úprav k. ú. Verměřovice vyplývá z § 9 zák. č. 139/2002 o pozemkových úpravách  

 

(zasahuje-li PSZ i do územního obvodu navazující obce, je třeba předložit PSZ ke schválení také 

zastupitelstvu této obce). 

Ing. Pokorný prezentoval zastupitelům projekt společných zařízení a stručně vysvětlil, co všechno 

obsahuje. Podrobněji se zaměřil na přibranou část v k.ú. Dolní Čermná.    

Dotčeného území se týká především návrh 2 komunikací  v rámci PSZ: 

DC51 – doplňková cesta 

VC22 – vedlejší cesta 

(popsány jsou v textové zprávě PSZ na str. 25 a na str. 38-39).  

Poté ještě na mapě ukázal plánovanou změnu hranice katastrálních území. 

Nikdo ze zastupitelů neměl k projednávanému bodu žádné dotazy ani připomínky. 

 
Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse projednalo a schválilo dle § 9 odst. 11 zák. č. 139/2002 Sb., ve znění pozd. 

předpisů, plán společných zařízení zpracovaný v rámci komplexní pozemkové úpravy 

Verměřovice předložený Státním pozemkovým úřadem, pobočkou Ústí nad Orlicí.       

 

        pro 13, proti 0, zdržel se 0    

 

Starosta poděkoval přítomným hostům za účast a ti opustili jednací místnost. 

 

 

 

7. Diskuse  
 

Starosta vyzval přítomné, zda mají nějaké dotazy či příspěvky do diskuse. 

 

Z. J. – poděkoval starostovi za vstřícný přístup k dopravní problematice v průběhu volebního 

období. 

 

Monika Marková – dotázala se, zda by otáčení autobusu nebylo možné u kravína nad sídlištěm. 

K tomu odpověděli starosta s místostarosta – není to možné ze dvou důvodů: dopravce nedovolí 

prodloužení trasy (nejsou možné „metry navíc“). Dále pak v tomto prostoru není zpevněná plocha 

a problém by nastal v zimě s vyhrnováním trasy. 

 

Jiří Vávra - upozornil na vtékání znečištěné vody do potoka v místě před mostem na staré cestě . 

K tomu starosta uvedl, že tento problém projedná s jednatelem spol. ZEFA HČ spol. s r. o. Ing. 

Jiřím Majvaldem. 

 

Další dotazy ani diskusní příspěvky nikdo z přítomných neměl. 
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Starosta poděkoval zastupitelům za práci odvedenou za celé volební období a za věcný, 

konstruktivní a nekonfrontační přístup k řešení úkolů městyse.    

Panu Z. J.  speciálně poděkoval za aktivní spolupráci a jeho zájem o dění v městysu.  

 

 

Jednání bylo ukončeno dne 24.09.2018 ve 19.25 hod. 

 

 

Zapsala: JUDr. Hana Vágnerová 
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Usnesení č. 26/2018 – ZM 

 

ZASTUPITELSTVA  MĚSTYSE  DOLNÍ  ČERMNÁ 

 

 

26.1. Zastupitelstvo městyse schválilo zapisovatelku Hanu Vágnerovou, ověřovatele zápisu Bc. 

Moniku Markovou a Mgr. Jana Růžičku a program jednání.  

 

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

červenec až září 2018. 

 
26.3.1. Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí  

 rozpočtovou změnu č. 2 k rozpočtu městyse na rok 2018, dle přílohy, schválenou 

usnesením rady městyse č. 70.12. ze dne 23.07.2018,  

včetně jejího odůvodnění.  

 
26.3.2. Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí  

 rozpočtovou změnu č. 3 k rozpočtu městyse na rok 2018, dle přílohy, schválenou 

usnesením rady městyse č. 71.14. ze dne 27.08.2018,  

včetně jejího odůvodnění.  

