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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 15.04.2019 

č.  4/2019-ZM 
čj. ÚmDC 351/2019  

Počet listů dokumentu: 16          

Počet příloh/listů: 3/15  

Spisový znak: 101.2.1     A/10 

               V Dolní Čermné, dne 15. dubna 2019          
 

 

Z Á P I S 

z jednání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná 

č.  4/2019-ZM 
konaného dne 15.04.2019 od 18 hod. 

 

 

1. Zahájení jednání   
Zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo řádně svoláno 

v souladu s ust. § 93 zákona o obcích na den 15. dubna 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 přítomno je 13 

zastupitelů. Z jednání se omluvila Bc. Monika Marková, v průběhu jednání se dostaví Luboš 

Hrdina.  

 

Konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.  

 

Starosta navrhl zapisovatelkou dnešního jednání Hanu Vágnerovou a ověřovatele zápisu RNDr. 

Věru Šverclovou a Jana Svobodu. Nikdo ze zastupitelů neměl připomínku či jiný návrh.   

 

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

1. Zahájení jednání 

2. Zpráva o činnosti rady za období březen 2019 až duben 2019  
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3. 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 zapisovatelku Hanu Vágnerovou, ověřovatele  

zápisu RNDr. Věru Šverclovou a Jana Svobodu a program jednání.  

 

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

     

2. Zpráva o činnosti rady za období březen 2019 až duben 2019  
Starosta uvedl, že od minulého jednání zastupitelstva, které se konalo dne 25.02.2019, proběhla tři 

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

o činnosti RM z jednání dne 06.03.2019 (9. jednání RM), 20.03.2019 (10. jednání RM) a dne 

10.04.2019 (11. jednání RM).  

Z jednání RM 9.) až 11.) předkládáme obsah usnesení, k některým   projednávaným věcem podal 

starosta podrobnější komentář. 

V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavil zastupitel Luboš Hrdina.  

 

9. jednání RM 06.03.2019: 

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

(ubytovna) v AZAS), seznámila se s postupem prací dle stanoveného harmonogramu a uložila 

starostovi a místostarostovi zajistit potřebné náležitosti a průběžně informovat radu. 

- podrobněji bude v bodě „různé“  

9.2.2. Rada městyse vzala na vědomí informace o přípravě provozu restaurace v AZAS (čp. 244) na 

sezónu 2019 a uložila starostovi a místostarostovi zajistit potřebné náležitosti a průběžně 

informovat radu. 

- byl zveřejněn záměr pachtu   

9.3.1. Rada městyse se seznámila s cenovými nabídkami na akci „Oprava havarijního stavu 

budovy čp. 243 v AZAS“ (Obkladačské práce), které předložily 

 společnost Agrostav Ústí nad Orlicí, a. s., se sídlem Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, IČO 

47452943 

 společnost KESTIN spol. s r. o., Jablonné nad Orlicí, Nádražní 140, IČO 60935251,  

 společnost BEHOS CZ s. r. o., Moravská Třebová, Jevíčská 92/19, IČO 06209360 

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

Agrostav Ústí nad Orlicí, a. s., jako cenově nejvýhodnější. 

9.3.2. Rada městyse schválila uzavření smlouvy o dílo se společností Agrostav Ústí nad Orlicí, a. s., 

se sídlem Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, IČO 47452943, jejímž předmětem je zhotovení díla 

„Oprava havarijního stavu budovy čp. 243 v AZAS“ (Obkladačské práce), dle návrhu v příloze, a 

uložila starostovi podepsat příslušnou smluvní dokumentaci.     
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9.4.1. Rada městyse se seznámila s cenovými nabídkami na akci „Oprava havarijního stavu 

budovy čp. 243 v AZAS“ (Podhledy), které předložily 

 společnost BEHOS CZ s. r. o., Moravská Třebová, Jevíčská 92/19, IČO 06209360, 

 f. Radim Netek, Lanškroun – Dolní Třešňovec, Třešňovecká 190, IČO 71840125, 

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

Radim Netek jako cenově nejvýhodnější. 

