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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 25.02.2019 

č.  3/2019-ZM 
čj. ÚmDC 186/2019  

Počet listů dokumentu: 22          

Počet příloh/listů: 3/15  

Spisový znak: 101.2.1     A/10 

           V Dolní Čermné, dne 25.února 2019          
 

 

Z Á P I S 

 jednání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná 

č.  3/2019-ZM 
konaného dne 25.02.2019 od 18 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 25. února 2019 od 18 hod. do zasedací 

místnosti Úřadu městyse v Dolní Čermné. 

Zasedání řídil starosta, v 18 hod. zahájil jednání, přivítal přítomné a sdělil, že zatím je 

přítomno 13 zastupitelů. V průběhu jednání se dostaví Václav Mikula a Ing. Martin 

Jirásek.  

 

Konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.  

 

Starosta navrhl zapisovatelkou dnešního jednání Hanu Vágnerovou a ověřovatele zápisu 
Mgr. Jiřího Vávru a Bc. Moniku Markovou.  

Nikdo ze zastupitelů neměl připomínku či jiný návrh.   
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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 prosinec 2018 až únor 2019  

3. Zpráva finančního výboru 

4. Projednání rozpočtu městyse Dolní Čermná na rok 2019, další finanční záležitosti 

5. Majetkoprávní záležitosti  

6. Různé  

7. 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 Mgr. Jiřího Vávru a Bc. Moniku Markovou a program jednání.  

 

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

 

2. Zpráva o činnosti rady za období prosinec 2018 až únor 2019  

Starosta uvedl, že od minulého jednání zastupitelstva, které se konalo dne 14.12.2018, proběhla 

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

zprávu o činnosti RM z jednání dne 27.12.2018 (5. jednání RM), z 24.01.2019 (6. jednání RM), 

 04.02.2019 (7. jednání RM) a 11.02.2019 (8. jednání RM).  

Z jednání RM 5.) až 8.) předkládáme přehled přijatých usnesení, k některým   projednávaným 

věcem podal starosta podrobnější komentář. 

V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavil zastupitel Václav Mikula  

 
5. jednání RM 27.12.2018: 

5.2. Rada městyse schválila uzavření rámcové kupní smlouvy se společností VANKO CZ s. r. o., 

Lanškroun, Dukelských hrdinů 91, IČO 27511936 na dodávku zboží (materiálu),  

dle přílohy 

 

5.3. Rada městyse rozhodla o zřízení budoucího věcného břemene na pozemku ppč. 2258/1 v k. ú. 

Dolní Čermná, ve prospěch oprávněného – společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, Děčín IV – 

Podmokly, Teplická 874/8, IČO 24729035 zastoupené společností GTT a. s. (projektantem 

společnosti Milošem Honlem), Praha 8 Horňátecká 1772/19, IČO 63080605, 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-12-2016087/VB/11 

Dolní Čermná, chaty, Mánková, Dušek – knn“ dle přílohy a ukládá starostovi předmětnou 

smlouvu podepsat. 
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5.4. Rada městyse schválila rozpočtovou změnu č. 6 k rozpočtu městyse Dolní Čermná na rok 2018 

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

změny.  

5.5.1. Rada městyse schválila rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 

2021 příspěvkové organizace Základní škola Vincence Junka, Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, 

sídlo Dolní Čermná 4, IČO 70996806, dle předloženého návrhu. 

5.5.2. Rada městyse schválila rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 

2021 příspěvkové organizace Mateřská škola Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, sídlo Dolní 

Čermná 4, IČO 70996849, dle předloženého návrhu. 

5.5.3. Rada městyse schválila rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 

2021 příspěvkové organizace Školní jídelna Dolní Čermná, sídlo Dolní Čermná 40, IČO 70154503, 

dle předloženého návrhu. 

 

5.6. Rada městyse v návaznosti se usnesení č. 73.4. ze dne 22.10.2018 (stanovení ceny směňovaných 

pozemků v k. ú. Dolní Čermná - ppč. 3298/34 z majetku ČR - SPÚ a ppč. 8264, ppč. 8283 z majetku 

městyse Dolní Čermná) vzala na vědomí informace o závěrech z jednání starosty s vedoucím 

Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj a o odeslání žádosti o přehodnocení 

znaleckého posudku na ocenění pozemku ppč. 3298/34 v k. ú. Dolní Čermná.   

Nesouhlasili jsme s cenou pozemku, který byl stanovený znaleckým posudkem, požádali jsme o 

jeho přehodnocení.  

 

5.7.1. Rada městyse projednala a schválila možnost využití služebního motorového osobního 

vozidla Kia Sportage k soukromým účelům starostovi městyse Dolní Čermná, a to s platností od 

01.01.2019 do 31.12.2019. 

5.7.2. Rada městyse ukládá ekonomce úřadu městyse postupovat v souvislosti s usnesením č.  

5.7.1.v souladu s ust. § 6  odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., v platném znění, o dani z příjmů.  

 

5.8. Rada městyse schválila platové výměry ředitelek příspěvkových organizací zřízených 

městysem Dolní Čermná 

 Základní školy Vincence Junka, Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, se sídlem Dolní 

Čermná 4, IČO 70996806, 

 Mateřská školy Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, se sídlem Dolní Čermná 4, IČO 

70996849,   

 Školní jídelny Dolní Čermná, se sídlem Dolní Čermná 40, IČO 70154503, 

s účinností od 01.01.2019, dle přílohy. 

 

5.9. Rada městyse rozhodla zveřejnit úmysl městyse pronajmout nebytové prostory o výměře 138,4 

m2 v I. nadzemním podlaží budovy čp. 234, která je součástí stpč. 330  v k. ú. Dolní Čermná, dle 

situačního plánku v příloze, pro účely provozování projekční kanceláře.    

 

5.10. Rada městyse schválila uzavření dohody o narovnání se společností svoboda.plan s. r. o., 

Dolní Čermná 234, IČO 27554805, dle přílohy. 

 

5.11. Rada městyse vzala na vědomí informace o průběhu oprav havarijního stavu budovy čp. 243 

a o přípravách komplexního provozu AZAS.  
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Probíhá oprava havarijního stavu, jedná se o zakázku malého rozsahu, koordinujeme jednotlivé 

práce tak, abychom koncem května mohli ubytovat nasmlouvané klienty. Poděkování zvláště patří 

místostarostovi Ing. Jiřímu Svobodovi za jeho velký podíl na průběhu této akce.  

 

5.12. Rada městyse schválila nabídku společnosti Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. 

s r. o., Brno, Žarošická 13, IČO 00176150,  na pronájem multifukčního zařízení KONICA 

MINOLTA bizhub C258 (na dobu 48 měsíců s možností následného odkoupení) a uzavření 

„Smlouvy o nájmu a poskytování služeb“ dle návrhu v příloze a uložila starostovi podepsat 

příslušnou smluvní dokumentaci.    

 

5.13. Rada městyse schválila uzavření smlouvy o dílo na zpracování územní studie lokality V Ráji, 

Dolní Čermná (území pro rodinné bydlení) s  architektem MgA. Janem Světlíkem, Pečky, Jiřího 

z Poděbrad 452, IČO 73582441 dle předloženého návrhu.     

Řeší se smlouva o dílo s architektem a zadání územní studie u pořizovatele – MěÚ Lanškroun, 

odbor stavební úřad, kam budeme podávat žádost. Doba na zpracování a pořízení územní studie 

se předpokládá v délce cca 2 až 3 měsíce. Poté musíme zpracovat tzv. parcelizaci, ke které 

potřebujeme souhlas všech vlastníků v dané lokalitě. Pokud ho nebudeme mít od všech vlastníků, 

musí být provedena změna územního plánu 

 

6. jednání RM 24.01.2019: 

6.2. Rada městyse schválila pojistnou smlouvu (Pojištění podnikatele a právnických osob) č. 

20822670-81 uzavíranou mezi Českou pojišťovnou, a. s. Praha 1, Spálená 75/16, IČO 45272956 a 

městysem Dolní Čermná, dle přílohy, s tím, že plnění závazků dle této smlouvy se uskuteční až po 

schválení rozpočtu městyse na rok 2019.   