 
26.4.1. Zastupitelstvo městyse schválilo změnu usnesení č. 25.4.1. ze dne 18.06.2018  

s tím, že jeho nové změní je: 

„Zastupitelstvo městyse rozhodlo prodat pozemkovou parcelu č. 438 - trvalý travní porost a 

pozemkovou parcelu č. 369 - trvalý travní porost v k. ú. Jakubovice, do společného jmění manželů  

F. V., bytem xxx a E. Š., bytem xxx,  za jednotkovou kupní cenu 150,- Kč/m2 plus DPH dle sazby 

stanovené zákonem, schválilo příslušnou kupní smlouvu dle návrhu v příloze  a uložilo starostovi 

ji podepsat.“  

 

26.4.2. Zastupitelstvo městyse schválilo zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely č. 2760/6 - 

zahrada v k. ú. Dolní Čermná dle situačního plánku v příloze.  

 

26.4.3. Zastupitelstvo městyse rozhodlo prodat pozemkovou parcelu č. 491/4 - trvalý travní porost 

v k. ú. Jakubovice  do vlastnictví D. P., bytem xxx  za jednotkovou kupní cenu 150,- Kč/m2 plus 

DPH dle sazby stanovené zákonem, schválilo příslušnou kupní smlouvu dle návrhu v příloze  a 

uložilo starostovi ji podepsat. 

 

26.4.4. Zastupitelstvo městyse projednalo žádost společnosti VETLABFARM s. r. o., se sídlem 

Dolní Čermná – Jakubovice 85, IČO 27474127 o směnu pozemků v k. ú. Jakubovice (viz příloha - čj. 

ÚmDC 259/2018 ze dne 19.03.2018) a uložilo starostovi projednat se žadatelem rozsah směny 

pozemků dle připomínky zastupitele.  

 
26.4.5.1. Zastupitelstvo městyse schválilo budoucí vnesení nemovitého majetku formou 

nepeněžitého vkladu do společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., se sídlem 

Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, IČO 48173398 takto:  
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a) infrastrukturního nemovitého majetku „kanalizace a ČOV Horní a Dolní Čermná“ v k. ú. Dolní 

Čermná a k. ú. Horní Čermná (dle přílohy č. 1 návrhu dále uvedené smlouvy), ve výši budoucího 

spoluvlastnického podílu městyse Dolní Čermná na tomto majetku 53,5091955 %,   

b) pozemků v k. ú. Dolní Čermná (budoucí výlučné vlastnictví městyse)   

stavební parcela č. 1070 - zastavěná plocha a nádvoří  

pozemková parcela č. 2856/1 – trvalý travní porost  

pozemková parcela č. 2856/2 – ostatní plocha, zeleň  

pozemková parcela č. 2856/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace  

pozemková parcela č. 2856/4 – ostatní plocha, zeleň  

pozemková parcela č. 2856/5 – ostatní plocha, jiná plocha  

pozemková parcela č. 2856/6 – ostatní plocha, jiná plocha  

pozemková parcela č. 2856/7 – ostatní plocha, jiná plocha 

pozemková parcela č. 4106/8 – ostatní plocha, zeleň  

pozemková parcela č. 4106/64 – ostatní plocha, ostatní komunikace,  

pozemková parcela č. 5034 – ostatní plocha, zeleň  

pozemková parcela č. 5035 – ostatní plocha, zeleň,  

(dle přílohy č. 2 návrhu dále uvedené smlouvy), 

c) částí kanalizace pro veřejnou potřebu v k. ú. Dolní Čermná (dle přílohy č. 3 návrhu dále 

uvedené smlouvy), které jsou ve výlučném vlastnictví městyse Dolní Čermná.  

 

26.4.5.2. Zastupitelstvo městyse schválilo Smlouvu o  smlouvě budoucí o vnesení nepeněžitého 

vkladu – nemovitých věcí do majetku obchodní společnosti uzavíranou mezi smluvními stranami    

 - Městysem Dolní Čermná, se sídlem Dolní Čermná 76, IČO 00278734,  Obcí Horní Čermná, se 

sídlem Horní Čermná 1, IČO 00278882 (budoucí vkladatelé infrastrukturního majetku) 

- Dobrovolným svazkem obcí Pod bukovou horou, se sídlem Dolní Čermná 76, IČO 70959633 

- společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., se sídlem Jablonné nad Orlicí, 

Slezská 350, IČO 48173398 (budoucí vlastník infrastrukturního majetku)  

dle návrhu v příloze a uložilo starostovi ji podepsat.       