9.4.2. Rada městyse schválila uzavření smlouvy o dílo s f. Radim Netek, Lanškroun – Dolní 

Třešňovec, Třešňovecká 190, IČO 71840125, jejímž předmětem je zhotovení díla „Oprava 

havarijního stavu budovy čp. 243 v AZAS“ (Podhledy), dle návrhu v příloze, a uložila starostovi 

podepsat příslušnou smluvní dokumentaci.     

 

9.5.1. Rada městyse rozhodla přijmout na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na akci 

„Oprava havarijního stavu budovy čp. 243 v AZAS“ (Patrové postele) cenovou nabídku 

společnosti Josef Strnad, spol. s r. o., Žamberk, Lipová 566, IČO 42194172. 

9.5.2. Rada městyse schválila uzavření smlouvy o dílo se společností JOSEF STRNAD, spol. s r. o., 

Žamberk, Lipová 566, IČO 42194172, jejímž předmětem je zhotovení díla „Oprava havarijního 

stavu budovy čp. 243 v AZAS“ (Patrové postele), dle návrhu v příloze, a uložila starostovi 

podepsat příslušnou smluvní dokumentaci.     

 

9.6. Rada městyse v souvislosti s akcí „Oprava havarijního stavu budovy čp. 243 v AZAS“ 

(Podlahové krytiny), schválila cenovou nabídku f. Václav Turek, Lanškroun, T. G. Masaryka 6, 

IČO 64248305 (dodávka materiálu) a cenovou nabídku f. Karel Šilar, Lubník 99, IČO 74085638 

(montáž podlahových krytin), dle přílohy a uložila starostovi zajistit realizaci akce.  

 

9.7. Rada městyse v souvislosti s akcí „Oprava havarijního stavu budovy čp. 243 v AZAS“ 

(Dodávka dřevěných dveří), schválila cenovou nabídku společnosti ADOR CZ s. r. o., Lanškroun, 

Dobrovského 981, IČO 25292331, dle přílohy a uložila starostovi zajistit realizaci akce.  

 

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

„Přístavba v AZAS“ (dokončování projektové dokumentace, příprava položkových rozpočtů, 

řešení gastronomické části).    

Rada městyse schválila zpracování projektové dokumentace rozšíření zázemí AZAS dle přílohy. 

- podrobněji bude v bodě „různé“  

 

9.9. Rada městyse projednala a schválila podání žádosti o poskytnutí individuální dotace 

z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v roce 2019, ve výši 1 mil. Kč na projekt „Rozšíření 

zázemí AZAS Dolní Čermná“ a uložila starostovi zajistit její podání na Krajský úřad Pardubického 

kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.  

- předmětná žádost byla podána, čekáme na projednání   

 

9.10. Rada městyse v návaznosti na usnesení č. 6.4. ze dne 24.01.2019 vzala na vědomí informaci o 

reakci vlastníka zemědělských staveb na pozemcích stpč. 772 a stpč. 748 v k. ú. Dolní Čermná 

s tím, že jednání s předsedou představenstva Zemědělského družstva Horní Čermná proběhne 

dne 12.03.2019 a uložila starostovi a výsledku informovat radu městyse. 

- jedná se o řešení brownfieldu nad sídlištěm  
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9.11. Rada městyse se seznámila s nabídkou společnosti CBS Nakladatelství s. r. o., Zlín na 

zapojení městyse do projektu „Česko z nebe“ a dodání publikace leteckých fotografií 

„Orlickoústecko z nebe“ a rozhodla tuto nabídku odmítnout. 

 

9.12. Rada městyse projednala žádost Spolku Lungta, Praha 1, Dlouhá 2/609, IČO 67775845 ze dne 

15.01.2019, rozhodla o připojení městyse Dolní Čermná k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 

a vyvěšení tibetské vlajky dne 10.03.2019 na budově úřadu městyse. 
 

9.13. Rada městyse schválila pořízení 10 ks prodejních stánků a jejich dodání od f. Jaroslav Blažek – 

truhlářství, Roudnice nad Labem, Na Výsluní 2252, IČO 10433627 a uložila K. Veselé zajistit 

příslušnou objednávku. 