Smlouva byla uzavřena v souvislosti s dopojištěním nově nabytých nemovitostí v AZAS. 

 

6.3.1. Rada městyse vzala na vědomí  

 informace o opravě havarijního stavu budovy čp. 243 v AZAS (ubytovna) a seznámila se 

s předpokládaným harmonogramem plánovaných prací a rozsahem nákupu vybavení  

 informace o stavu budovy čp. 244 (restaurace v AZAS)     

 

6.3.2. Rada městyse rozhodla v kontextu posouzení technického stavu čp. 244 o přípravě projektu 

přístavby v AZAS a uložila starostovi a místostarostovi zajistit potřebné náležitosti a průběžně 

informovat radu a zastupitelstvo městyse. 

Po komplexním vyhodnocení technického stavu stávající restaurace bylo rozhodnuto o přípravě 

projektové dokumentace na přístavbu nového zázemí, neboť oprava stávající restaurace se jeví 

jako neefektivní. Když se vše podaří je realizace akce předběžně plánovaná na 10/2019 až 05/2020. 

Akce je označena jako priorita letošního rozpočtu.   

 

6.4. Rada městyse v návaznosti na své usnesení č. 2.10.ze dne 26.11.2018 vzala na vědomí 

informaci zaslání výzvy vlastníkovi zemědělských staveb na pozemcích stpč. 772 a stpč. 748 v k. ú. 

Dolní Čermná (Zemědělské družstvo Horní Čermná, předseda představenstva xxx. J. H.), s tím, že 

do stanoveného termínu nereagoval a uložila starostovi zaslat mu urgentní výzvu.    

Jedná se o výzvu zástupci vlastníka nemovitostí v souvislosti s jejich neutěšeným stavem, ze 

staveb vypadávají kusy zdiva na naše pozemky. Od vlastníka staveb došla reakce a plánujeme 

s ním na příští týden schůzku.  
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6.5.1. Rada městyse vzala na vědomí informace o přípravě projektů 

 „Obnova místní komunikace č. 17c  v Dolní Čermné“ 

 „Oprava střechy školy a školní jídelny“   

s tím, že na uvedené projekty lze podat žádost o dotaci v rámci dotační výzvy Ministerstva pro 

místní rozvoj „Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019“ nejpozději do 28.02.2019 a doporučila 

zastupitelstvu městyse podání předmětných žádostí schválit.  

- projekty jsou připraveny, budeme projednávat v bodě „různé“  

 

6.5.2. Rada městyse vzala na vědomí informaci o odložení akce „Vybudování víceúčelového hřiště 

u ZŠ Vincence Junka“, včetně uvedení důvodů.  

- nepodařilo se nám vyřešit majetkoprávní vztahy – směna pozemků pod hřištěm   

 

6.6. Rada městyse vzala na vědomí informace o stavu bytového hospodářství městyse a projednala 

záměry, možnosti fungování, správy,  případně rozšíření bytového fondu městyse.     

S ohledem na množství práce účetní, která spravuje bytový fond, se jeví jako účelné předat správu 

fondu profesionálnímu subjektu (např. bytovému družstvu).  

 

6.7. Rada městyse schválila družební návštěvu delegace městyse do družební obce Kazár 

v Maďarsku ve dnech 25.01 – 27.01.2019 a použití automobilu FORD Transit, (SPZ 6E13090) pro 

tuto cestu.  

 

6.8. Rada městyse vzala na vědomí informaci o ekonomickém výsledku odpadového hospodářství 

za rok 2018, uložila starostovi sledovat náklady v r. 2019 a informovat o nich radu. 

Starosta seznámila zastupitelstvo s ekonomickým výsledkem r. 2018: 

Příjmy    

 poplatky od občanů                                      625 742,51  Kč 

 Prodej druhotných surovin                           43 016,00  Kč 

 Odměna od EKOKOM                                 109 757,00  Kč 

………………………………………………………………….. 

                                                                               778 515,51 Kč 
Výdaje   

 sběr a svoz nebezpečných odpadů                 8 237,92  Kč 

 Odvoz SKO a skládkovné, separace     779 810,08  Kč 

………………………………………………………………………….. 

                                                                                       788  048,00  Kč 

 

Saldo odpadového hospodářství       - 9 532,49  Kč 

Z původní ztráty okolo 250.000,- Kč ročně jsme se dostali do mírné ztráty. 

V roce 2019 plánujeme přebytek ve výši cca 60 tis. Kč, který bude závislý nad zvýšení ceny 

likvidace bioodpadu.  

V následujících letech je velice pravděpodobné, že dojde k radikálnímu nárustu poplatku za 

ukládání SKO na skládku.  
 

6.9. Rada městyse vzala na vědomí informaci o přípravě publikace o historii obce Čermná (dohoda 

o společném postupu s obcí Horní Čermná, ustanovení pracovní skupiny, zapojení občanů pro 

získávání historických fotografií) s předpokládaným termínem vydání v r. 2020.  
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6.10. Rada městyse projednala pořízení kontejneru na ukládání biologických odpadů rostlinného 

původu a uložila starostovi zajistit cenovou nabídku a předložit ji radě městyse.   

 

6.11. Rada městyse projednala indikativní nabídku České spořitelny, a. s. , na „Poskytnutí  

dlouhodobého investičního úvěru na spolufinancování investičních akcí v r. 2019- 2020“ a uložila 

starostovi předložit ji k projednání finančnímu výboru.   

 

6.12. Rada městyse projednala první návrh rozpočtu městyse Dolní Čermná na rok 2019 a uložila 

starostovi předložit ho k projednání finančnímu výboru.   

 

6.13. Rada městyse vzala na vědomí seznam vybavení (movité věci) nacházejícího se  v objektech 

AZAS a uložila starostovi projednat s předsedou TJ Dolní Čermná, z. s. možnost jeho převodu do 

majetku městyse.  

 

6.14. Rada městyse schválila nabídku firmy Truhlářství Jan Svoboda, Dolní Čermná 252, IČO 

71869506 na zhotovení nábytku do kanceláře úřadu městyse dle přílohy s tím, že realizace se 

uskuteční až po schválení rozpočtu městyse na rok 2019.    

 

6.15. Rada městyse projednala žádost K. S., bytem xxx (čj. ÚmDC 52/2019 ze dne 16.01.2019) o 

odkoupení ppč. 39 v k. ú. Jakubovice, seznámila se s uzavřenými nájemními smlouvami ze dne 

31.10.2001 a  29.09.2004 a uložila starostovi jednat s dotčenými osobami ve smyslu závěrů rady.     

 

6.16. Rada městyse projednala žádost V. B. , bytem xxx (čj. ÚmDC 26/2019 ze dne 10.01.2019) o 

pronájem (pacht) ppč. 8161 v k. ú. Dolní Čermná a schválila zveřejnění záměru propachtování 

předmětného pozemku.    

 

6.17. Rada městyse rozhodla o zřízení věcného břemene na pozemku ppč. 3205/2 v k. ú. Dolní 

Čermná, ve prospěch oprávněného – společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, Děčín IV – 

Podmokly, Teplická 874/8, IČO 24729035 zastoupené společností Energomontáže Votroubek, s. r. 

o., Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 318, IČO 28791274, 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 zřízení věcného 

břemene – služebnosti č. IV-12-2016464/VB/1 D. Čermná 3204/3, Macháčková-RD, nové OM“ dle 

přílohy a ukládá starostovi předmětnou smlouvu podepsat. 

6.18. Rada městyse vzala na vědomí žádosti Orlickoústecké nemocnici, Ústí nad Orlicí, Čs. armády 

1076 a Oblastní charity Ústí nad Orlicí, Letohrad, Na Kopečku 356 o podporu na rok 2019 s tím, že 

všechny doručené žádosti o poskytnutí podpor zařízením zdravotnické a sociální péče a 

neziskovým organizacím budou projednány radou městyse po schválení rozpočtu na rok 2019 na 

některém z dalších jednání.     

