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Městys Dolní Čermná 
561 53  Dolní  Čermná 76,  IČO 278734, www.dolni-cermna.cz 

tel.: 465 393 125,  e-mail.: mestys@dolni-cermna.cz,  

________________________________________________________________________________ 

 

ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTYSE (ZM) DOLNÍ  

ČERMNÁ 14.12.2018 

č.  2/2018-ZM 
čj. ÚmDC 1040/2018  

Počet listů dokumentu: 24          

Počet příloh/listů: 3/28   

Spisový znak: 101.2.1     A/10 

               V Dolní Čermné, 14. prosince 2018          
 

Z Á P I S 

 z jednání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná 

č.  2/2018-ZM 
konaného dne 14.12.2018 od 16 hod. 

 

1. Zahájení (přivítání zastupitelů a hostů, určení ověřovatelů zápisu a 

zapisovatele, schválení programu jednání)   
Zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná (dále též jako „zastupitelstvo“)  bylo řádně 

svoláno v souladu s ust. § 93 zákona o obcích na den 14. prosince 2018 od 16 hod. do zasedací 

místnosti Úřadu městyse v Dolní Čermné. 

Zasedání řídil starosta, v 16 hod. zahájil jednání, přivítal přítomné a sdělil, že zatím je přítomno 12 

zastupitelů. Z jednání se omluvili Ing. Pavel Faltus a Bc. Monika Marková. V průběhu jednání se 

dostaví Ing. Martin Jirásek.  

Konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.  

 

Starosta navrhl zapisovatelkou dnešního jednání Hanu Vágnerovou a ověřovatele zápisu Petra 

Nastoupila a Ing. Jiřího Zpěváka. 

Nikdo ze zastupitelů neměl připomínku či jiný návrh.   

 

Starosta seznámil přítomné s navrženým programem jednání, který je následující:  

1. Zahájení (přivítání zastupitelů a hostů, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení 

programu jednání)   

2. Zpráva o činnosti rady za období říjen až prosinec 2018  
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3. Projednání rozpočtového provizoria na rok 2019, další finanční záležitosti 

4. Majetkoprávní záležitosti  

5. Různé  

6. Dotazy občanů a diskuse  

Starosta uvedl, že navržený program jednání byl zastupitelům zaslán s pozvánkou na jednání, 

včetně podrobné zprávy k projednávaným věcem.  

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

doplnění.  

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zapisovatele Hanu Vágnerovou, ověřovatele  

zápisu Petra Nastoupila a Ing. Jiřího Zpěváka  a program jednání.  

 

Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0  

     

2. Zpráva o činnosti rady za období říjen až prosinec 2018  
Starosta uvedl, že od minulého jednání zastupitelstva, které se konalo dne 24.09.2018, proběhlo pět 

jednání Rady městyse Dolní Čermná (dále „RM“ nebo „rada“). Zastupitelům předkládáme zprávu 

o činnosti RM z jednání dne 22.10.2018 (73. jednání RM - v mezidobí po komunálních volbách do 

zvolení nové rady), z 05.11.2018 (1. jednání RM) a z 26.11.2018 (2. jednání RM).  Další jednání rady 

se konala dne 10.12.2018 (3. jednání RM)  a 14.12.2018 (4. jednání RM). 

 

73. jednání RM 22.10.2018: 

73.2.1. Rada městyse se seznámila s informacemi starosty o přípravě investiční akce „Přírodovědná 

učebna“ (půdní vestavba v objektu ZŠ v Dolní Čermné) a uložila starostovi a místostarostovi 

pokračovat v její přípravě a zajistit všechna potřebná opatření s akcí související.   

73.2.2. Rada městyse se seznámila s vývojem situace při přípravě akce „Chodník Malův most – 

betonka“ s tím, že podání žádosti o dotaci v rámci 13. výzvy IROP prostřednictvím „MAS 

ORLICKO – IROP – bezpečné silnice a chodníky pro všechny III.“ na uvedenou akci v termínu do 

02.11.2018 se odkládá. 

 

73.3. Rada městyse schválila nabídku společnosti Empemont s. r. o., Valašské Meziříčí, 

Železničního vojska 1472, IČO 559488860, na dodání LED svítidel pro veřejné osvětlení dle přílohy 

- pro účely obměny veřejného osvětlení v městysu a uložila starostovi zaslat firmě příslušnou 

objednávku.  

 

73.4. Rada městyse vzala na vědomí „Výzvu k úhradě cenového rozdílu a k podpisu směnné 

smlouvy“ Státního pozemkového úřadu, čj. SPU 4 19088/2018, týkající se směny pozemků v k. ú. 

Dolní Čermná - ppč. 3298/34 ( v majetku ČR) a ppč. 8264, ppč. 8283  

(v majetku městyse Dolní Čermná) a uložila starostovi projednat s ředitelem SPÚ podmínky 

směny (zejména stanovení ceny směňovaných pozemků). 

 

73.5. Rada městyse se seznámila s navrhovaným postupem při opravě ubytovny (budova čp. 243) 

v Areálu zdraví a sportu v Dolní Čermné a informacemi o předpokládaném financování akce a 

uložila starostovi a místostarostovi pokračovat v přípravách prací.   
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73.6. Rada městyse se seznámila s podrobným programem oslav „100. let od vzniku 

Československa“ konaných ve dnech 26. – 28. října 2018 a předpokládaných nákladech a uložila 

starostovi předložit radě vyhodnocení akce. 

 

73.7. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o technickém stavu služebního osobního 

vozidla Kia Sportage, uložila starostovi zajistit nabídky na pořízení jiného služebního vozidla a 

předložit je radě městyse. 

 

73.8. Rada městyse vzala na vědomí informaci o konání celodenního společného setkání nově 

zvolených zastupitelů členských obcí Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-

Lanškrounsko konaného dne 28.11.2018 v sále Kulturního domu v Horním Třešňovci. 

 

73.9. Rada městyse projednala žádost pana Vladimíra Jansy o zproštění funkce správce obecního 

muzea a uložila starostovi zajistit jeho nástupce; zároveň tímto vyslovuje poděkování panu 

Vladimíru Jansovi za jeho dlouholetou přínosnou práci při správě muzea. 

 

73.10.1. Rada městyse schválila ukončení nájemní smlouvy ze dne 15.04.2013, včetně jejích 

Dodatků č. 1 až 3., uzavřené mezi TJ Dolní Čermná, z. s. jako pronajímatelem a městysem Dolní 

Čermná jako nájemcem o pronájmu nemovitostí v Areálu zdraví a sportu v Dolní Čermné 

dohodou ke dni 28.10.2018 a  uložila starostovi předmětnou dohodu podepsat.  

73.10.2. Rada městyse udělila souhlas s umístěním spolku TJ Dolní Čermná, z. s., IČO 44468300 na 

adrese Dolní Čermná č.p. 243, PSČ 561 53.  

 

73.11. Rada městyse schválila rozpočtovou změnu č. 4 k rozpočtu městyse Dolní Čermná na rok 

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

rozpočtové změny.  

 

73.12.1. Rada městyse schválila ukončení pronájmu stávajících nebytových prostor - části jednotky 

č. 76/1 v I. nadzemním podlaží budovy čp. 76, 101 v k. ú. Dolní Čermná pro provozování ordinace 

praktického lékaře pro dospělé  na základě  „Smlouvy o nájmu nebytových prostor“ ze dne 

01.05.2014 s MUDr. Zuzanou Majvaldovou, Kunčice 187, IČO 72057696, dohodou ke dni 31.10.2018 

a  uložila starostovi předmětnou dohodu podepsat.  

73.12.2. Rada městyse schválila pronájem nebytových prostor (část jednotky č. 76/1 dle přílohy) v I. 

NP budovy č.p. 76, č.p. 101 v k. ú. Dolní Čermná, MUDr. Zuzaně Majvaldové s. r. o., se sídlem 

Dolní Čermná č.p. 101, IČO 07390629, pro účely provozování ordinace praktického lékaře pro 

dospělé, od 01.11.2018 na dobu neurčitou, za obvyklé nájemné pro pronájem nebytových prostor a 

uzavření příslušné nájemní smlouvy dle návrhu příloze a uložila starostovi tuto smlouvu 

podepsat.      

 

73.13. Rada městyse rozhodla o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku ve vlastnictví 

městyse Dolní Čermná stpč. 459 v k. ú. Dolní Čermná ve prospěch oprávněného – společnosti ČEZ 

Distribuce, a. s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, IČO 24729035 zastoupená firmou 

Energomontáže Votroubek, s. r. o., se sídlem Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 318, IČO 28791274,  

spočívající v právu oprávněné osoby na služebném pozemku umístit, provozovat, opravovat a 

udržovat zařízení distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, schválila 

návrh „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IZ-12-2000626/VB, Dolní Čermná 4 

Městys – přeložka kNN,  dle přílohy a uložila starostovi předmětnou smlouvu podepsat. 
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73.14. Rada městyse se seznámila s geometrickým plánem č. 898 – 1049/2017 zpracovaným spol. 