- jedná se o přípravy na dolnočermenskou pouť - stánky budou umístěny před vchodem do kostele 

pro potřeby staročeské pouti; atrakce budou umístěny na parkovišti, kam budeme směřovat i 

ostatní stánky s prodejem pouťových „drobností“; občerstvení zajistí po dohodě Orel, který otevře 

i toalety v Orlovně pro veřejnost  

 

9.14. Rada městyse rozhodla propachtovat V. B., nar. xxx, bytem xxx, IČO 64770117, pozemek ppč. 

8161 v k. ú. Dolní Čermná pro účely zemědělského využití (zemědělský pacht), od 01.04.2019 na 

dobu určitou 5-ti let za roční nájemné ve výši 500,- Kč/rok a uložila starostovi podepsat příslušnou 

smluvní dokumentaci dle přílohy. 

 

9.15. Rada městyse projednala žádost O. K., bytem xxx (čj. ÚmDC 163/2019 ze dne18.02.2019) o 

přidělení obecního bytu a rozhodla, že bude vedena v seznamu žádostí uchazečů o byty a bude 

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

 

9.16. Rada městyse rozhodla poskytnout finanční dar ve výši 3.000,- Kč vedoucímu kapely QUIZ J. 

N., nar. xxx, bytem xxx, u příležitosti 40. výročí založení rockové kapely QUIZ, schválila uzavření 

příslušné darovací smlouvy dle návrhu v příloze a uložila starostovi ji podepsat. 

 

9.17. Rada městyse vzala na vědomí uzavření smlouvy o ubytování se spol. DEDOST-VK s. r. o., 

Ostrana Hrabůvka, Holasova 1127/2, IČO 28651731 (ubytování 4 zaměstnanců firmy v ubytovně 

na náměstí). 

 

9.18. Rada městyse v souvislosti s akcí „Oprava havarijního stavu budovy čp. 243 v AZAS“ 

(Elektroinstalace) schválila cenovou nabídku f. Milan Růžička, Lanškroun, Česká 330, IČO 

74334867, dle přílohy a uzavření smlouvy o dílo na předmětnou akci a uložila starostovi podepsat 

příslušnou smluvní dokumentaci a zajistit realizaci akce.     

 

9.19. Rada městyse v souvislosti s akcí „Oprava havarijního stavu budovy čp. 243 v AZAS“ 

(Podlahy a vnitřní omítky) schválila cenovou nabídku spol. 2M PARTS s. r. o., Dolní Čermná 325, 

IČO 03466574 dle přílohy a uzavření smlouvy o dílo na předmětnou akci a uložila starostovi 

podepsat příslušnou smluvní dokumentaci a zajistit realizaci akce.     
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10. jednání RM 20.03.2019: 

10.2. Rada městyse projednala problematiku mobilního svozu komunálního odpadu ve 

velkoobjemových kontejnerech zajišťovaného městysem 2x ročně a rozhodla tyto svozy zrušit 

s tím, že občané mají možnost tříděný komunální odpad odkládat do sběrných nádob na 

vymezených stanovištích (sklo, plasty, papír) nebo na sběrném místě (za budovou čp. 76 v k. ú. 

Dolní Čermná); rada městyse uložila starostovi zajistit informování občanů.     

- jedná se o reakci na změnu systému v odpadovém hospodářství; lidé mají možnost druhy 

odpadů, které není možné ukládat do kontejnerů rozmístěných po obci, zanést dvakrát v týdnu na 

sběrné místo (za budovou úřadu) 

 

10.3. Rada městyse vzala na vědomí informaci o podání žádosti o pořízení územní studie lokality 

V Ráji u pořizovatele, kterým je Městský úřad Lanškroun, odbor stavební úřad, o předpokládaném 

postupu dalšího projednávání a o podmínce uzavření dohody o parcelaci předmětného území. 

- podrobněji bude v bodě „různé“  

 

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

(ubytovna v AZAS), uzavření schválených smluv na realizaci potřebných prací a postupem prací 

dle stanoveného harmonogramu; rada městyse uložila starostovi a místostarostovi zajistit 

potřebné náležitosti a průběžně informovat radu. 