 

6.19. Rada městyse schválila Dohodu o odborné pomoci na rok 2019 s Městskou knihovnou 

Lanškroun, nám. A. Jiráska 142, Lanškroun, IČO 00195642, dle přílohy a uložila starostovi ji 

podepsat. 

6.20. Rada městyse projednala individuální požadavky občanů ohledně svozu sběrných nádob 

SKO se závěry dle přílohy s tím, že jejich zohlednění platí pro rok 2019.    
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6.21.1. Rada městyse se seznámila s cenovými nabídkami na akci „Oprava havarijního stavu 

budovy čp. 243 v AZAS“ (zdravotně technické a topenářské instalace), které předložily 

 společnost  INOB spol. s r. o., Ústí nad Orlicí, M. R. Štefánika 441, IČO 45538131 

 f. Vodoinstalatérství – topenářství Jakub Jirčík, Dolní Čermná 471, IČO 76154076 

a rozhodla přijmout na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na uvedenou akci nabídku spol. 

INOB spol. s r. o. jako cenově nejvýhodnější. 

6.21.2. Rada městyse schválila uzavření smlouvy o dílo se společností INOB spol. s r. o., Ústí nad 

Orlicí, M. R. Štefánika 441, IČO 45538131, jejímž předmětem je zhotovení díla „Oprava havarijního 

stavu budovy čp. 243 v AZAS“ (zdravotně technické a topenářské instalace), dle návrhu v příloze, 

a uložila starostovi podepsat příslušnou smluvní dokumentaci.     

 

6.22. Rada městyse vzala na vědomí výtěžek Tříkrálové sbírky r. 2019 a vyslovuje poděkování 

všem aktivním účastníkům i přispěvatelům z Dolní Čermné. 

 

7. jednání RM 04.02.2019: 

7.2. Rada městyse projednala návrh rozpočtu městyse Dolní Čermná na rok 2019, uložila starostovi 

zajistit jeho zveřejnění a doporučila zastupitelstvu městyse rozpočet schválit.  

 

7.3. Rada městyse vzala na vědomí informace o opravě havarijního stavu budovy čp. 243 

(ubytovna) v AZAS (zadání poptávek na provedení truhlářských prací, poptávka na dodání okna 

a dveří), seznámila se s postupem prací dle stanoveného harmonogramu a uložila starostovi a 

místostarostovi zajistit potřebné náležitosti a průběžně informovat radu. 

 

7.4. Rada městyse vzala na vědomí informace o vytíženosti ubytovacích kapacit městyse a o 

přípravě letního provozu AZAS v sezóně 2019.  

 

7.5. Rada městyse vzala na vědomí informace o jednání starosty a místostarosty na Státním 

pozemkovém úřadu, Pobočka Ústí nad Orlicí ohledně realizace projektů společných zařízení 

schválených v rámci SPÚ s tím, že realizovat se budou projekty poldrů (POLDR 2 a POLDR 3) a 

uložila vedení městyse poskytnout SPÚ veškerou potřebnou součinnost.      

S ohledem k tomu, že SPÚ má možnost čerpat na uvedené stavby dotaci z Programu rozvoje 

venkova, řeší v současné době získaní stavebního povolení a následnou realizaci stavby obou 

poldrů. Blíže bude k této záležitosti jednáno v bodě 5.5. v majetkových záležitostech.  

 

7.6.1. Rada městyse se seznámila s rozsahem projektu „Obnova místní komunikace č. 17c  v Dolní 

Čermné“, přípravou žádosti pro dotační výzvu MMR a předpokladem realizace (v r. 2020). 

7.6.2. Rada městyse se seznámila se stavem přípravy akce „Oprava střechy školy a školní jídelny“ 

přípravou žádosti pro dotační výzvu MMR a předpokladem realizace (podle výsledku 

vyhodnocení dotační žádosti).  

 

7.6.3. Rada městyse se seznámila s přípravou projektu „Přístavba v AZAS“ a harmonogramem 

přípravy a předpokládané realizace. 

 

7.7. Rada městyse vzala na vědomí zápis z jednání finančního výboru čj. ÚmDC 92/2019 konaného 

dne 28.01.2019, včetně doporučení odložit jednání o novém úvěrovém rámci na spolufinancování 

investičních akcí v r. 2019 - 2020 na druhou polovinu roku 2019.  

- bude podrobně v dalším bodě jednání  
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7.8. Rada městyse se seznámila se záměrem prodeje ppč. 47/1 v k. ú. Jakubovice pro výstavbu 

rodinného domu, uložila předložit jej k projednání zastupitelstvu městyse  a doporučila ZM 

schválit zveřejnění záměru prodeje předmětného pozemku.  

 

7.9. Rada městyse schválila pronájem nebytových prostor o výměře 138,4 m2 v I. nadzemním 

podlaží budovy čp. 234, která je součástí stpč. 330  v k. ú. Dolní Čermná, společnosti svoboda.plan 

s. r. o., se sídlem Dolní Čermná 234, IČO 27554805, pro účely provozování projekční kanceláře od 

05.02.2019 na dobu neurčitou, za obvyklé nájemné pro pronájem nebytových prostor a uzavření 

příslušné nájemní smlouvy dle návrhu příloze a uložila starostovi tuto smlouvu podepsat.      

 

7.10.1. Rada městyse schválila odkoupení multifukčního zařízení KONICA MINOLTA bizhub 

C224e za zůstatkovou cenu dle smlouvy č. 12513971 ze dne 18.02.2015 do vlastnictví městyse.  

 

7.10.2. Rada městyse schválila bezúplatný převod (darování) multifukčního zařízení KONICA 

MINOLTA bizhub C224e příspěvkové organizaci Základní školy Vincence Junka, Dolní Čermná, 

okres Ústí nad Orlicí, se sídlem Dolní Čermná 4, IČO 70996806, uzavření příslušné darovací 

smlouvy dle návrhu v příloze a uložila starostovi ji podepsat. 

 

7.11. Rada městyse vzala na vědomí zápis z inventury hmotného a nehmotného majetku (vyřazení 

nepotřebného majetku) ze dne 02.01.2019 příspěvkové organizace Základní škola Vincence Junka 

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

 

7.12. Rada městyse Dolní Čermná  v souladu s ust. § 658 zákona č. 89/2012 Sb., v planém znění,  a 

ust. § 11a) zákona č. 301/2000 Sb., v planém znění, pověřila člena zastupitelstva městyse Dolní 

Čermná Ing. Jiřího Zpěváka a člena zastupitelstva městyse Dolní Čermná Mgr. Jana Růžičku 

k přijímání sňatečného prohlášení snoubenců a dle ust. § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., 

v planém znění, je oprávnila používat závěsný znak, který má uprostřed velký státní znak a po 

obvodu znaku je uveden název Česká Republika.     

 

8. jednání RM 11.02.2019: 

8.2. Rada městyse vzala na vědomí informace o opravě havarijního stavu budovy čp. 243 

(ubytovna) v AZAS (příprava dalších poptávek), seznámila se s postupem prací dle stanoveného 

harmonogramu a uložila starostovi a místostarostovi zajistit potřebné náležitosti a průběžně 

informovat radu. 

 

8.3.1. Rada městyse schválila pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu akce „Oprava 

havarijního stavu budovy čp. 243 v AZAS“ (truhlářské práce) firmu Jan Svoboda, Dolní Čermná 

252, IČO 71869506 a provedení předmětné zakázky dle nabídky tohoto účastníka s nejnižší 

celkovou nabídkovou cenou (viz příloha). 

8.3.2. Rada městyse schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou Jan Svoboda, Dolní Čermná 252, 

IČO 71869506, jejímž předmětem je zhotovení díla „Oprava havarijního stavu budovy čp. 243 

v AZAS“ (truhlářské práce), dle návrhu v příloze, a uložila starostovi podepsat příslušnou 

smluvní dokumentaci.     