Geodézie Česká Třebová s. r. o., Česká Třebová, Palackého 297, IČO 26010623 na rozdělení 

pozemků – ppč. 1990/2, ppč. 1990/3, ppč. 1990/4 a ppč. 4094 v k. ú. Dolní Čermná a ukládá 

předložit zastupitelstvu městyse žádosti manželů F., manželů Č. a p. R. V. k rozhodnutí o prodeji 

příslušných pozemků. 

 

1. jednání RM 05.11.2018: 

1.2. Rada městyse vzala na vědomí informace o podání žádosti o dotaci v rámci 15. výzvy „MAS 

ORLICKO, IROP – Vzdělávání v klíčových kompetencích III.“ na akci „Přírodovědná učebna“ 

(půdní vestavba v objektu ZŠ v Dolní Čermné) ve stanoveném termínu a o dalším 

předpokládaném průběhu a uložila starostovi po vyhodnocení ze strany MAS informovat radu o 

výsledku posouzení předmětné žádosti.  

 

1.3. Rada městyse vzala na vědomí informace o přípravě oprav ubytovny (budova čp. 243) 

v Areálu zdraví a sportu v Dolní Čermné a uložila starostovi a místostarostovi zajistit všechny 

potřebné záležitosti pro realizaci opravy a průběžně informovat radu o průběhu prací.  

 

1.4. Rada městyse v rámci přípravy akce „chodníky podél silnice II/314“ (úseky od křižovatky 

parc. č. 4138/1 po křižovatku parc. č. 4106/14, k. ú. Dolní Čermná) schválila cenovou nabídku Ing. 

Jana Eibla, Praha 3, Pod Lipami 2564/27, IČO 73521442, na zpracování dopravní studie, dle přílohy 

a uložila starostovi předložit návrh studie radě k projednání.  

1.5.1. Rada městyse se seznámila s Urbanistickou koncepcí území pro rodinné bydlení, lokalita 

V Ráji, Z4/BV, k. ú. Dolní Čermná, zpracovanou spol. MOLO ARCHITEKTI s. r. o.,  

Praha 7, Přístavní 1363/1, IČO 27543978, vyslovila s ní souhlas a schválila cenovou nabídku, viz 

příloha, na zpracování územní studie předmětné lokality. 

1.5.2. Rada městyse v souvislosti s přípravou území pro rodinné bydlení – lokalita V Ráji, Z4/BV, 

k. ú. Dolní Čermná rozhodla požádat pořizovatele územní studie, Městský úřad Lanškroun, 

stavební úřad o její zpracování.  

1.5.3. Rada městyse v souvislosti s přípravou území pro rodinné bydlení – lokalita V Ráji, Z4/BV, 

k. ú. Dolní Čermná uložila starostovi a místostarostovi jednat s dalšími vlastníky pozemků v této 

lokalitě o případném odprodeji pozemků, pořizování územní studie a parcelizace celého území.  

 

1.6. Rada městyse se seznámila s aktuální situací při přípravě akce „Chodník Malův most – 

betonka“, včetně návrhu projektové dokumentace (varianty č. 1, 2, 3) a uložila starostovi a 

místostarostovi  

a) zajistit u projektanta (Ing. Jan Eibl) dopracování projektové dokumentace pro územní a stavební 

řízení dle původní varianty č. 1,  

b) zajistit zpracování a podání žádosti o územní a stavební řízení akce „Chodník Malův most – 

betonka“ u příslušného stavebního úřadu po dopracování projektové dokumentace ze strany 

projektanta.  

c) informovat o podání žádosti o vydání územního a stavebního povolení Ing. Jana Felcmana, CSc.  

 

1.7. Rada městyse schválila ukončení Smlouvy o dílo s Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion 

Severo – Lanškrounsko ze dne 28.08.2018 (příprava žádosti o dotaci „MAS IROP 13“ na akci 

„Chodník Malův most – betonka“) dohodou.     
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1.8. Rada městyse schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě na zajištění svozu a odstranění 

směsného komunálního odpadu z odpadových nádob ze dne 01.12.2018 se společností EKOLA 

České Libchavy s. r. o., České Libchavy 172, IČO 49813862 (prodloužení doby platnosti smlouvy 

do 31.12.2020), dle přílohy. 

 

1.9. Rada městyse vzala na vědomí informace o stavu starých úseků veřejného osvětlení (sídliště 

nad školou, stará cesta, úsek Malům most – Letná, Smrčina, Jakubovice) a uložila starostovi zajistit 

potřebné kroky směřující k zajištění projektové dokumentace na jejich opravy.  

 

1.10. Rada městyse projednala nutnost opravy střechy školní jídelny (budova čp. 40 v k. ú. Dolní 

Čermná), včetně předpokládané nákladovosti akce a uložila starostovi a místostarostovi zajistit 

cenové nabídky na předmětnou opravu a tyto předložit radě k projednání.  

 

1.11. Rada městyse se seznámila s předběžným vyhodnocením oslav „100. let od vzniku 

Československa“ konaných ve dnech 26. – 28. října 2018, včetně pozitivního hodnocení ze strany 

veřejnosti, vyslovuje poděkování organizátorům této akce a ukládá starostovi zajistit předložení 

konečného vyúčtování radě městyse.   

 

1.12. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o jednání s p. J. P., jednatelem spol. 

Suroviny Plundra s. r. o., ohledně výpovědi „Smlouvy o vývozu kontejnerů a odběru 

separovaných surovin“ (ze dne 22.05.2017) k datu 31.12.2018 a uložila starostovi zajistit nabídku 

služby od jiného dodavatele.  

 

1.13. Rada městyse se seznámila s 3 cenovými nabídkami na pořízení nového služebního vozidla 

Kia Sportage QL 1,6 T-GDi 4x2 EXCLUSIVE a schválila jeho zakoupení od spol. S.A.S. CZ s. r. o. Č. 

Třebová, Česká Třebová, Lhotka 81, IČO 64790959 a uložila starostovi zajistit jeho nákup.  

 

1.14. Rada městyse vzala na vědomí povinnosti, které vyplývají starostovi, místostarostovi a 

radním po komunálních volbách 2018 a po konání ustavujícího zastupitelstva městyse Dolní 

Čermná ze zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozd. předpisů  

 

1.15. Rada městyse ustanovila správcem sbírek předmětů obecního muzea p. Romana Nastoupila a 

uložila starostovi zajistit informování jmenovaného.  

 

1.16.1. Rada městyse ukládá kontrolní skupině ve složení - Ing. Jiří Mencl, Ing. Lenka Kubíčková a 

Mgr. Eva Řeháková provést kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu zákona č. 

320/2001 Sb. (zákon o finanční kontrole), v platném znění, u příspěvkových organizací, jejichž 

zřizovatelem je městys Dolní Čermná.       

 

1.16.2. Rada městyse ukládá ředitelkám příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je městys 

Dolní Čermná, předložit za příslušnou příspěvkovou organizaci do stanoveného termínu návrh 

rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 – 2021 a předložit je 

k předběžnému projednání radě městyse.        

 

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

městyse Dolní Čermná k 31.12.2018 v souladu se Směrnicí č. 1/2012 o inventarizaci. 
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1.17.2. Rada městyse schválila vyřazení zastaralého, nefunkčního a neopravitelného movitého 

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

 

1.18. Rada městyse schválila recyklaci stavební suti drcením za cenu 80,- Kč (bez DPH)/t viz 

příloha  

 

1.19. Rada městyse vzala na vědomí informace o provozu výtahu v domě čp. 226 v Dolní Čermné a 

v intencích jednání rady městyse dne 13.03.2017 (usnesení č. 45.7.). 

 

1.20.1.  Rada městyse zřídila jako své iniciativní a poradní orgány: 

a) komisi stavební  

b) komisi životního prostředí  

c) komisi sportovní a kulturní  

d) komisi společenskou  

Rada městyse uložila starostovi předložit na dalším jednání rady návrhy na jmenování předsedů a 

členů těchto komisí. 

 

2. jednání RM 26.11.2018: 

2.2. Rada městyse se seznámila se zprávou o výsledku revize majetkoprávních vztahů 

k nemovitostem v k. ú. Dolní Čermná a k. ú. Jakubovice po digitalizaci intravilánu katastrálních 

území městyse, uložila starostovi a M. Marešové písemně vyzvat ve zjištěných případech občany – 

uživatele, kteří užívají obecní nemovitostí bez právního důvodu, k narovnání majetkoprávních 

vztahů, a schválila text předmětného dopisu.   

 

2.3. Rada městyse se seznámila s dotačními akcemi realizovanými v r. 2018, s výší jednotlivých 

dotací, aktuálním cash flaw městyse a jeho předpokladem do konce roku 2018; rada městyse 

uložila starostovi zajistit úplné splacení úvěru (poskytnutého na základě Smlouvy o úvěru č. 