10.4.2. Rada městyse v souvislosti s akcí „Oprava havarijního stavu budovy čp. 243 v AZAS“ 

schválila nabídku společnosti FP okna s. r. o., Dolní Čermná 159, IČO 04856091 (dodávka 2 ks oken 

a 1 ks dveří) dle přílohy, a uložila starostovi zajistit realizaci akce.  

- podrobněji bude v bodě „různé“  

 

10.5. Rada městyse vzala na vědomí informace o stavu přípravy projektu „Rozšíření zázemí AZAS 

Dolní Čermná“, včetně přípravy podlimitního řízení na předmětnou veřejnou zakázku.  

- podrobněji bude v bodě „různé“  

 

10.6. Rada městyse vzala na vědomí informace o jednáních souvisejících se zajištěním provozu 

restaurace v AZAS (čp. 244) na sezónu 2019 a dalším plánovaném postupu a uložila starostovi a 

místostarostovi zajistit potřebné náležitosti a nadále průběžně informovat radu. 

 

10.7. Rada městyse vzala na vědomí informace o záměru nákupu kódového systému na půjčování 

sportovišť a vstupu do tělocvičny, uložila starostovi zajistit cenovou poptávku a předložit ji radě 

městyse.  

- jedná se o reakci v souvislosti s připomínkami, které byly vzneseny na posledním zastupitelstvu 

ohledně provozu tělocvičny; jednali jsme s ředitelkou ZŠ, která nevidí problém s provozem 

tělocvičny v neděli, pokud bude fungovat kódový systém; požádali jsme i o nabídku na systém na 

půjčování sportovišť v areálu, včetně rezervačního systému, bude nutno pečlivě vyhodnotit   

 

10.8.1. Rada městyse se seznámila s nabídkovým ceníkem dříví pro rok 2019 předloženým spol. 

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

10.8.2. Rada městyse schválila uzavření Dodatku č. 5 k Obchodní smlouvě o hospodářské činnosti 

na lesních pozemcích ve vlastnictví městyse Dolní Čermná se společností UNILES, a. s., Rumburk, 

Jiříkovská 913/18, IČO 47307706 a prodloužení předmětné smlouvy do 31.12.2019. 
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- jedná se o zajištění provozu lesního hospodářství městyse; hlavní změnou je snížení ceny dřeva u 

kůrovcového a poškozeného dřeva, kterého je na trhu obrovské množství a mírné navýšení 

pěstebních činností, které odpovídá současným cenám  

 

10.9. Rada městyse v návaznosti na usnesení č. 9.10. ze dne 06.03.2019 vzala na vědomí informaci o 

jednání se zástupcem vlastníka zemědělských staveb na pozemcích stpč. 772 a stpč. 748 v k. ú. 

Dolní Čermná dne 12.03.2019 a projednala záměr dalšího postupu. 

- proběhlo jednání se zástupcem majitele, došlo k předběžné dohodě o jednáních, které by mělo 

směřovat ke koupi brownfieldu ze strany městyse, v současné době potřebujeme posoudit stav 

skladovací haly a kravínu statikem, poté by došlo k posouzení znalcem a jednání o ceně a následné 

koupi, na MMR je v současné době vyhlášen dotační titul (viz usnesení níže), s ohledem na 

množství práce nejsme s největší pravděpodobností schopni v letošním roce žádost o dotaci 

v požadovaném termínu podat, budeme připravovat na příští rok  

 

10.10. Rada městyse se seznámila s podmínkami dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj 

117D08 Podpora revitalizace území 2019, podprogram 117D082 a uložila starostovi a 

místostarostovi zpracovat návrh postupu v dané věci a informovat radu městyse.  

 

10.11. Rada městyse se seznámila s návrhem na rozdělení programových dotací městyse pro rok 

2019 spolkům podle „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu městyse Dolní Čermná na podporu 

aktivit dětí a mládeže na rok 2019“ a doporučila zastupitelstvu městyse schválit poskytnutí dotací 

v roce 2019 jednotlivým spolkům dle přílohy.    