 

8.4. Rada městyse projednala 3 nabídky na výměnu dveří (2 ks) a okna (1 ks) v objektu čp. 243 

v AZAS v souvislosti s akcí „Oprava havarijního stavu budovy čp. 243 v AZAS“,   schválila 
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nabídku podanou společností FP okna s. r. o., Dolní Čermná 159, IČO 04856091, jako finančně 

nejvýhodnější, dle přílohy a uložila starostovi zajistit realizaci akce.  

 

8.5. Rada městyse vzala na vědomí informace o přípravě projektové dokumentace projektu 

„Přístavba v AZAS“.    

 

8.6. Rada městyse v návaznosti na usnesení RM č. 6.15. ze dne 24.01.2019 vzala na vědomí 

informace z jednání s nájemci ppč. 38 a ppč. 39 v k. ú. Jakubovice, uložila H. Vágnerové a M. 

Marešové prověřit vlastnické vztahy k sousedním pozemkům v k. ú. Jakubovice a uložila H. 

Vágnerové informovat p.K. S., bytem xxx, o postupu při vyřizování žádosti čj. ÚmDC 52/2019 ze 

dne 16.01.2019.      

 

8.7. Rada městyse opětovně projednala návrh přemístění konání dolnočermenské pouti na návrší 

kostela sv. Jiří a uložila starostovi zajistit prověření potřebných technických záležitostí a jednat se 

zástupci jednoty Orel Dolní Čermná.   

Světská pouť bude kompletně přesunuta na Návrší.  

 

8.8. Rada městyse rozhodla zveřejnit záměr propachtování pozemků ppč. 8157, ppč. 8159 a ppč. 

8160 v k. ú. Dolní Čermná, zapsaných na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Dolní Čermná, pro účely 

zemědělského využití.   

 

8.9. Rada městyse vzala na vědomí zápis z inventury hmotného a nehmotného majetku (vyřazení 

nepotřebného majetku) ze dne 17.01.2019 příspěvkové organizace Mateřská škola Dolní Čermná, 

okres Ústí nad Orlicí, sídlo Dolní Čermná 4, IČO 70996849, dle přílohy. 

 

8.10. Rada městyse projednala žádost ZO ČSOP – Zelené Vendolí, Vendolí 42, IČO 70920907 o 

podporu činnosti záchranné stanice pro handicapované živočichy, rozhodla této žádosti 

nevyhovět a uložila H. Vágnerové zaslat odpověď žadateli.   

 

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 prosinec 2018 až únor 2019. 

 

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0  

 

3. Zpráva finančního výboru 

Starosta předal slovo předsedovi finančního výboru Pavlu Marešovi, který podal zprávu o činnosti 

finančního výboru (FV): 

Jednání finančního výboru se konalo dne 28.01.2019. Zápis z jednání obdrželi zastupitelé 

v materiálech k jednání. 

FV byl seznámen se zůstatky na účtu ke dni 31.12.2018 a 24.01.2019. Zabýval se pořízením 

terminálu na pokladu městyse. Po zevrubné analýze byl terminál na pokladu vyhodnocen jako 



 

10 

 

nerentabilní. FV byl informován o ukončení úvěrového rámce 2017-2018 a o stavu současných 

úvěrů. Podrobně byl rozebrán Úvěrový rámec 2019-2020, včetně Indikativní nabídky České 

spořitelny a.s., která byla shledána nevyhovující (nerovnoměrný splátkový kalendář, konečná 

splatnost úvěrového rámce, posouzení zdrojové schopnosti městyse). FV byl seznámen 

s hospodařením AZAS za rok 2018. Poté byl podrobně projednán návrh rozpočtu městyse na rok 

2019. Rozpočet se jeví jako reálný (na straně příjmů i výdajů) byť je deficitní (deficit je kryt 

finančními přebytky minulých let). Vycházíme však ze zkušeností minulých let, kdy rozpočet byl 

také deficitní, ale vždy došlo k výsledkům hospodaření v „černých číslech“. 

FV navrhl zadat vypracování nové indikativní nabídky, kde by byl vhodnější (rovnoměrný) 

splátkový kalendář a vhodně nastavená konečná splatnost úvěru. FV také doporučuje při jednání 

s daňovým poradcem ohledně posouzení ekonomických záležitostí AZAS účast člena FV. 

K tomu reagoval starosta: Předložená indikativní nabídka byla pouze orientační, abychom se 

mohli bavit o možných variantách s tím, že bylo požadováno, aby podmínky úvěrového rámce 

byly stejné jako u předešlého úvěru. Vzhledem k tomu, že nás v dané chvíli nic netlačí k uzavření 

úvěru bude jednáno o jeho přijetí v první polovině tohoto roku, a to s Ing. Kudrnáčovou z ČS – 

v současné době se jeví jako rozumné přijmout nižší částku nabízeného úvěru ( do 10 mil. Kč), s 

rovnoměrným splátkováním a delší splatností. V současné době má městys 2 úvěry, z nichž jeden 

budeme splácet do r. 2027 a druhý bude splacen letos na podzim.  Celková výše úvěrů je něco 

málo přes 9 mil Kč s ohledem na příjmy městyse bezmála 30 mil. Kč ročně není zadlužení vysoké.  

 

Další dotazy ani připomínky ke zprávě FV nikdo neměl.    

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí zprávu finančního výboru.  

 

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0  

 

 

4. Projednání rozpočtu městyse Dolní Čermná na rok 2019,  další finanční záležitosti 

 

4.1. Projednání rozpočtu městyse Dolní Čermná na rok 2019 

Starosta zahájil projednání rozpočtu městyse na rok 2019. V průběhu projednávání tohoto bodu se 

dostavil Ing. Martin Jirásek  

Úvodem starosta uvedl, že návrh rozpočtu byl zastupitelům zaslán k seznámení 

- v paragrafové verzi, kterou budeme projednávat a schvalovat;  

- v podrobnější (položkové) verzi, která obsahuje u některých položek vysvětlivky, aby se 

zastupitelé v předloženém návrhu lépe orientovali.  

 

Proti návrhu rozpočtu, který byl zveřejněn na úřední desce dne 08.02.2019, dochází v 

předkládaném návrhu rozpočtu k opravě součtové chyby: na výdaji § 6171 – bylo původně 

alokováno 7131,1  tis. Kč na - Činnost místní správy – místo reálných 5 112,1 tis. Kč. Došlo k tomu 

proto, že se do součtového vzorce započetla k uvedené částce 5112,1 tis. Kč částka 2019 (jedná se o 

letopočet v záhlaví odstavce). Oprava byla provedena následovně: uvedená částka 2.019 tis. Kč 

byla přesunuta na § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (konkrétně na 

3639 6121 – přístavba v AZAS). Proti této opravě nemají zastupitelé žádné námitky. 
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Z hlediska rozpočtového procesu byl návrh rozpočtu na rok 2019  2x projednán radou městyse a 

ve finančním výboru. 

Návrh rozpočtu v paragrafové podobě byl od pátku 08.02.2019 na základě zákonného požadavku 

zveřejněn na úřední desce v listinné i elektronické podobě. 

Rada městyse doporučuje návrh rozpočtu schválit v předloženém znění.  

 

Návrh rozpočtu na rok 2019 se předkládá: 

 s celkovými příjmy 29.373.140,-  Kč 

 s celkovými výdaji  33.779.140,- Kč 

 splátky dlouhodobých úvěrů a půjček činí 1.342.000 ,- Kč 

 schodek ve výši 5.748.000,- Kč bude financován přebytkem minulých let 

 

Komentář k rozpočtu: 

Starosta podrobně prezentoval zastupitelům rozpočet položkově.  

Příjmy: U příjmů předpokládáme mírný ekonomický růst, vycházíme však jako obvykle ze 

skutečnosti roku předcházejícího. Dochází k mírnému nárůstu příjmu na výkon státní správy. 