0317073419/LCD ze dne 12.06.2017) u České spořitelny, a. s. z účtů městyse do konce roku 2018. 

2.4. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o pracovní schůzce ohledně  

a) projektové přípravy dopravních staveb (PD nástupiště Jakubovice, PD Chodník Malův most – 

betonka, studie chodníky podél silnice II/314  - úseky od křižovatky parc. č. 4138/1 po křižovatku 

parc. č. 4106/14 - k. ú. Dolní Čermná, projekt náměstí – místní komunikace),   

b) posouzení dopravních řešení (otáčení autobusu na náměstí, umístění uvítacích banerů na 

vjezdech do městyse, rozšíření místní komunikace do AZAS, konzultace dopravních řešení v 

rámci územní studie lokality V Ráji)  

c) zadání posouzení rekonstrukce vytypovaných mostků 

a dojednaných termínech dodání zpracovaných výstupů od projektanta a uložila starostovi a 

místostarostovi průběžně informovat radu městyse. 

 

2.5. Rada městyse v návaznosti na usnesení RM č. 1.9. z 05.11.2018 vzala na vědomí informace 

starosty o úkonech k zajištění projektové dokumentace na opravy úseků veřejného osvětlení v 

sídlišti za školou, na staré cestě a v úseku Malům most – Letná a schválila nabídku projektanta VO 

pana Ing. Michala Marka na zpracování projektové dokumentace viz příloha a uložila starostovi 

zajistit informovaní jmenovaného a požádat ho o zahájení prací.  

 

2.6. Rada městyse v souvislosti s připravovanou akcí spol. ČEZ Distribuce, a. s. „pokládka 

podzemního vedení kabelu NN do Crku“  
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a) vzala na vědomí trasu vedení (změna oproti původnímu projektu) a schválila polohopis stavby 

dle přílohy, 

b) rozhodla o zřízení budoucího věcného břemene na pozemcích - ppč. 2286/42, 2258/1, 8711, 8703, 

8323, 8701, 2352/6, 2336/2 v k. ú. Dolní Čermná, ve prospěch oprávněného – společnosti ČEZ 

Distribuce, a. s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, IČO 24729035 zastoupené spol. 

K energo s. r. o., Lanškroun, Nádražní 346, IČO 27494683, spočívajícího v právu oprávněné osoby 

na služebném pozemku umístit, provozovat, opravovat, udržovat zařízení distribuční soustavy, 

provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, schválila návrh „Smlouvy o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2014505/VB/15 Dolní Čermná 22886, 

p. Ulrich – TS,kNN dle přílohy a ukládá starostovi předmětnou smlouvu podepsat. 

 

2.7.1. Rada městyse se seznámila se třemi nabídka na havarijní pojištění automobilu pro JSDHO na 

přepravu osob Ford Transit a schválila nabídku Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s. , Praha 2, 

Římská 2135/45, IČO 46973451 s připojištěním čelního skla a uložila starostovi zajistit uzavření 

příslušné pojistné smlouvy.    

2.7.2. Rada městyse uložila veliteli JSDHO a předsedovi SDH připravit zásady pro provozování a 

využití předmětného automobilu Ford Tranzit, v souladu s dotačními podmínkami.   

2.8. Rada městyse projednala a schválila prodej služebního vozidla Kia Sportage (rok pořízení 

2013) za cenu dle přílohy; rada městyse uložila starostovi zajistit veškeré úkony k prodeji vozidla a 

inzerci prodeje prostřednictvím příslušných webových portálů.  

 

2.9.1. Rada městyse vzala na vědomí provedení vkladu vlastnického práva k nemovitostem v 

Areálu zdraví a sportu v Dolní Čermné („areál“) převáděným na základě kupní smlouvy ze dne 

24.10.2018 do majetku městyse, informace starosty o jednání s daňovým poradcem ohledně 

provozování areálu a uložila starostovi předložit radě městyse ekonomické posouzení záměru 

provozování.      

 

2.9.2. Rada městyse schválila standardní cenu za ubytování v objektu čp. 243 (ubytovna areálu) pro 

sezónu 2019 ve výši 200,- Kč/osobu a noc, v chatkách 170,- Kč, včetně množstevního slevového 

systému viz příloha.   

2.10. Rada městyse vzala na vědomí informaci o vlastnictví zemědělských staveb na pozemcích 

stpč. 772 a stpč. 748 v k. ú. Dolní Čermná (Zemědělské družstvo Horní Čermná), uložila starostovi 

písemně upozornit předsedu představenstva na špatný stavebně-technický stav těchto budov, 

schválila text dopisu a uložila starostovi, aby o výsledcích jednání informoval průběžně radu 

městyse.  

 

2.11. Rada městyse vzala na vědomí záměr přemístění konání dolnočermenské pouti na návrší 

kostela sv. Jiří; rada městyse uložila komisi sportovní a kulturní projednat uvedený záměr se 

zástupci spolků a o výsledku (návrhu) informovat radu městyse.    

 

2.12. Rada městyse projednala záměr pořízení mobilních stánků k využití při konání akcí městyse 

a spolků a uložila starostovi zajistit poptávku a předložit příslušné nabídky radě městyse.   

 

2.13. Rada městyse vzala na vědomí informaci o výši nájemného na rok 2019 za užívání kanalizace 

a ČOV Horní a Dolní Čermná stanoveného pro provozovatele - společnost Vodovody a kanalizace 

Jablonné nad Orlicí, a. s., které provozovatel platí Dobrovolnému svazku obcí Pod Bukovou horou 
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na základě uzavřené koncesní smlouvy, a o výši stočného na rok 2019; rada městyse uložila 

informovat o těchto skutečnostech zastupitelstvo a občany.  

 

2.14. Rada městyse v návaznosti na usnesení RM č. 1.5.2. ze dne 05.11.2018 vzala na vědomí 

informaci o jednání s Ing. Ilonou Scheuerovou, Městský úřad Lanškroun, odbor stavební úřad, 

ohledně náležitostí územní studie pro rodinné bydlení, lokalita V Ráji, Z4/BV, k. ú. Dolní Čermná.  

 

2.15. Rada městyse vzala na vědomí informace o jednání s vlastnicí pozemku ppč. 3110 – trv. trav. 

porost v k. ú. Dolní Čermná o odkoupení předmětného pozemku do majetku městyse a 

doporučuje zastupitelstvu městyse schválit jeho nabytí za navrženou cenu.    

 

2.16. Rada městyse vzala na vědomí postup příprav akce „Chodník Malův most – betonka“.  

 

2.17. Rada městyse projednala záměr pořízení platebního terminálu na pokladu úřadu městyse a 

uložila starostovi zajistit alespoň 3 nabídky a předložit je radě městyse. 

 

2.18.1. Rada městyse jmenuje předsedou komise životního prostředí Mgr. Jana Růžičku a členy 

komise životního prostředí Ing. Aleše Hampla, Ing. Vlastislava Vyhnálka a Ing. Magdalénu 

Vágnerovou. 

 

2.18.2. Rada městyse jmenuje předsedou komise stavební Ing. Martina Jiráska a členy komise 

stavební Ing. Jiřího Svobodu a Ing. Jiřího Appla. 

 

2.18.3. Rada městyse jmenuje předsedkyní komise sportovní a kulturní Bc. Ivanu Hamplovou a 

členy komise sportovní a kulturní zástupce jednotlivých spolků dle přílohy.  

 

2.18.4. Rada městyse jmenuje předsedkyní komise společenské Alexandru Pirklovou a členy 

komise společenské Evu Vackovou, Radomíra Jansu.  

 

2.19. Rada městyse vzala na vědomí, že redakční rada Dolnočermenského zpravodaje bude 

pracovat ve složení: Ludmila Ešpandrová, Bc. Ivana Hamplová, PaedDr. Olga Liprová a Filip 

Hampl. 

 

2.20. Rada městyse se seznámila s finančním vyhodnocením oslav „100. let od vzniku 

Československa“.   

 

2.21.1. Rada městyse schválila poskytnutí daru Dobrovolnému svazku obcí Mikroregion Severo – 

Lanškrounsko, Dolní Čermná 76, IČO 01349341, ve výši 11.343,72 Kč a uzavření příslušné darovací 

smlouvy dle návrhu v příloze.  

 

2.21.2. Rada městyse vzala na vědomí aktivity Dobrovolnému svazku obcí Mikroregion Severo – 

Lanškrounsko za období od 01.07.2016 do 14.11.2018 dle přílohy; rada městyse vzala na vědomí 

výši členského příspěvku Dobrovolnému svazku obcí Mikroregion Severo – Lanškrounsko na rok 

2019 ve výši 120,- Kč/obyvatele a uložila starostovi zapracovat příslušnou částku do výdajové části 

rozpočtu městyse na rok 2019.  
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2.22. Rada městyse projednala návrh „Kritérií pro hodnocení práce ředitelů příspěvkových 

organizací městyse Dolní Čermná“ pro poskytování odměn ředitelům příspěvkových organizací 

od r. 2019, uložila starostovi zajistit jeho dopracování ve smyslu jednání rady městyse a předložit 

ho znovu radě městyse.   