- podrobněji bude v bodě „finanční záležitosti“  

 

10.12.1. Rada městyse projednala žádost spolku Rodinné centrum KUK, z. s., Dolní Čermná 4 (čj. 

ÚmDC 187/2019 ze dne 26.02.2019) o poskytnutí dotace na uspořádání neziskové dětské akce 

Čarodějnice konané dne 30.04.2019, schválila pro tento účel poskytnutí dotace ve výši 2.000,- Kč a 

uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy, s tím, že žadatel 

nejpozději do 30-ti dnů po konání akce doloží využití poskytnutých prostředků. 

10.12.2. Rada městyse projednala žádost spolku TJ Dolní Čermná, z. s., Dolní Čermná 243 (čj. 

ÚmDC 63/2019 ze dne 21.01.2019) o poskytnutí dotace na uspořádání dětského závodu v rámci 

akce „4. ročník Běžeckých závodů pro širokou veřejnost – Běh přes Červený vrch“ konaný dne 

15.06.2019, schválila pro tento účel poskytnutí dotace ve výši 2.000,- Kč a uzavření příslušné 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy, s tím, že žadatel nejpozději do 30-ti dnů 

po konání akce doloží využití poskytnutých prostředků. 

10.12.3. Rada městyse projednala žádost spolku Rodinné centrum KUK, z. s., Dolní Čermná 4 (čj. 

ÚmDC 94/2019 ze dne 30.01.2019) o poskytnutí dotace na letní příměstský tábor konaný v měsíci 

srpnu 2019, schválila pro tento účel poskytnutí dotace ve výši 2.000,- Kč a uzavření příslušné 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy, s tím, že žadatel nejpozději do 30-ti dnů 

po ukončení akce doloží využití poskytnutých prostředků. 

 

10.13. Rada městyse se seznámila se žádostmi žadatelů o pacht pozemků ppč. 8157, ppč. 8159 a 

ppč. 8160 v k. ú. Dolní Čermná určených k zemědělskému využití; 

rada městyse schválila provedení způsobu soutěže o pacht předmětných pozemků formou veřejné 

soutěže obálkovou metodou, uložila starostovi zajistit zpracování oznámení o vyhlášení soutěže 

s podmínkami a předložit ho radě městyse k projednání.   

- jedná se o pozemky v lokalitě „V ráji“  
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10.14. Rada městyse rozhodla zveřejnit záměr propachtování pozemků ppč. 8181 a částí  ppč. 8179 

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

zemědělského využití, dle situačního plánku v příloze.   

 

10.15. Rada městyse vzala na vědomí informaci o výsledku revize objektů v k. ú. Dolní Čermná, 

které nejsou napojeny na kanalizaci a není ohledně nich uzavřena smlouva o odvádění odpadních 

vod s provozovatelem - spol. Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., a uložila starostovi 

zajistit, aby majitelům těchto nemovitostí byla zaslána poslední písemná výzva k napojení 

s uvedením důsledků, pokud nebude respektována.      

 

10.16. Rada městyse rozhodla zveřejnit záměr pachtu nemovitosti – budovy čp. 244 - stavba 

občanského vybavení, která je součástí pozemku p. č. st. 837 v k. ú. Dolní Čermná, zapsaných na 

LV č. 10001 pro obec a k. ú. Dolní Čermná, pro účely provozování restaurace.      

 

10.17. Rada městyse projednala záměr nabytí pozemku ppč. 2969/2 – trvalý travní porost v k. ú. 

Dolní Čermná do vlastnictví městyse Dolní Čermná a uložila starostovi jednat o možnosti 

odkoupení s vlastníky uvedeného pozemku.  

 

10.18. Rada městyse projednala návrh směnné smlouvy č. 2006S17/50, jejímž předmětem je směna 

pozemku ppč. 3298/34 v k. ú. Dolní Čermná z majetku ČR – Státního pozemkového úřadu do 

vlastnictví městyse Dolní Čermná a pozemků ppč. 8264 a ppč. 8283 v k. ú. Dolní Čermná z majetku 

městyse Dolní Čermná do vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu, včetně cenového 

vyrovnání a doporučila zastupitelstvu městyse předmětnou směnnou smlouvu schválit.        