Rezervu zatím ponecháváme u sponzorských darů a darů na kulturu. Navýšen je předpoklad 

příjmů za separovaný odpad, mírné navýšení zatím předpokládáme také u ubytovacích služeb.   

Výdaje: 

Na podkladě dlouhodobých diskusí je prioritou letošního rozpočtu investice do AZAS. V současné 

době probíhá oprava havarijního stavu budovy čp. 243.  Následně bude řešena přístavba nové 

restaurace se zázemím. V současné době se zpracovává projektová dokumentace a rozpočet akce. 

Po jejím dopracování budeme řešit komplexní financování akce, neboť realizace bude probíhat i 

v příštím roce. Zahájení stavby je plánováno v říjnu 2019 a dokončení v květnu 2020. Hlavním 

důvodem tohoto harmonogramu je skutečnost, že si nemůžeme dovolit přijít o naše sezónní 

zákazníky. Končená cena díla bude známa po dokončení položkového rozpočtu akce. Je zřejmé, že 

si budeme muset na uvedenou investici vzít úvěr. Návrh komplexní financování bude předložen 

zastupitelstvu k projednání po jeho zpracování.  

Rozpočet počítá zároveň s financemi na menších akcích, jako dokončení zábradlí na lávce ke 

kostelu u pizzerie Evženie, výstavbu autobusového nástupiště v Jakubovicích, úpravu vstupu do 

kostela v Jakubovicích a oprava elektroinstalace v kostele, oprava zadní části střechy na budově 

úřadu atd. Významnou položkou v rozpočtu jsou finanční prostředky na projektové dokumentace. 

Připravujeme projektovou dokumentaci na opravu veřejného osvětlení „stará cesta“, Malův most – 

Letná a celé sídliště za školou. Požádáme o zpracování územní studie na území „V ráji“, které je 

určeno pro zástavbu rodinnými domky. V případě, že dojdeme ke shodě s vlastníky pozemků 

v této oblasti, plánujeme zahájení projekčních prací na zasíťování parcel. Rozpočet zároveň počítá i 

s prostředky na zpracování studie a následné projektové dokumentace na vybudování chodníku 

od Vránů až nakonec městyse ve směru na Verměřovice. Zároveň by mělo dojít k dokončení 

k rozsáhlé projektové dokumentace na rekonstrukci „staré školy čp. 234“ na náměstí v Dolní 

Čermné. Letos také počítáme s výdaji na nákup prodejních stánků pro využití na akce městyse. 

Výdaje počítají i s částkou na rozdělení dotací na podporu aktivit dětí a mládeže. Samozřejmě také 

zahrnují odměny zastupitelů a výdaje na provoz městyse a úřadu (platy zaměstnanců, na dohody 

o provedení práce).  Výdaje zahrnují příspěvky pro městysem zřízené příspěvkové organizace – 

v případě ZŠ 1.280.000 Kč,  ŠJ 670.000,- Kč (příspěvky zůstávají ve stejné výši), MŠ 270.000 Kč (v 

souvislosti s opatřeními GDPR). Uvedené částky příspěvků se předkládají ve formě závazných 

ukazatelů. 
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Závazné ukazatele: 

V rámci rozpočtu se také projednávají a schvalují závazné ukazatele pro příspěvkové organizace 

zřízené městyse - ZŠ MŠ, ŠJ (neinvestiční příspěvky na rok 2019) a závazné ukazatele pro jiné 

veřejné rozpočty – jedná se o členské příspěvky pro DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko, SMS, 

SMO a Euroregion Glacensis, jejichž je městys členem. 

Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2019 

  

Příspěvková organizace Částka 

Mateřská škola Dolní Čermná 270 000 Kč 

Základní škola Vincence Junka Dolní Čermná 1 280 000 Kč 

Školní jídelna Dolní Čermná 670 000 Kč 

 
 

Závazné ukazatele pro jiné veřejné rozpočty na rok 2019 

  

Příjemce transferu Částka 

Sdružení místních samospráv 5 190 Kč 

Mikroregion Severo-Lanškrounsko 169 580 Kč 

Euroregion Glacensis 5 380,00 Kč 

Svaz měst a obcí 6 235,00 Kč 

 

 

Starosta se dotázal zastupitelů, zda má někdo k předloženému návrhu rozpočtu městyse na rok 2019 

nějaké dotazy nebo připomínky.  

MUDr. Martin Appl: jak je to s pozemky v lokalitě v Ráji, prodají je všichni soukromí vlastníci? 

Odpověděl starosta: v současné době zatím nemají zájem prodat všichni, jednání probíhají. Budeme 

také řešit problematiku zasíťování pozemků ve vztahu ke stávajícím soukromým vlastníkům pozemků 

v dané lokalitě, zejména finanční podíl na zasíťování právě těch, kteří pozemky neprodají.  

Nikdo neměl žádné další dotazy ani připomínky. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo a schválilo schodkový rozpočet městyse Dolní 

Čermná na rok 2019 v paragrafovém členění: 

1) 

 s předpokládanými příjmy ve výši 29.373.140,- Kč 

 s předpokládanými výdaji ve výši  33.779.140,- Kč 
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 splátky úvěrů a půjček pro rok 2019 ve výši  1.342.000,- Kč 

 financování přebytkem minulých let ve výši 5.748.000,- Kč 

dle přílohy,  

 

2) neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím zřízeným městysem 

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

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

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

70996849, ve výši 270.000,- Kč 

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

 

3) závazné ukazatele rozpočtu r. 2019 dle přílohy.  

 

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0  

 

4.2. Informace o rozpočtové změně č. 6  k rozpočtu na rok 2018 

K předloženému bodu starosta uvedl: 

Rozpočtovou změnu č. 6 schválila v rámci své kompetence rada na svém jednání dne 27.12.2018 

usnesením č. 5.4. 

Představuje změnu ve výši 256.100,- Kč na příjmové i výdajové stránce. Byla zaslána zastupitelům 

k seznámení v příloze, podrobnější odůvodnění změn je uvedeno u jednotlivých paragrafů (bylo 

prezentováno). Jedná se o poslední rozpočtovou změnu k rozpočtu r. 2018, kdy dochází k 

dorovnání jednotlivých paragrafů na konci roku.  

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí  

 rozpočtovou změnu č. 6 k rozpočtu městyse na rok 2018, dle přílohy, schválenou 

usnesením rady městyse č. 5.4. ze dne 27.12.2018,  

včetně jejího odůvodnění.  

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 

                                                                                                                                           (1 absence – Mikula)   

 

 

 

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

 
5.1. Žádost manželů 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 prodeji 

Manželé 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 (viz jejich žádost v příloze). Souvisí se 

zanesením původního stavu (koryta potoka a cesty podél potoka) do katastrálních map. 
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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 (opětovně bylo s p. 

P. o ceně jednáno dne 11.02.2019).   

Na základě rozhodnutí zastupitelstva ze dne 24.09.2018 (usnesení ZM č. 26.4.2.) bylo zveřejněno 

od 12.10.2018 do 29.10.2018, bez připomínek.   

Pozemek jim bude prodán za obvyklou cenu, kterou si městys nechal stanovit od znalce Ing. 

Milana Nágla: 

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

plnohodnotné stavební pozemky), následovně: 
prodej manž. P. Ceny pozemků se od roku 2014 zvýšily.  

- pozemek pč. 2760/6 (201 m2) na 50 Kč/m2  

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 
 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná rozhodlo prodat pozemkovou parcelu č. 2760/6 - zahrada 

v k. ú. Dolní Čermná do společného jmění manželů L. P., nar. xxx a M. P. , nar. xxx, oba bytem 

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

uložilo starostovi ji podepsat.   

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0  

 

 

5.2. Převody pozemků u hasičárny, k. ú. Dolní Čermná - p. K. – projednání prodeje nově 

zaměřeného pozemku      

Pan 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 vždy užívali majitelé nemovitosti čp. 221).  