 

2.23. Rada městyse schválila rozpočtovou změnu č. 5 k rozpočtu městyse Dolní Čermná na rok 

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

rozpočtové změny.  

 

2.24. Rada městyse projednala 

a) návrh střednědobého výhledu rozpočtu městyse na r. 2020 – 2022 a doporučila zastupitelstvu ho 

schválit,  

b) návrh Programu pro poskytování dotací z rozpočtu městyse Dolní Čermná na podporu aktivit 

dětí a mládeže na rok 2019 a doporučila zastupitelstvu ho schválit.  

 

2.25. Rada městyse se seznámila s návrhy rozpočtů na rok 2019 a střednědobých výhledů rozpočtů 

na roky 2020 – 2021 příspěvkových organizací zřízených městysem Dolní Čermná  

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

 Mateřská škola Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí,  

 Školní jídelna Dolní Čermná,  

a uložila ředitelkách příspěvkových organizací je zveřejnit. 

 

2.26. Rada městyse vzala na vědomí geometrický plán č. 845-190/2015 pro narovnání majetkových 

vztahů u čp. 223, čp. 2 a čp. 221, k. ú. Dolní Čermná a seznámila se s žádostí  E. S., bytem xxx (čj. 

ÚmDC 920/2018 ze dne 12.11.2018) a uložila předložit předmětné dokumenty k projednání 

zastupitelstvu městyse, s tím že požadavku p. S. o převod části ppč. 2355/1 v k. ú. k. ú. Dolní 

Čermná nedoporučuje vyhovět.      

 

2.27. Rada městyse projednala žádost M. a Z. H., bytem xxx (čj. ÚmDC 937/2018 ze dne 13.11.2018) 

o přeložení sloupu veřejného osvětlení nacházejícího se na ppč. 2081/1 v k. ú. k. ú. Dolní Čermná a 

uložila starostovi projednat se žadateli návrhy řešení ve smyslu jednání rady.   

 

2.28. Rada městyse projednala žádost F. V., bytem xxx a E. Š., bytem xxx (čj. ÚmDC 883/2018 ze 

dne 29.10.2018) o odkoupení  části ppč. 1190 – ost. plocha v k. ú. Jakubovice, doporučila 

zastupitelstvu schválit zveřejnění části předmětného pozemku a uložila starostovi projednat se 

žadateli požadovanou kupní cenu pozemku.   

 

2.29. Rada městyse projednala žádost M. K., bytem xxx (čj. ÚmDC 905/2018 ze dne 05.11.2018) o 

dočasné přidělení bytu v čp. 226 a rozhodla, že bude vedena v seznamu žádostí uchazečů o byty a 

bude předložena radě městyse k posouzení v případě uvolnění vhodného bytu.   

 

2.29. Rada městyse schválila uzavření úřadu dne 27.12., 28.12. a 31.12.2018 a uložila H. Vágnerové 

a M. Marešové včas informovat o této skutečnosti občany.   

 

2.30. Rada městyse schválila prodej stavebního recyklátu za cenu 50,- Kč/t. 
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2.31. Rada městyse schválila poskytnutí daru ve výši 18.373,- Kč dobrovolnému svazku obcí 

LANŠKROUNSKO, Lanškroun, nám. J. M. Marků 12, IČO 70902640 a uzavření příslušné darovací 

smlouvy dle návrhu v příloze.  

 

3. jednání RM 10.12.2018: 

- RM projednala 3 nabídky na pořízení platebního terminálu na pokladnu úřadu městyse 

(Komerční banky, Česká spořitelna, Moneta Money Bank), seznámila se s přehledem příjmů na 

jednotlivých pokladnách a rozh odla platební terminál prozatím neůpořizovat 

 

- RM vzala na vědomí informace o cenách nakoupených energií na r. 2018 a seznámila se se 

současným stavem a předpokládanými cenami pro nadcházející období (předpoklad nárůstu)   

 

- RM schválila nabídku spol. EKOLA České Libchavy s. r. o. na pronájem velkoobjemového 

kontejneru, který bude umístěn na sběrném místě za budovou úřadu, a cenu za přepravu VOK 

(České Libchavy – Dolní Čermná a zpět) 

 

- RM vzala na vědomí informace o akci  „oprava havarijního stavu budovy čp. 243 v AZAS“ a 

ukládá starostovi a místostarostovi předložit na dalším jednání RM příslušné cenové nabídky prací 

 

- RM schválila podání žádostí o dotace na akce  

 Oprava místní komunikace na náměstí 

 Oprava střechy školy a školní jídelny 

 Vybudování školního hřiště u ZŠ 

v rámci dotační výzvy MMR „Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019“, nejpozději do termínu 

28.02.2019 

RM schválila uzavření smlouvy o dílo s DSO Mikroregion Severo – Lanškrounsko na zpracování a 

administraci žádosti  

 

- RM  projednala uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0317073419/LCD ze dne 12.06.2017 s 

Českou spořitelnou, a. s., kterým se ukončuje platnost předmětné úvěrové smlouvy (úvěrový 

rámec 2017 – 2018) a záměr nového úvěrového rámce na financování investičních akcí v období 

2019 – 2020 

 

- RM schválila odměny ředitelkám příspěvkových organizací za rok 2018 

 

- RM projednala nabídku spol. IV-Nakladatelství s. r. o. účasti v projektu „Bezpečně na silnici“ 

(prezentace městyse a omalovánky) a rozhodla se tohoto projektu nezúčastnit 

 

- RM vzala na vědomí  

 Inspekční zprávu a protokol o kontrole České školní inspekce z inspekční činnosti v ZŠ 

Vincence Junka Dolní Čermná provedené ve dnech 24.09. – 01.10.2018  

 Zpráva z dílčího přezkumu hospodaření městyse za r. 2018 

 Zápis z jednání komise ŽP konaného dne 29.11.2018 
 

- RM schválila „Souhlas vlastníka nemovitosti s provedením technického zhodnocení nájemcem“ 

ohledně úprav nebytových prostor v čp. 230 pronajatých Českou poštou s. p.  
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4. jednání RM 14.12.2018: 

- RM schválila nákup materiálu na akci „oprava havarijního stavu budovy čp. 243 v AZAS“ od f. 

VANKO CZ s. r. o., Lanškroun, Dukelských hrdinů 91, IČO 27511936, dle předložené nabídky 

 

- RM schválila předložené cenové nabídky Ing. Jana Eibla, Praha 3, Pod Lipami 2564/27, IČO 

73521442, na zpracování projektových dokumentací připravovaných akcí 

 Nástupiště Jakubovice  

 Místní komunikace – Náměstí, Dolní Čermná 

 

- RM se seznámila se záměrem úprav budovy čp. 40 v Dolní Čermné, včetně možností využití 

dotačních titulů na tento záměr, a návrhem na přemístění školní družiny a mateřské školy do 

tohoto objektu  

 

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 Dolní Čermná vzalo na vědomí informace o činnosti rady městyse za 

období říjen až prosinec 2018. 

Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0  

 

 

3. Projednání rozpočtového provizoria na rok 2019,  další finanční 

záležitosti 
 
3.1. Projednání rozpočtového provizoria na rok 2019 

K projednávanému bodu starosta uvedl: 

Přípravu rozpočtu na rok 2019 plánujeme v průběhu měsíce ledna 2019 s klasickým průběhem 

rozpočtového procesu (prvotní návrh rozpočtu připraví ekonomka úřadu s finančním výborem, 

poté se předloží k projednání radě městyse a následně k projednání a schválení zastupitelstvu). 

Předložení a projednání rozpočtu se pak předpokládá tradičně na jednání zastupitelstva nejpozději 

do konce února 2019.  

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

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

územních rozpočtů: Nebude-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové 

hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku obcí v době do schválení rozpočtu pravidly 

rozpočtového provizoria. 

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

výdaji rozpočtu po jeho schválení. 

 

Schválená pravidla rozpočtového provizoria by měla zabezpečit zejména: 

 chod městyse a úřadu městyse, včetně poskytování příspěvku pro příspěvkové organizace 

zřízené městysem Dolní Čermná, 

 plnění na základě uzavřených smluvních vztahů vzniklých v minulých letech (splátky úvěrů 

atd.), 

 úhrady dodavatelských faktur (za energie atd.),  
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 splnění povinností z pracovněprávních vztahů (výplata mezd, odvody sociálního a 

zdravotního pojištění, …), 

 řešení havarijních a krizových situací (živelné pohromy atd.) 

 financování rozjetých investičních akcí  

 

Starosta se dotázal zastupitelů, zda má někdo k projednávanému bodu nějaké dotazy, připomínky 

či návrhy. Nebylo tomu tak.   