 

10.19. Rada městyse rozhodla o zřízení budoucího věcného břemene na pozemku ppč. 861/9 v k. 

ú.Jakubovice, 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 budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2018491/SOBS VB/02 a ukládá 

starostovi předmětnou smlouvu podepsat. 

 

10.20. Rada městyse se seznámila s námitkami účastníka ke společnému územnímu a stavebnímu 

řízení akce Chodník Malův most – betonka ze dne 03.03.2019  s tím, že městys Dolní Čermná 

ohledně předmětného projektu trvá na svých stanoviscích uvedených ve vyjádření čj. ÚmDC 

693/2018 (ze dne 18.10.2018).     

 

10.21. Rada městyse vzala na vědomí zápis komise životního prostředí ze dne 14.03.2019. 

 

10.22. Rada městyse schválila uzavření smlouvy o výpůjčce movitých věcí výpočetní techniky 

pořízené v rámci projektu „Digitální technologie v Dolní Čermné pro všechny“ uzavírané mezi 

městysem Dolní Čermná jako půjčitelem a Základní školou Vincence Junka, Dolní Čermná, okres 

Ústí nad Orlicí, jako vypůjčitelem a ukládá starostovi předmětnou smlouvu podepsat. 
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10.23. Rada městyse schválila místem pro provádění svatebních obřadů pro volební období 2018 – 

2022 vestibul ve 2. poschodí budovy základní školy -  objekt občanské vybavenosti čp. 4, který je 

součástí stpč. 459 v k. ú. Dolní Čermná.  

 

10.24. Rada městyse schválila uzavření smlouvy o poskytování služeb se spol. EKOLA České 

Libchavy s. r. o., České Libchavy 172, IČO 49813862 dle předloženého návrhu a ukládá starostovi 

předmětnou smlouvu podepsat. 

 

11. jednání RM 10.04.2019: 

- RM vzala na vědomí informace o opravě havarijního stavu budovy čp. 243 v AZAS (postup 

jednotlivých prací - sádrokartony, obkladačské práce, podlahy a omítky, elektroinstalace, 

truhlářské práce,…)   

 

- RM vzala na vědomí informace o přípravě projektové dokumentace projektu „Rozšíření zázemí 

AZAS Dolní Čermná“ (prezentace projektu, rozeslání  žádostí o vyjádření k PD, příprava 

podlimitního výběrového řízení, předpoklad zahájení realizace, řešení financování,…)   

 

- RM vzala na vědomí informace o přípravě provozu stávající restaurace v AZAS na sezónu 2019 - 

záměr pachtu restaurace, schválení nákupu vybavení stolových podnoží a židlí od f. SEGO CZ 

s.r.o., na gastro vybavení – budou zajištěny poptávky a předloženy do příští RM, schválení 

obložení staré části budovy a výměna vchodových dveří do restaurace (nabídka bude do příští 

RM)  

 

- RM schválila udělení plné moci předsedovi SMO ČR Mgr. Františku Luklovi, MPA – pro 

zastupování městyse Dolní Čermná na sněmu Svazu měst a obcí ČR konaném dne 23. - 24.05.2019 

 

- RM se seznámila s prvním návrhem územní studie lokality V Ráji předložené MgA. Janem 

Světlíkem a kolektivem architektů a s dalším předpokládaným postupem, včetně svolání pracovní 

schůzky s vlastníky pozemků v předmětné lokalitě 

 

- RM v návaznosti na usnesení ZM č. - RM 3.5.5. ze dne 25. 02.2019 (příprava realizace POLDRU 2 

– nad kempem v rámci plánu společných zařízení) se seznámila v plánovaným postupem s. p. 