Žádost p. K. byla předložena zastupitelstvu (viz jednání ZM dne 15.04.2015) a proběhlo zveřejnění 

dle situačního plánku. V této době bylo zadáno zpracování geometrického plánu na narovnání 

majetkových vztahů. Geometrický plán byl vyhotoven teprve v říjnu 2018 a se zaměřením 

pozemků bylo seznámeno ZM na prosincovém jednání, které m. j. rozhodlo o zveřejnění nově 

zaměřené  ppč. 4106/48 – ost. plocha, jiná plocha, výměra 24 m2.    

Zveřejnění proběhlo od 16.01.2019 do 01.02.2019, bez připomínek.  

Nyní předkládáme ZM k rozhodnutí o prodeji předmětného pozemku z majetku městyse do 

vlastnictví p. K. 

Pozemek bude prodán za obvyklou cenu, kterou si městys nechal stanovit od znalce Ing. Milana 

Nágla: 

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

plnohodnotné stavební pozemky), následovně: 

- pozemek pč. 4106/48 (24 m2) na 50 Kč/m2  

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná rozhodlo prodat pozemek zaměřený dle geometrického 

plánu č. 845-190/2015 zpracovaného spol. Geodezie Lanškroun s. r. o., Lanškroun, Opletalova 92, 

IČO 27511618, a to nově vzniklou pozemkovou parcelu č. ppč. 4106/48 – ost. plocha v k. ú. Dolní 
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Čermná R. K., nar. xxx, bytem xxx, za jednotkovou kupní cenu 50,- Kč/m2, schválilo uzavření 

příslušné kupní smlouvy a uložilo starostovi ji podepsat.   

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0  

 

 

5.3. Prodej ppč. 47/1 v k. ú. Jakubovice pro výstavbu rodinného domu, 

Zájem o odkoupení pozemků, na kterých je možné stavět RD v k. ú. Jakubovice nadále trvá. 

Jedním z posledních pozemků, který lze pro tento účel prodat z majetku městyse, je ppč. 47/1 o 

výměře 1631 m2 (bylo prezentováno zastupitelům na ortofotomapě).  

Záměr prodeje byl projednán radou s tímto doporučením: 

Rada městyse se seznámila se záměrem prodeje ppč. 47/1 v k. ú. Jakubovice pro výstavbu rodinného domu, 

uložila předložit jej k projednání zastupitelstvu městyse a doporučila ZM schválit zveřejnění záměru prodeje 

předmětného pozemku.  

Bylo prověřeno z hlediska případných omezení na pozemku – dle dostupných informací je 

pozemek bez věcných břemen, nejsou na něm evidována žádná omezení. 

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely 

č. 47/1 - zahrada v k. ú. Jakubovice dle situačního plánku v příloze.  

 

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0  

 

 

 

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

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

  - převody pozemků v k. ú. Jakubovice  

Byl zrekapitulován obsah žádosti a dosavadní průběh jejího vyřizování:  

Společnost VETLABFARM s. r. o. (jednatel xx. M.) žádá o směnu pozemků v k. ú. Jakubovice. 

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

ppč. 29/4 (211 m2), ppč. 29/5 (11 m2), ppč. 32/1 (23 m2), ppč. 32/5 (2 m2), ppč. 32/6 (55 m2), ppč. 941/2  

(24 m2), ppč. 941/7 (62 m2) a ppč. 24 (566 m2).   

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. 

Celková situace je vyznačena v katastrální mapě, která byla zastupitelům prezentována,  

Žádost byla projednána v zastupitelstvu dne 03.05.2018  – ZM usnesením č. 24.5.3.2.  schválilo 

zveřejnění záměru směny pozemků. Zveřejnění proběhlo od 16.05.2018 do 01.06.2018.    

Dále bylo o žádosti jednáno v ZM dne 24.09.2018, kdy byl v průběhu jednání předložen návrh: 

ppč. 24 (566 m2), kterou v rámci směny žádá jednatel spol. VETLABFARM převést do majetku 

uvedené společnosti, bezprostředně navazuje na ppč. 21 (946 m2), 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 
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změnit na zastavitelnou plochu a spojením obou pozemků by mohl být vytvořen vhodný pozemek 

pro výstavbu.  

Zastupitelstvo uložilo starostovi jednat se žadatelem xx. M. o rozsahu směny a vyloučit ppč. 24 ze 

směny – jednání proběhlo dne 20.02.2019.    

xx. M. bylo dále sděleno, že v souvislosti s jednáním a žádostí jiných zájemců o odkoupení ppč. 39 

a ppč. 38 (rybníček) – viz usnesení RM č. 8.6. ze dne 11.02.2019 – a jinými záměry nebude mít 

městys zájem o nabytí ppč. 37/1. xx. M. neměl s přednesenými návrhy problém. 

Bylo tedy společně dohodnuto, že nadále nebudeme jednat o směně pozemků, ale o prodeji 7 

pozemků: ppč. 29/4, ppč. 29/5, ppč. 32/1, ppč. 32/5, ppč. 32/6, ppč. 941/2 a ppč. 941/7 (celkem o 

výměře 388 m2) z majetku městyse do vlastnictví spol. VETLABFARM s. r. o. Projednání prodeje 

pozemků předkládáme zastupitelstvu k rozhodnutí o zveřejnění záměru prodeje. 

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zveřejnění záměru prodeje pozemků ppč. 29/4 – 

zahrada, ppč. 29/5 – zahrada, ppč. 32/1 – zahrada, ppč. 32/5 – zahrada, ppč. 32/6 – zahrada, ppč. 

941/2 – ostatní plocha a ppč. 941/7 – ostatní plocha  v k. ú. Jakubovice dle situačního plánku v 

příloze.  

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0  

 

 

 

5.5. Realizace poldrů v rámci PSZ – projednání záměru odkoupení nemovitostí (pozemek a 

potrubí) od Povodí Labe, s. p. 

K předloženému bodu starosta uvedl: Státní pozemkový úřad (SPÚ) má možnost čerpat na 

realizaci staveb 2 poldrů (za kempem a nad Filipovými) dotaci z Programu rozvoje venkova. SPÚ 

v současné době řeší získání stavebního povolení a přípravu realizace staveb uvedených poldrů. 

Probíhají potřebná jednání, m. j. také se státním podnikem Povodí Labe, z nichž ohledně POLDRU 

2 za kempem vzešly tyto požadavky:   

Povodí Labe nově, na rozdíl od všech předchozích staveb, požaduje majetkoprávní vypořádání 

před vydáním souhlasu se stavbou, které je nutnou podmínkou pro zahájení stavebního řízení. 

Vše se tedy výrazně protahuje. V našem případě je potřeba souhlasu Povodí Labe u poldru č. 2, 

kdy bude dotčen jednak pozemek 8715 (terénní úpravy, vytvoření příkopu) a jednak bude dotčena 

úprava bezejmenného vodního toku IDVT 10391586, která je vedena v majetkové evidenci Povodí 

Labe (dotčení je v zátopě na pozemcích městyse). Po jednáních s Povodím Labe je zřejmé, že trvá 

na majetkoprávním vypořádání, kdy (cituji): pozemek p.č. 8715 v k.ú. Dolní Černá bude úplatně 

převeden na SPÚ nebo Obec Dolní Čermná a úprava vodního toku, která bude v rámci stavební 

akce zrušena, bude oceněna znaleckým posudkem a za cenu dle znaleckého posudku prodána 

SPÚ nebo Obci Dolní Čermná (konec citace). 

SPÚ pozemek koupit nemůže. Úprava vodního toku spočívá v odstranění 100 m trubky v zátopě. 

Pobočka podala žádost na Povodí o zahájení přípravy majetkoprávního vyrovnání, aby se alespoň 

začalo něco dít. Majetkoprávní vypořádání je otázkou spíše měsíců než týdnů. Proto je potřeba ze 

strany městyse obratem sdělit, zda je ochoten odkoupit/zahájit jednání o koupi pozemek č. 8715 

a 100 m trubky na pozemcích 8342, 8333 a 8319 a nést související náklady (znalecký posudek). 