 
26.4.6. Zastupitelstvo městyse schválilo bezúplatné nabytí (přijetí daru) jedné ideální třetiny 

pozemkové parcely č. 1137 – trvalý travní porost v k. ú. Jakubovice z vlastnictví J. D., bytem xxx, 

do majetku městyse Dolní Čermná a uzavření příslušné darovací smlouvy a uložilo starostovi ji 

podepsat.     

 

26.4.7. Zastupitelstvo městyse v souvislosti s projektem „Chodník Malův most - betonka“   

schválilo budoucí nabytí (výkupy) pozemků do majetku městyse Dolní Čermná  

- části stavební parcely č. 491 a části ppč. 3551/2 – zahrada  od  vlastnice M. E., bytem xxx,   

- části stavební parcely č. 291, části ppč. 1986 – zahrada, části ppč. 1984/1 – zahrada a části ppč. 

1984/2 – zahrada  od vlastníků  L. M. a D. M. (resp. jeho dědiců), bytem xxx 

všechny pozemky v katastrálním Dolní Čermná, za předpokladu realizace uvedeného projektu a 

vzniku trvalého záboru předmětných částí pozemků;  zastupitelstvo městyse schválilo uzavření 

„smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy“ s jednotlivými vlastníky a uložilo starostovi 

předmětné smlouvy podepsat.   

 

 

 

 



 

23 

 

26.5.1. Zastupitelstvo městyse schválilo poskytnutí mimořádné odměny starostovi městyse Dolní 

Čermná Petru Helekalovi za rok 2018 ve výši dvojnásobku měsíční odměny, jejíž poskytování mu 

náleží dle nařízení vlády č. 318/2017, Sb., za splnění zvlášť významných úkolů městyse při 

přípravě, realizaci a dokončení dotačních investičních akcí „Chodníky Dolní Čermná“,  Obnova 

navrší kostela sv. Jiří v Dolní Čermné – oprava zpevněných ploch“ a „Osobní výtah objektu 

základní školy v Dolní Čermné“ a působení v Dobrovolném svazku obcí Pod Bukovou horou a 

Dobrovolném svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, které vykonává bez nároku na 

odměnu, a v rámci uvedených aktivit zviditelňuje městys Dolní Čermná na celorepublikové 

úrovni. 

 
26.5.2. Zastupitelstvo městyse schválilo poskytnutí mimořádné odměny místostarostovi městyse 

Dolní Čermná Ing. Jiřímu Svobodovi za rok 2018  ve výši dvojnásobku měsíční odměny schválené 

usnesením zastupitelstva městyse Dolní Čermná č. 22.4.1. dne 15.12.2017, za splnění zvlášť 

významných úkolů městyse při přípravě, realizaci a dokončení dotačních investičních akcí 

„Chodníky Dolní Čermná“,  Obnova navrší kostela sv. Jiří v Dolní Čermné – oprava zpevněných 

ploch“ a „Osobní výtah objektu základní školy v Dolní Čermné“.    

 
26.6.1. Zastupitelstvo městyse projednalo a schválilo dle § 9 odst. 11 zák. č. 139/2002 Sb., ve znění 

pozd. předpisů,  plán společných zařízení zpracovaný v rámci komplexní pozemkové úpravy 

Verměřovice předložený Státním pozemkovým úřadem, pobočkou Ústí nad Orlicí.       

 

 

 

 

Zapisovatel JUDr. Hana Vágnerová  

  

Ověřovatel  Bc. Monika Marková 

  

Ověřovatel             Petr Nasto          Mgr. Jan Růžička 

  

Starosta  Petr Helekal  
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