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná  schválilo pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2019 

s čerpáním finančních prostředků: 

 

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

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

2018 do doby schválení rozpočtu městyse na r. 2019  

 

b) na řešení havarijních oprav,  havarijních a krizových situací 

 

c) na úhradu nákladů v souvislosti s opravou havarijního stavu budovy čp. 243 v Areálu zdraví 

a sportu (do maximální výše 2.500.000,- Kč) 

 

d) na úhradu prací, dodávek služeb a zboží dle objednávek a smluv uzavřených v roce 2018 a 

plnění na základě uzavřených smluvních vztahů vzniklých v roce 2018 a v předchozích letech.   

Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0  

 

 

3.2. Projednání střednědobého výhledu rozpočtu městyse na r. 2020 – 2022   

Starosta předal slovo Haně Vágnerové, která k projednání návrh střednědobého výhledu rozpočtu 

městyse uvedla:  

Předkládáme zastupitelstvu návrh střednědobého výhledu rozpočtu městyse na r. 2020 – 2022. 

Stávající střednědobý výhled rozpočtu je sestaven na roky 2017 – 2020.    

Střednědobý výhled rozpočtu sestavují obce povinně dle § 3 zákona č. 250/2000 Sb. - o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který 

se sestavuje roční rozpočet (tj. rozpočet bude na r. 2019, střednědobý výhled rozpočtu musí být 

nejméně na dva roky následující, tj. 2020 až 2021):    

Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního samosprávného celku sloužícím pro střednědobé 

finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a 

přijatých závazků. Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, o 

dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. 

Podle novelizovaného zákona č. 250/2000 Sb. je nyní nutné zveřejnit návrh střednědobého výhledu 

rozpočtu nejméně 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu na úřední desce (obdobně jako 

rozpočet). Poté se musí zveřejnit schválený střednědobý výhled rozpočtu.   

 

Po tomto komentáři se starosta dotázal zastupitelů, zda má někdo k předloženému návrhu 

střednědobého výhledu rozpočtu městyse nějaké dotazy, připomínky či návrhy.   

K dotazu Ing. Jiřího Zpěváka ohledně plánovaných příjmů a výdajů na r. 2022 starosta odpověděl, 

že se jedná o predikci vycházející ze současného známého stavu. Střednědobý výhled rozpočtu by 
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se však měl v případě podstatných známých změn průběžně aktualizovat (třeba i dříve než za 2 či 

3 roky). Další dotazy či připomínky nikdo další neměl. 

  

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse schválilo střednědobý výhled rozpočtu městyse Dolní Čermná na 

období 2020 – 2022 dle návrhu v příloze. 

Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0  

 

 

3.3. Informace o rozpočtové změně č. 4  a rozpočtové změně č. 5 k rozpočtu na rok 2018 

Starosta podal zastupitelům informace o rozpočtové změně č. 4: 

Rozpočtovou změnu č. 4 schválila v rámci své kompetence rada na svém jednání dne 22.10.2018 

usnesením č. 73.11. Představuje změnu ve výši 286.000,- Kč na příjmové i výdajové stránce.  

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

uvedeno u jednotlivých paragrafů. Představuje především změny v souvislosti s příspěvkem na 

financování komunálních voleb, dotací na nákup radiostanic pro JSDHO, prodloužení smlouvy 

pro zaměstnankyni na VPP,…   

 

Dále starosta zastupitele informoval o rozpočtové změně č. 5: 

Rozpočtovou změnu č. 5 schválila v rámci své kompetence rada na svém jednání dne 26.11.2018 

usnesením č. 2.23. Zastupitelům byla zaslána k seznámení v materiálech k jednání, podrobnější 

odůvodnění změn je rovněž uvedeno u jednotlivých paragrafů. 

1. Na příjmové stránce představuje změnu ve výši 1.386.780,- Kč (vyšší daňové příjmy, dotace na 

JSDHO, dotace na lesy, vyšší příjmy za kulturu (vybrané vstupné na akci 100 let republiky), vyšší 

příjmy z pronájmu nemovitostí a z ubytování, vyšší příjmy z poskytovaných služeb, náhrady od 

pojišťoven, příjem z prodeje auta,…)  

2. Na  výdajové stránce představuje změnu ve výši 1.131.780,- Kč (využití dotace na les, poskytnutí 

daru DSO Lanškrounko na revitalizaci odpočinkového místa na MH, využití dotace pro JSDHO za 

zásahy, na věcné vybavení, na zakoupení automobilu, vyšší odvod DPH,…) 

3. Změna na straně financování  

- úprava na položce 8123 (dlouhodobé přijaté půjčené prostředky – na financování akce „ Výtah 

základní školy“), 

- úprava položky 8124 (uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ) – jedná 

se o splátky úvěrů využitých na akce Chodníky, Výtah ZŠ a o splátky dříve přijatých úvěrů 

městyse  v listopadu a prosinci t. r. 

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

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí  

 rozpočtovou změnu č. 4 k rozpočtu městyse na rok 2018, dle přílohy, schválenou 

usnesením rady městyse č. 73.11. ze dne 22.10.2018,  

 rozpočtovou změnu č. 5 k rozpočtu městyse na rok 2018, dle přílohy, schválenou 

usnesením rady městyse č. 2.23. ze dne 26.11.2018,  

včetně odůvodnění obou rozpočtových změn.  

Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0   
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3.4. Projednání Dohody o ukončení platnosti smlouvy č.UP/0317073419/LCD ze dne 12.06.2017 s 

Českou spořitelnou, a. s. - ukončení úvěrového rámce  

Starosta uvedl, že úvěrový rámec od České spořitelny, který schvalovalo ZM na jednání 18.05.2017 

na financování investičních akcí realizovaných v r. 2017 a 2018 (Chodníky DČ, Obnova návrší 

kostela sv. Jiří, Výtah v ZŠ, …), je doplacen. Proto předkládáme zastupitelstvu „Dodatek č. 1 ke 

smlouvě o úvěru č. 0317073419/LCD ze dne 12.06.2017“ s Českou spořitelnou, a. s., kterým se 

ukončuje platnost předmětné úvěrové smlouvy. 

Na začátku r. 2019 předpokládáme jednání o záměru nového úvěrového rámce na r. 2019 – 2020 na 

nové investiční akce.     

Bez dotazů, připomínek a návrhů zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo a schválilo uzavření Dohody o ukončení 

platnosti smlouvy č.UP/0317073419/LCD ze dne 12.06.2017 (ukončení úvěrového rámce na roky 

2017 – 2018) s Českou spořitelnou, a. s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČO 45244782 a uložilo 

starostovi ji podepsat.   

Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0   

 

 

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

 

4.1. Projednání prodejů pozemků na Smrčině, k. ú. Dolní Čermná na základě žádostí manželů 

F., manželů Č. a p. R. V.  

Nejprve byla provedena rekapitulace předmětných žádosti o prodeje pozemků na Smrčině: 

1) P. R. V., bytem xxx podal žádost dne 05.12.2016 – o odkoupení - části ppč. 4094 a (části) ppč. 

1990/3 „z důvodu ucelení a napřímení parcely“. 

 

2) M. M. a M. F., bytem xxx podali žádosti dne 15.02.2017 a doplnili ji podáním dne 10.04.2017. 

Žádali o odkoupení - ppč. 4091, části ppč. 4094, části ppč. 1990/2 a ppč. 1990/4 „z důvodu ucelení a 

napřímení celkové parcely“. 

                                                                                                                                                                     

3) M. P. a L. Č., bytem xxx podali žádost dne 31.05.2017 - o odkoupení části ppč. 4094. Jako důvod 

uvádějí narovnání majetkových vztahů (tj. část předmětného „obecního“ pozemku mají 

zaplocenou a fakticky ho užívají.) 

 

Všechny žádosti byly projednány zastupitelstvem (viz jednání ZM 24.04.2017 a jednání ZM 

19.06.2017)  a byly zveřejněny záměry prodejů nejprve dle situačních plánů – bez připomínek 

občanů. 

Poté proběhlo geodetické zaměření, vytyčení hranic pozemků v terénu a byl zpracován 

geometrický plán č. 898 – 1049/2017                                                                    

 

Prodeje pozemků z majetku městyse jsou dle geometrického plánu č. 898 – 1049/2017 a dle dohody 

žadatelů navrženy následovně:   

1) R. V.  - ppč. 1990/6 - travní porost, výměra 37 m2 

               - ppč. 4094/4 - ost. plocha, ost. komunikace, výměra 141 m2 
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2) m. F. 

  - ppč. 1990/5-– zahrada, výměra 152 m2 

  - ppč. 1990/4 - ost. plocha, ost. komunikace, výměra 68 m2 

  - ppč. 4094/2 -  ost. plocha, ost. komunikace, výměra 268 m2 

  - ppč. 4091 -   ost. plocha, ost. komunikace, výměra 76 m2                                      

Přes část ppč. 4094/4 a na ppč. 1990/6 (rozsah je vyznačen v uvedeném geometrickém plánu) bude 

zřízeno věcné břemeno přístupu k sousedním pozemkům, které zřídí p. V. m. F. 