Cenu v tuto chvíli můžeme jen odhadovat, po konzultaci s odhadcem by se mohlo jednat o cca 10-

20 Kč/m2 pozemku, v případě trubky by šlo o úřední cenu závislou na stáří a materiálu. Vzhledem 



 

17 

 

k hodnotě realizované stavby poldrů by to byla zanedbatelná částka. Vše musí být vyřešeno před 

vydáním souhlasu ke stavebnímu řízení.  

Starosta uvedl, že po prověření některých skutečností vyplývá tento závěr, resp. návrhy: 

 POTRUBÍ - je více než pravděpodobné, že tam není nebo je nefunkční, svědčí o tom i to, 

že voda nám podmáčí náš les, kdyby tam potrubí bylo, voda by byla odváděna dál do 

toku   

 v daném případě by bylo ideální, kdyby Povodí podepsalo smlouvy o právu provedení 

stavby a při realizaci stavby by se ověřilo, zda tam to potrubí je či nikoli, poté by 

následoval výkup, není možné kupovat něco co tam není nebo je nefunkční  

 výkup pozemků a potrubí náleží do kompetence zastupitelstva 

 

Po přednesení komentáře k tomuto bodu starostou proběhla krátká diskuse zastupitelů 

s jednoznačným závěrem prověřit skutečnou existenci zmiňovaného potrubí. Není možné, aby 

zastupitelstvo schvalovalo a městys následně formálně kupoval něco, co ve skutečnosti není.    

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná v souvislosti s přípravou realizace POLDRU 2 v rámci 

Plánu společných zařízení investorem, kterým je Státní pozemkový úřad, projednalo a schválilo 

záměr odkoupení pozemku ppč. 8715 – vodní plocha a cca 100 m potrubí na pozemcích ppč. 

8342, ppč. 8333 a ppč. 8319, vše v k. ú. Dolní Čermná z vlastnictví Povodí Labe, státní podnik, se 

sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, IČO 70890005, do majetku městyse Dolní 

Čermná, za cenu dle znaleckého posudku.   

 

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0  

 

6. Různé 

 

6.1. Projednání podání žádostí o dotaci v rámci dotačních titulů MMR Podpora obnovy a 

rozvoje venkova 2019 - oprava místní komunikace na náměstí, oprava střechy školy a ŠJ 

K projednávanému bodu starosta uvedl: 

DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko připravuje pro městys podání žádostí na 2 akce:  

„Obnova místní komunikace č. 17C   v Dolní Čermné“ (na náměstí kolem staré školy a úřadu) a 

dále na akci „Oprava střechy školy a školní jídelny“. V případě obou akcí je možné využít dotační 

titul MMR podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova. Nejzazší termín pro podání žádostí je 

do 28.02.2019. 

Podání žádostí o dotace zpravidla schvalovala rada (není to výhradní kompetence zastupitelstva 

dle zákona o obcích). V případě shora uvedených dotačních žádostí je však v podmínkách 

výslovně uvedeno, že přílohou žádosti musí být doložení schválení podání žádosti o dotaci 

zastupitelstvem.    

 

Žádost o dotaci na akci „Obnova místní komunikace č. 17C  v Dolní Čermné“ 

Dotační titul: Ministerstva pro místní rozvoj – podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova 

(Dotační titul 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací) 

Projektová dokumentace: zpracoval Ing. Jan Eibl 

Obsah (rozsah) projektu: prezentoval starosta 
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Rozpočet: 5.105.443,17 Kč (ÚRS) z toho uznatelné náklady 4.093.166,20 Kč, neuznatelné náklady 

1.012.276,97 Kč     

Dotace: 70% z uznatelných nákladů 

Předpokládaný termín realizace: r. 2020 

Starosta přítomné zastupitele podrobně seznámil s rozsahem projektu, včetně jeho rozpočtu. 

Zároveň upozornil na skutečnost, že projektant se mimo tento projekt zabýval i řešením 

křižovatky a zkrácení záhonů růží před základní školou (za přechodem ve směru na Verměřovice) 

pro zastavení autobusu a jeho následné objetí bývalé staré školy. Projektantem navržené opatření 

bude nutné nejdříve projednat s dopravním inženýrem PČR a následně na SFŽP (poskytovatel 

dotace na revitalizaci zeleně na náměstí).  K uvedenému vznesl dotaz MUDr. Martin Appl v tom 

smyslu, zda je nutné odsouhlasit projekt před vyřešením otáčení a parkování autobusů na náměstí. 

Starosta odpověděl, že ano, neboť chceme na opravu žádat o dotaci na MMR s tím, že tato musí 

být podána nejdéle do čtvrtka 28.02.2019. MUDr. Appl k tomu uvedl, že požaduje místo parkoviště 

před obchodem „Večerka“ vybudovat zastávku autobusu pro linku Lanškroun –Jakubovice - 

Dolní Čermná, aby nemusely autobusy jezdit přes sídliště. Starosta uvedl, že dle jeho názoru by 

došlo ke zrušení již tak vytížených parkování pro osobní vozidla, a že s tímto návrhem nesouhlasí. 

Zároveň zmínil, že jestli žádost nepodáme, přijdeme o potenciální dotaci ve výši 3 mil. Kč.  K věci 

se zároveň vyjádřil místostarosta, který uvedl, že pro danou problematiku (objíždění autobusů 

přes sídliště) se již delší dobu hledá vhodné řešení. Řešení navržené projektantem, které zmínil 

starosta, se mu zdá reálně proveditelné. Dále doplnil, že může kdykoli dojít ke zrušení dané linky 

a potom by umístění autobusové zastávky v navrženém prostoru bylo naprosto bezpředmětné. 

K věci se dále vyjádřil Mgr. Jan Růžička, který uvedl, že se primárně jedná o problém dopravce, 

který by si ho měl řešit.  

 

Žádost o dotaci na akci „Oprava střechy školy a školní jídelny“ 

Dotační titul: Ministerstva pro místní rozvoj – podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova 

(Dotační titul 117d8210E - Rekonstrukce a přestavba veřejných budov)  

Projektová dokumentace: je zpracována  

Obsah (rozsah) projektu: podrobněji prezentoval místostarosta 

Předpokládaný rozpočet: cca 1.1 mil Kč  

Dotace: 70% z uznatelných nákladů 

Předpokládaný termín realizace: bude se odvíjet od schválení dotace, předpokládáme r. 2020  

Místostarosta uvedl, že je plánována plechová střešní krytina.  

Předpokládáme přemístění mateřské školy a školní družiny do prostor v budově čp. 40. 

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 

Starosta navrhl 2 usnesení, o každém z nich nechal hlasovat samostatně: 

1. 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na 

Ministerstvo pro místní rozvoj – podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova na projekt 

„Obnova místní komunikace č. 17C  v Dolní Čermné“. 

 

Výsledek hlasování: pro 13, proti 1 (Appl), zdržel se 1 (Mareš)  
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2. 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na 

Ministerstvo pro místní rozvoj – podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova na projekt 

„Oprava havarijního stavu střechy objektu ZŠ a ŠJ Dolní Čermná“. 

 

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0  

 

 

6.2. Projednání Dodatku č. 2 k Programu obnovy venkova městyse Dolní Čermná na období 

2013 – 2020  

Program obnovy venkova na období let 2013 – 2020 („POV“) byl projednán a schválen na jednání 

zastupitelstva městyse Dolní Čermná v září r. 2013 a doplněn Dodatkem č. 1 projednaným a 

schváleným na jednání zastupitelstva městyse Dolní Čermná v září r. 2015. 

Je zveřejněn na webových stránkách městyse v sekci Úřad městyse – veřejné dokumenty – ostatní. 

POV je strategickým a koncepčním dokumentem, který obsahuje zejména trendy rozvoje městyse, 

seznam akcí připravených k realizaci a seznam výhledových akcí.  Je také důležitým dokumentem 

při využívání dotačních titulů městysem z různých dotačních programů (dokládá se k žádostem o 

dotace). 

Nyní jej budeme dokládat k žádostem o dotace uvedeným v bodě 6.1. Plánované akce jsou 

obsaženy v Dodatku č. 1, viz: 

-  doplněná část 4. v odstavci „Správa nemovitostí“ jsou uvedeny „Výhledové akce“  

- Dokončovací práce ve 3.np a 4.np objektu školní jídelny – výstavba sálu a zázemí pro 

spolky – 3 500 000 Kč 

- Rekonstrukce střechy objektu školní jídelny – 1 500 000 Kč 

-  doplněná část 4. „Výhledové akce“ v odstavci Komunikace a dopravní stavby uvedena „Výhledová 

akce“  – Oprava místních komunikací 

 

V průběhu letošního roku nám bude DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko zpracovávat nový 

strategický dokument na další období. 

Přesto však považujeme za důležité stávající POV ještě aktualizovat Dodatkem č. 2, do kterého 

bychom jako „Výhledové akce“ zahrnuli    

v části Životní prostředí a veřejný prostor 

           -  Vybudování nového areálu veřejného pohřebiště 

           - Revitalizace brownfield bývalých zemědělských areálů na území městyse Dolní Čermná  

Na regeneraci brownfieldů lze žádat dotace z některých dotačních titulů. 

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo Dodatek č. 2 k Programu obnovy venkova 

městyse Dolní Čermná na období 2013 – 2020, dle návrhu v příloze.  

 

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0  

  

 

6.3. Veřejnosprávní kontrola dotací, ustavení a pověření kontrolní skupiny  

K bodu uvedla Hana Vágnerová: 
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Podle § 9 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, územní samosprávné celky (= obce) 

vykonávají veřejnosprávní kontrolu u žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory, kterou jim 

poskytují.  

Vzhledem k tomu, že po schválení rozpočtu na r. 2019 budeme projednávat podpory spolkům na 

jejich činnost s mládeží v r. 2019 (předpokládáme na jednání ZM v dubnu), je nutné zkontrolovat 

předtím u spolků čerpání a využití prostředků, které jim byly poskytnuty z rozpočtu městyse 

Dolní Čermná v roce 2018, podle „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu městyse Dolní Čermná 

na podporu aktivit dětí a mládeže pro rok 2018“.     

Navrhujeme, aby kontrolu dotací provedla kontrolní skupina ve složení: předseda finančního 

výboru, předseda kontrolního výboru a ekonomka úřadu.  

Bez dotazů, připomínek či jiných návrhů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná pověřuje kontrolní skupinu ve složení: předseda 

kontrolního výboru Mgr. Jiří Vávra, předseda finančního výboru Pavel Mareš a ekonomka 

úřadu Ing. Lenka Kubíčková, provedením veřejnosprávní kontroly u příjemců dotací, které jim 

byly poskytnuty z rozpočtu městyse Dolní Čermná v roce 2018, podle „Programu pro 

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

2018“ a ukládá předsedům výborům informovat o výsledcích kontroly zastupitelstvo městyse. 

 

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0  

 

 

7. Dotazy občanů a diskuse  

 

Nejprve sdělil starosta, že má 3 příspěvky do diskuse: 

Zvýšení počtu sběrných nádob na separovaný odpad  - máme možnost získat další sběrné nádoby 

od spol. EKO-KOM zdarma do výpůjčky. Vyzval zastupitele, pokud mají přehled o vytíženosti 

nádob na sběrných místech v městysu, aby případné návrhy předložili Miladě Marešové.  

 

Projekt telekomunikačních služeb, tarify 2019 – zastupitelům byla e-mailem zaslána informace o 

zapojení do uvedeného projektu MSL a jeho možnostech. Pokud mají zájem se projektu účastnit, 

nechť se přihlásí nejpozději do 27.02.2019 u Milady Marešové.  

Pozvání na reprezentační ples DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko – koná se 29.03.2019 

v Kulturním domě ve Verměřovicích, všechny srdečně zve. Vzhledem k tomu, že je velký zájem o 

vstupenky, je nutné se nahlásit rovněž nejdéle do 27.02.2019 u Milady Marešové.  

  

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

 

MUDr. Martin Appl: Obrátil se na něj T. F. (Dolní Čermná čp. xxx), jak to bude s úpravou břehu, 

který sousedí s jeho nemovitostí, po ukončení akce „chodníky“. 

Odpověděl starosta – řešili jsme to již s TDI - f. Hudeček s. r. o., prověříme stav a sdělíme 

odpověď. 

 

Bc. Monika Marková: zda by se dalo umístit svítidlo veřejného osvětlení před dům čp. xxx (xxx), 

jedná se o prostor od místní komunikace ke školní jídelně, kde večer není vidět. 
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Odpověděl starosta: zvážíme případnou možnost, jedná se o část obce, na kterou se v současné 

době připravuje nová projektová dokumentace na VO, proto je reálně doplnit nový sloup VO po 

jejím zpracování, aby nedošlo ke zbytečnému nákladu.  

 

Pavel Mareš: jak je to s osvětlením věžních hodin na kostele, původně bylo vrchní připojení na 

veřejné osvětlení a tím se hodiny nasvěcovaly stejně jako se zapínalo obecní VO. Připojení však 

bylo zrušeno při akci obnovy návrší. 

K tomu odpověděl starosta, že nové připojení (v zemi) je problematické s ohledem na podkopání 

hřbitovní zdi, která je kulturní památkou. Dalším problémem jsou vlastnické vztahy – jedná se o 

majetky Římskokatolické farnosti (městys nemůže investovat do cizího majetku). Dále uvedl, že 

městys má s panem farářem nadstandardní vztahy. Jeho vystupování vůči městysu a spolupráce 

s ním je na vysoké úrovni. Obzvláště zmínil jeho vstřícné gesto při projednávání komplexní 

pozemkové úpravy, kdy nenárokoval v rámci církevních restitucí navracení majetku, čímž 

ochránil všechny vlastníky pozemků v katastrálním území Dolní Čermné od jejich krácení. Nejen 

vzhledem k tomu uvedl, že nevidí ze své strany problém v tom, aby se městys na uvedené akci 

finančně podílel. Místostarosta a Pavel Mareš projedná danou problematiku s panem farářem 

v ekonomické radě farnosti. 

 

Monika Marková: je možné vyřešit provoz tělocvičny v neděli? Zatím není možné tělocvičnu 

v tento den využívat, protože ZŠ, která zajišťuje provozování tělocvičny, má v neděli vyhlášený 

pro tělocvičnu sanitární den. 

Odpověděli starosta a místostarosta: možnost provozování tělocvičny v neděli (případně důvody 

proč nelze tento den) projednáme s ředitelkou ZŠ, zvážíme také zamykání tělocvičny (kódování 

zamykání vstupních dveří, předání klíčů zástupcům spolků) a zřízení zvonku. 

 

Václav Mikula: upozornil na problémový přístup k hlavnímu uzávěru vody a vodoměru v ZŠ a 

MŠ. 

Odpověděli starosta a místostarosta: budeme hledat možná technická řešení    

 

Jednání bylo ukončeno dne 25.02.2019 ve 20.10 hod. 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 26.02.2019  
 

Zapsala: JUDr. Hana Vágnerová 

 

 

Přílohy zápisu:  

č. 1 - zveřejněná informace o konání zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná dne 25.02.2019 

č. 2 - prezenční listiny zastupitelů a hostů 

č. 3 - usnesení zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná z 25.02.2019 
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Zapisovatel 
JUDr. Hana Vágnerová,  

v. r.  

  

Ověřovatel  Mgr. Jiří Vávra, v. r.  

  

Ověřovatel             Petr Nasto          Bc. Monika Marková, v. r. 

  

Starosta  Petr Helekal, v. r.  

  

 

 

 

 