 

3) m. Č. - ppč. 4094/3 - ost. plocha, ost. komunikace, výměra 48 m2 

 

Geometrický plán si zadávali žadatelé a hradili jeho náklady. 

Zveřejnění záměrů prodejů pozemků zaměřených dle zpracovaného geometrického plánu č. 898 – 

1049/2017 proběhlo  od 14.03.2018 do 30.03.2018 - bez připomínek. 

 

O stanovení obvyklé ceny pozemků byl požádán znalec Ing. Milan Nágl, který se k cenám 

pozemků navržených k prodeji vyjádřil takto:  
Obvyklou cenu pozemků odhaduji, vzhledem ke sděleným skutečnostem (nejedná se o plnohodnotné 

stavební pozemky), následovně: 

prodej R. V. 

- pozemek pč. 1990/6 (37 m
2
) na 50 Kč/m

2
  

- pozemek pč. 4904/4 (14 m
2
) na 50 Kč/m

2
  

 

Obvyklou cenu pozemků odhaduji, vzhledem ke sděleným skutečnostem (jedná se o celkovou výměru 

pozemků ve funkčním celku 564 m
2
), následovně: 

prodej m. F. 

- pozemek pč. 1990/5 (152 m
2
) na 70 Kč/ m

2
  

- pozemek pč. 1990/4 (68 m
2
) na 70 Kč/ m

2 

- pozemek pč. 4094/2 (268 m
2
) na 70 Kč/m

2
  

- pozemek pč. 4091 (76 m
2
) na 70 Kč/m

2
  

 

Obvyklou cenu pozemků odhaduji, vzhledem ke sděleným skutečnostem (nejedná se o plnohodnotné 

stavební pozemky), následovně: 

prodej m. Č. 

- pozemek pč. 4094/3 (48 m
2
) na 50 Kč/ m

2
  

 

Starosta se dotázal zastupitelů, zda má někdo k projednávanému bodu nějaké dotazy, připomínky 

či návrhy. Nebylo tomu tak.   
 

Starosta navrhl 3 unesení, o každém dal hlasovat samostatně (před hlasováním o třetím návrhu 

usnesení se dostavil Ing. Martin Jirásek):   

1. 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná rozhodlo prodat pozemky zaměřené dle geometrického 

plánu č. 898 – 1049/2017 zpracovaného spol. Geodézie Česká Třebová s. r. o., se sídlem Česká 

Třebová, Palackého 297, IČO 26010623, a to pozemkovou parcelu č. 1990/6 - travní porost a 

pozemkovou parcelu č. 4094/4 - ost. plocha v k. ú. Dolní Čermná R. V., bytem xxx za 

jednotkovou kupní cenu 50,- Kč/m2, schválilo uzavření příslušné kupní smlouvy a uložilo 

starostovi ji podepsat. 

Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0   
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2. 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná rozhodlo prodat pozemky zaměřené dle geometrického 

plánu č. 898 – 1049/2017 zpracovaného spol. Geodézie Česká Třebová s. r. o., se sídlem Česká 

Třebová, Palackého 297, IČO 26010623, a to pozemkovou parcelu č. 1990/5 - zahrada, 

pozemkovou parcelu č. 1990/4 - ost. plocha, pozemkovou parcelu č.  4094/2 -  ost. plocha a 

pozemkovou parcelu č. 4091 -   ost. plocha, vše v k. ú. Dolní Čermná do společného jmění m. M. 

F. a M. F., oba bytem xxx za jednotkovou kupní cenu 70,- Kč/m2, schválilo uzavření příslušné 

kupní smlouvy a uložilo starostovi ji podepsat.  

 

Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0   

 

3. 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná rozhodlo prodat pozemek zaměřený dle geometrického 

plánu č. 898 – 1049/2017 zpracovaného spol. Geodézie Česká Třebová s. r. o., se sídlem Česká 

Třebová, Palackého 297, IČO 26010623, a to pozemkovou parcelu č. 4094/3 - ost. plocha v k. ú. 

Dolní Čermná do společného jmění m. P. Č. a L. Č., bytem xxx za jednotkovou kupní cenu 50,- 

Kč/m2, schválilo uzavření příslušné kupní smlouvy a uložilo starostovi ji podepsat.  

Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0   

 

  

4.2. Projednání převodů pozemků u čp. 2 (hasičského domu), k. ú. Dolní Čermná – žádosti p. E. 

S., p. R. K. 

Žádost p. S. a žádost p. K. jsou z r. 2015, obě byly předloženy zastupitelstvu a proběhlo zveřejnění 

dle situačních plánků. V této době také bylo zadáno zpracování geometrického plánu na 

narovnání majetkových vztahů v lokalitě kolem objektů čp. 2 (hasičský dům), čp. xxx (dům p. S.) a 

čp. xxx (dům p. K.). Geometrický plán byl vyhotoven teprve letos v říjnu. Podáváme stručnou 

rekapitulaci:    

 

1) Žádost  o směnu částí pozemků: 

Paní E. S. , bytem xxx podala dne 14.01.2015 žádost o směnu 

- části stpč. 464 (v majetku městyse) – na této části se nachází garáž v majetku p. S., která dosud 

není zapsána v KN 

 - za část ppč. 2355/2 (v majetku p. S.) za hasičárnou čp. 2 a je fakticky užívána v souvislosti s tímto 

objektem 

 

2) Žádost o odkoupení části pozemku      

P. R. K., bytem xxx podal dne 16.03.2015 žádost 

- o odkoupení částí pozemků ppč. 4106/48 a ppč. 4106/46 (které jsou v majetku městyse) – 

z důvodu narovnání majetkových vztahů - fakticky tyto části užívají majitelé nemovitosti čp. xxx.  

 

Následně proběhlo geodetické zaměření, vytyčení hranic pozemků v terénu a byl zpracován 

geometrický plán .         

                                                          

Převody pozemků jsou dle geometrického plánu č. 845-190/2015 navrženy následovně:   

1) nově zaměřená ppč. 5041 – ost. plocha, jiná plocha, výměra 13 m2 
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 - převod z majetku městyse do majetku p. S. 

2) nově zaměřená ppč. 2355/6 – zahrada, výměra 46 m2  

- převod z majetku p. S, do majetku městyse 

U těchto dvou pozemků se předpokládala směna s cenovým vyrovnáním (p. S. by převáděla 

pozemek o větší výměře městysu). 

 

3) nově zaměřená ppč. 4106/48 – ost. plocha, jiná plocha, výměra 24 m2    

- prodej z majetku městyse do vlastnictví p. K. 

 

Po seznámení s geometrickým plánem a výměrou pozemků navržených ke směně však přišla p. S. 

s požadavkem, že chce směnu „metr za metr“ a ne s cenovým vyrovnáním. Podala další žádost 

(viz žádost čj. ÚmDC 920/2018 ze dne 12.11.2018), kterou žádá o převod části 2355/1 (u čp. 224) na 

dorovnání výměry. 

Žádost projednávala rada na jednání dne 26.11.2018 s tím, že nedoporučuje zastupitelstvu 

požadavku p. S. vyhovět:    

2.26. Rada městyse vzala na vědomí geometrický plán č. 845-190/2015 pro narovnání majetkových vztahů u 

čp. 223, čp. 2 a čp. 221, k. ú. Dolní Čermná a seznámila se s žádosti  E. S., bytem xxx (čj. ÚmDC 920/2018 

ze dne 12.11.2018) a uložila předložit předmětné dokumenty k projednání zastupitelstvu městyse, s tím že 

požadavku p. S. o převod části ppč. 2355/1 v k. ú. Dolní Čermná nedoporučuje vyhovět.      

V úvahu by snad přicházel převod části ppč. 2355/1, která navazuje na pozemky ve vlastnictví p. S. 

ppč. 2355/2 a ppč. 2355/4. 

Proběhla krátká diskuse zastupitelů, ze které vyplynula podpora stanoviska rady a výše 

uvedeného návrhu. 

V případě prodeje ppč. 4106/48 není žádný problém a navrhujeme zveřejnit náměr prodeje 

předmětného pozemku.    

Starosta se dotázal zastupitelů, zda má někdo k projednávanému bodu nějaké dotazy, připomínky 

či návrhy. Nebylo tomu tak.   
 

Starosta navrhl 2 unesení, o každém dal hlasovat samostatně 

1. 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná v rámci narovnání majetkových vztahů se seznámilo  

s rozdělením pozemků dle geometrického plánu č. 845-190/20015 zpracovaného spol. Geodezie 

Lanškroun s. r. o., Lanškroun, Opletalova 92, IČO 27511618 a 

schválilo zveřejnění záměru prodeje nově vzniklé pozemkové parcely č. ppč. 4106/48 – ost. 

plocha v k. ú. Dolní Čermná dle uvedeného geometrického plánu.  

 

Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0   

 

2.     

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo novou žádost E. S., bytem xxx (čj. ÚmDC 

920/2018 ze dne 12.11.2018) o vypořádání majetkových vztahů (směnu pozemků - pozemkové 

parcely č. 2355/6 – zahrada, pozemkové parcely č.  5041 – ost. plocha dle GP č. 845-190/20015 a 

části ppč. 2355/1 – zahrada v k. ú. Dolní Čermná dle přiloženého situačního plánku), rozhodlo 

této žádosti nevyhovět a uložilo starostovi jednat se žadatelkou o převodu jiné části ppč. 2355/1 

(viz situační plánek v příloze).     

Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0   

 



 

18 

 

 

4.3. Projednuní nabytí ppč. 3110 v k. ú. Dolní Čermná do majetku městyse – odkoupení od p. H. 

K., bytem xxx 

Paní H., K., je vlastnicí pozemkové parcely č. 3110 – trv. trav. porost v k. ú. Dolní Čermná, výměra 

421 m2.  

Městys má zájem o odkoupení tohoto pozemku, protože se nachází v lokalitě V Ráji (nad čp. 34)  tj. 

v území, kde plánujeme budoucí výstavbu rodinných domů. 

Jedná se o pozemek, který je dle územního plánu určen k zastavění. Starosta jednal s majitelkou o 

odkoupení, souhlasí s prodejem městysu. Byla dohodnuta také   kupní cena ve výši  50,- Kč/m2.  

Starosta se dotázal zastupitelů, zda má někdo k projednávanému bodu nějaké dotazy, připomínky 

či návrhy. Nebylo tomu tak.   

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo úplatné nabytí (odkoupení) pozemkové parcely 

č. 3110 -  trvalý travní porost v k. ú. Dolní Čermná od vlastnice (prodávající) H, K, bytem xxx do 

vlastnictví městyse Dolní Čermná se sídlem Dolní Čermná 76, IČO 00278734 (kupující),  za 

dohodnutou kupní cenu 50,- Kč/m2 a uzavření příslušné kupní smlouvy a uložilo starostovi ji 

podepsat. 

Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0   

 

 

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

(čj. ÚmDC 883/2018 ze dne 29.10.2018)    

- o odkoupení části ppč. 1190 v k. ú. Jakubovice   

Panu F. V. a p. E. Š. byl schválen prodej ppč. 438 a ppč. 369 v k. ú. Jakubovice pro účely výstavby 

rodinného domu, kupní smlouvy s nimi již byla uzavřena a byl proveden vklad.  

P. V. a p. Š. podali další žádost o odkoupení části ppč. 1190 v k. ú. Jakubovice. Dle katastrální 

mapy se jedná o část pozemku, který je v katastru nemovitostí veden jako ost. plocha, ost. 

komunikace, terénně se jedná o zelený pruh, který bezprostředně navazuje na již odkoupené 

pozemky a majitelé by stejně  zajišťovali jeho údržbu.   

Žádost byla projednána v radě, která  doporučila zastupitelstvu schválit zveřejnění části 

předmětného pozemku, s tím, že pozemek bude prodán za cenu obvyklou pro prodej pozemků 

určených k zastavění, tj. 150,- Kč/m2.   

Bez dotazů, připomínek či jiných návrhů zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zveřejnění záměru prodeje části ppč. 1190 – ost. 

plocha v k. ú. Jakubovice,  dle situačního plánku v příloze.  

 

Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0   
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5. Různé 
 
5.1. Projednání Programu pro poskytování dotací z rozpočtu městyse Dolní Čermná na podporu 

aktivit dětí a mládeže pro rok 2019 

Starosta předal slovo Ing. Jiřímu Zpěvákovi, který k předloženému bodu podal komentář: 

Předkládáme zastupitelstvu „Program pro poskytování dotací z rozpočtu městyse Dolní Čermná 

na podporu aktivit dětí a mládeže na rok 2019“.  

Návrh Programu i hodnotících kritérií zůstávají obsahově prakticky stejné jako pro rok 2018, s tím, 

že 

 do čl. II bylo doplněno: 

Finanční prostředky poskytnuté na základě tohoto programu nejsou určeny k pořízení, opravám, 

rekonstrukcím či technickému zhodnocení nemovitého majetku žadatele.  

 byl změněn termín k podání žádostí od 20.01.2019 do 28.02.2019 (dříve bylo od 01.01. do 

31.01.)  

Ostatní změny spočívají pouze v aktualizaci dat a termínů. V žádosti, která je přílohou Progamu, 

se, kromě dat, nic podstatného nemění. 

Změna termínu pro podání žádostí je z následujícího důvodu: program je dle požadavků zákona 

nutné zveřejnit na úřední desce po dobu nejpozději 30 dnů před lhůtou stanovenou v programu 

pro podání žádostí. Vzhledem k tomu, že se nekonalo listopadové zastupitelstvo a program 

předkládáme ke schválení až nyní, dochází k posunu tohoto termínu. 

Návrh Programu pro r. 2019 včetně kritérií a žádosti byl zastupitelům zaslán v příloze 

v materiálech k jednání.     

Starosta se dotázal zastupitelů, zda má někdo k projednávanému bodu nějaké dotazy, připomínky 

či návrhy. Nebylo tomu tak.   

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo Program pro poskytování dotací z rozpočtu 

městyse Dolní Čermná na podporu aktivit dětí a mládeže pro rok 2019, dle návrhu v příloze.   

 

Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1 

(Pavel Mareš)   

 

 

5.2. Obecně závazná vyhláška č. 3/2018, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na 

území městysu Dolní Čermná 

Starosta předal slovo Haně Vágnerové, která k tomuto bodu uvedla:  

Zastupitelstvo na jednání dne  26.02.2018 schválilo „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“, 

kterou byl stanoven nový systém odpadů s účinností od 01.04.2018 a to v souvislosti s rozmístěním 

sběrných nádob na separovaný odpad (papír, plasty, sklo) na vymezených stanovištích. 

Od jara se postupně „vychytávaly nedostatky“ tohoto systému – nakonec bylo nutné zvýšit počet 

sběrných nádob na plasty a to na všech stanovištích. 
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Proto předkládáme novou obecně závaznou vyhlášku (dále také „OZV“) č. 3/2018, ve které je 

obsažena tato změna (prakticky se týká změny Přílohy č. 1, která obsahuje stávající skutečný počet 

sběrných nádob rozmístěných na jednotlivých stanovištích). 

Návrh OZV jsme předběžně konzultovali s Odborem veřejné správy, dozoru a kontroly, aby byla 

v souladu s platnou legislativou.  Řešili jsme s nimi i otázku sběru oděvů, textilu a obuvi do 

speciálních kontejnerů na 4 sběrných místech. Věci odkládané do těchto kontejnerů však nejsou 

považovány za odpad, protože jsou určeny k dalšímu (charitativnímu) využití a umístění 

kontejnerů je na základě smlouvy se společností TextilEco a.s. Proto oděvy, textil a obuv 

nezařazujeme do systému komunálních odpadů. 

Návrh OZV č. 3/2018 byl zastupitelům zaslán v příloze v materiálech k jednání.     

Bez dotazů, připomínek či jiných návrhů zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018, o stanovení 

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

odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městysu Dolní Čermná, dle návrhu v 

příloze.   

Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0   

 

 

5.3. Informace o nezměněné výši místního poplatku za komunální odpad pro rok 2019 

Komentář k tomuto bodu podala Hana Vágnerová: 

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

využívání a odstraňování komunálních odpadů: 

dosud byl stanoven a vybírán ve výši 550,- Kč/osobu   

Sazbu tohoto místního poplatku tvoří 2 položky:  

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

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

sběr a svoz netříděného komunálního odpadu  až 750,- Kč za osobu a kalendářní rok.  

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

 

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

položky 2 vychází ze známých nákladů roku 2017.  

Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu podle položky 2 : 

- Náklady roku 2017                                                                 720 544,- Kč 

- počet osob s pobytem na území městyse k 01.01.2018          1 335 osob 

- počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů 

  a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu 

  žádná fyzická osoba                                                                         60 

Na základě účetních výsledků roku 2017 jsou náklady na sběr a svoz netříděného komunálního 

odpadu ve výši 720 544,-Kč rozúčtovány takto: 

 

Náklady Kč  720 544,- Kč  děleno 1 395 ( 1335 osob s pobytem na území obce + 60 staveb určených 

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

osoba )  =    516,52 Kč.  Z této částky je stanovena sazba dle položky 2 ve výši 300,- Kč. 
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Návrh: místní poplatek za komunální odpad pro rok 2019 neměnit a ponechat ho i nadále pro rok 

2019 ve výši 550,- Kč/osobu.  

Bez dotazů, připomínek či jiných návrhů zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná se seznámilo s rozúčtováním nákladů r. 2017 

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

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

odstraňování komunálních odpadů neměnit a ponechat ho pro rok 2019 v celkové výši 550,- Kč 

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

 

Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0   

 

 

5.4. Seznámení se zakladatelskými dokumenty DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko a 

pověření zástupce městyse ve svazku  

Starosta uvedl, že na základě doporučení manažerky Dobrovolného svazku obcí Mikroregion 

Severo-Lanškrounsko Mgr. Lenky Bártlové s ohledem na změnu složení zastupitelstva městyse 

bude vhodné na nejbližším zasedání zastupitelstva seznámit zastupitele se zakladatelskou 

smlouvou svazku a jeho dodatky a platnými stanovami a pověřit zástupce městyse (starostu) 

k zastupování městyse ve svazku. Tyto dokumenty byly zaslány zastupitelům k seznámení  

v materiálech k jednání.      

Členskými obcemi svazku jsou Albrechtice, Bystřec, Cotkytle, Čenkovice, Dolní Čermná, Horní 

Čermná, Horní Heřmanice, Horní Třešňovec, Ostrov, Petrovice, Verměřovice, Výprachtice. 

Svazek byl založen 20.12.2012, funguje od počátku r. 2013. S činností svazku měli zastupitelé 

možnost se seznámit na společném setkání zastupitelů členských obcí svaku v Horním Třešňovci 

dne 28.11.2018.  

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o nich hlasovat společně:   

1) Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná se seznámilo se Smlouvou o vytvoření dobrovolného 

svazku obcí ze dne 20.12.2012, dodatky č. 1, 2 a 3 k této smlouvě a dále stanovami Dobrovolného 

svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko ze dne 20. 4. 2018, jež jsou nedílnou součástí 

této smlouvy. 

2) Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná pověřuje Petra Helekala, nar.xxx,  bytem Dolní Čermná 

xxx, k zastupování městyse v Dobrovolném svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko 

s účinností od 14.12.2018. 

Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0   
 

 

5.5. Seznámení s dokumenty DSO Pod Bukovou horou a pověření zástupce městyse ve svazku  

Obdobně předkládáme dokumenty ohledně Dobrovolného svazku obcí Pod Bukovou horou – 

tento svazek funguje již jen s ohledem na udržitelnosti projektu „Kanalizace a ČOV Horní a Dolní 

Čermná“, která je do června r. 2022. 
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Založen byl zakladatelskou smlouvou z 22.02.2002, zakládajícími členy bylo 8 obcí, jeho fungování 

bylo širší. DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko se vlastně stal jeho „nástupcem“. Jeho 

největšími investičními akcemi byla akce „plynofikace“ a „kanalizace a ČOV“. 

Členské obce svazku jsou v současné době již jen 3: Dolní Čermná, Horní Čermná, Petrovice. 

Předpokládáme, že v průběhu r. 2019 vystoupí, po vypořádání majetkových vztahů, také obec 

Petrovice. Zastupitelům bylo zasláno k seznámení Úplné znění stanov Dobrovolného svazku obcí 

Pod Bukovou horou.  

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 
 

Starosta navrhl unesení a dal o nich hlasovat společně:   

1) Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná se seznámilo se zakladatelskými dokumenty 

Dobrovolného svazku obcí Pod Bukovou horou a Úplným zněním stanov Dobrovolného 

svazku obcí Pod Bukovou horou ze dne 31.12.2015. 

2) Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná pověřuje Petra Helekala, nar. xxx,  bytem Dolní 

Čermná xxx, k zastupování městyse v Dobrovolném svazku obcí Pod Bukovou horou 

s účinností od 14.12.2018. 

Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0   
 

 

5.6. Jmenování zástupce městyse pověřeného zastupováním na jednáních v Euroregion 

Glacensis 

Na jednání zastupitelstva městyse v září 2014 bylo schváleno členství městyse ve sdružení 

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis.  S podrobnějšími 

informacemi o poslání a úkolech tohoto sdružení je možné se senámit na www.euro-glacensis.cz 

Městys Dolní Čermná žádal o vstup hlavně z důvodu rozvoje spolupráce s naším polským 

družebním partnerem.  

Pro zastupování městyse v tomto sdružení jsme byli po letošních komunálních volbách rovněž 

vyzváni ke jmenování zástupce pro jednání v Euroregion Glacensis. Navrhujeme jmenovat pro 

celé volební období 2018 – 2022 starostu městyse Petra Helekala   

Bez dotazů, připomínek či jiných návrhů zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:  

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná jmenuje zástupcem městyse Dolní Čermná pro jednání 

ve sdružení Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis, se sídlem 

Rychnov nad Kněžnou, Panská 1492, IČO 64224619, ve volebním období 2018 – 2022 starostu 

městyse Petra Helekala.  

Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0   

 

 

5.7. Projednání uzavření dohody o provedení práce s Václavem Mikulou  

Podle ust. § 84 odst. 2 písm. p) zák. č. 128/2000 Sb., zákona 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 případě městyse Dolní Čermná se jedná o vyslovení souhlasu s uzavřením dohody o provedení 

práce se zastupitelem p.  Václavem Mikulou, který pro městyse vykonává práce související s 

kontrolou výtahu v čp. 226, dále zámečnické, instalatérské a obdobné práce. Pro městys má tato 

http://www.euro-glacensis.cz/
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spolupráce velký význam a to  ohledem na spolehlivost, rychlou dostupnost p. Václava Mikuly a 

kvalitu jím provádění prací, a je pro nás nemyslitelné, že bychom v ní nepokračovali.   

Nová Dohoda o provedení práce s p. Václavem Mikulovu by byla uzavřena  od 01.01.2019 na dobu 

neurčitou, při respektování podmínek  zákoníku práce (na základě této dohody lez odpracovat 300 

hod. v jednom kalendářním roce). 

Bez dotazů, připomínek či jiných návrhů zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:  

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo návrh dohody o provedení práce mezi 

městysem jako zaměstnavatelem a zastupitelem městysu p. Václavem Mikulou, nar. xxx , bytem 

Dolní Čermná xxx, jako zaměstnancem, dle návrhu v příloze, a rozhodlo s jejím uzavřením 

vyslovit souhlas a pověřuje starostu k podpisu této dohody. 

 

Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1 

(Mikula)   

 

 

5.8. Informace o výši stočného na rok 2019  

Provozovatelem vodohospodářské infrastruktury „Kanalizace a ČOV Horní a Dolní Čermná“ je od 

01.01.2016 společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. (VAK) a to na základě 

koncesní smlouvy ze dne 09.12.2015, která byla uzavřena mezi provozovatelem a vlastníkem 

infrastruktury -  DSO Pod Bukovou horou. Provozovatel platí svazku roční nájemné, které vlastník 

infrastruktury každoročně stanoví. Pro rok  2019 je stanoveno nájemné  ve výši 550.000,- Kč.  
 

Stočné na rok 2019:  

- dochází k navýšení z 35,04 Kč na 39,25 bez DPH (tj. o 4,21 Kč) + 15% DPH  

(stočné ve výši 35,04 Kč bylo v nezměněné výši po dobu 2 let 2017,2018).  

Toto zvýšení je nutností ve vztahu k Ministerstvu zemědělství  - má se dodržet stanovená míra 

progrese požadovaná MZe pro vytváření prostředků vlastníka na obnovu majetku. V červnu t. r. 

byl DSO Pod Bukovou horou, který je vlastníkem infrastruktury,  doručen v tomto smyslu 

upozorňovací dopis. K němu byla zaslána reakce, že stočné se bude se navyšovat postupně.  

Starosta dále uvedl, že občané budou o výši stočného informováni, zdůvodňující článek bude 

publikován také v Dolnočermenském zpravodaji. 

 

Starosta se dotázal zastupitelů, zda má někdo k této problematice nějaké dotazy nebo připomínky. 

Nebylo tomu tak. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:  

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí, že  stočné na rok 2019 bude ve výši 

39,25 Kč/m3 bez DPH + 15% DPH a uložilo starostovi zajistit informování občanů.  

 

Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0   
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6. Dotazy občanů a diskuse  
Starosta vyzval přítomné zastupitele a občany, zda mají nějaké dotazy či příspěvky do diskuse. 

  
Žádné dotazy ani diskusní příspěvky nikdo z přítomných neměl. 

 

Starosta poděkoval přítomným za účast a popřál všem k nadcházejícím vánočním svátkům a 

novému roku. 

 

 

Jednání bylo ukončeno dne 14.12.2018 v 17.05 hod. 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 21.12.2018  
 

Zapsala: JUDr. Hana Vágnerová 

 

 

Přílohy zápisu:  

č. 1 - zveřejněná informace o konání zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná dne 

14.12.2018 

č. 2 - prezenční listiny zastupitelů a hostů 

č. 3 - usnesení zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná z 14.12.2018 

 

 

Zapisovatel 
JUDr. Hana Vágnerová,  

v. r.  

  

Ověřovatel  Ing. Jiří Zpěvák, v. r. 

  

Ověřovatel             Petr Nasto          Petr Nastoupil, v. r. 

  

Starosta  Petr Helekal, v. r.  
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