Povodí Labe při majetkoprávním vypořádání majetku, který v dané lokalitě podnik eviduje 

 

- RM vzala na vědomí informaci o schválení dotace z MAS Orlicko ve výši 1,5 mil Kč na akci 

„Přírodovědná učebna“ v ZŠ 

- realizace akce se bude připravovat na termín cca duben až srpen 2020  

 

- RM schválila oznámení  o vyhlášení soutěže obálkovou metodou na zemědělský pacht pozemků 

V Ráji (ppč. 8157, 8160 a 8159), včetně podmínek   a uložila rozeslat oznámení o vyhlášení soutěže 

3 zájemcům o pacht předmětných pozemků  

 

- RM projednala žádost p. E. Č. o odkoupení pozemků ppč. 587/2, ppč. 664/1, ppč. 38 a ppč. 39 v k. 

ú. Jakubovice, uložila úřadu připravit potřebné podklady pro jednání o prodeji (návrh situace 

prodeje pozemků v dané lokalitě) a předložit je na jednání ZM 
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- RM schválila zveřejnění záměru  výpůjčky nebytových prostor užívaných spolky městyse (tj. TJ 

v objektu na stpč. 1058 v areálu, RC KUK v čp. 234 – stará škola a SDH v čp. 2 - hasičárna)   

 

Starosta vyzval zastupitele, zda má někdo 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 březen 2019 až duben 2019.  

Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1 

(Hrdina)  

 

 

3. Finanční záležitosti  

Projednání dotací na rok 2019 z rozpočtu městyse spolkům na podporu aktivit dětí a mládeže  

Starosta zahájil projednání uvedeného bodu: střet zájmů ohlásili Petr Helekal, Jan Růžička a Jiří 

Zpěvák. 

Starosta předal slovo Ing. Jiřímu Zpěvákovi, který připomněl, že na jednání ZM v prosinci 2018 

byl schválen „Program pro poskytování dotací z rozpočtu městyse Dolní Čermná na podporu 

aktivit dětí a mládeže pro rok 2019“. 

Do stanoveného termínu, který byl letos do 28.02.2019, podaly žádosti celkem 4 spolky: SDH Dolní 

Čermná, RC KUK, TJ Dolní Čermná a Junák – skauti středisko Bratra Robina. 

Podané žádosti projednala sportovně kulturní komise, která zhodnotila požadavky spolků a 

splnění stanovených kritérií. Ing. Zpěvák prezentoval zastupitelům tabulku s návrhem na 

rozdělení dotací.  Celková suma k rozdělení pro rok 2019 činí 193.671,- Kč (viz na ř. 20 tabulky).  

Podle schváleného rozpočtu na rok 2019 je k rozdělení počítáno s částkou vyšší (230.000,- Kč). 

Zbytek zůstane nerozdělen.  

Návrh sportovně kulturní komise byl projednán na jednání RM 20.03.2019 a doporučuje ZM ho 

takto schválit.   Tabulku s návrhem na rozdělení obdrželi zastupitelé v materiálech k jednání.  

Po schválení dotací bude s jednotlivými spolky uzavřena „veřejnoprávní smlouva o poskytnutí 

dotace“, s navrženým vzorem byli zastupitelé seznámeni.  

 

Starosta dále uvedl, že na základě usnesení č. 3.6.3. ze dne 25.02.2019 provedla pověřená kontrolní 

skupina (Mgr. Jiří Vávra, Pavel Mareš a Ing. Lenka Kubíčková) kontrolu vyúčtovaných dotací 

poskytnutých příjemcům 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 

předal slovo předsedovi finančního výboru Pavlu Marešovi, který uvedl: kontrolní skupina se 

seznámila s Pravidly stanovenými pro rok 2018 a materiály předloženými ke kontrole (žádosti 

spolků, uzavřené veřejnoprávní smlouvy a vyúčtování dotací včetně příloh). Po jejich zhodnocení 

dospěla k závěru, že v předložených materiálech neshledali žádné zásadní nedostatky. Všechny 

spolky podaly vyúčtování do stanoveného termínu (31.01.2019) a splnily podmínky pro čerpání, 

použití a vyúčtování dotací dle stanovených pravidel, včetně doložení uznatelných nákladů. 

Starosta se dotázal zastupitelů, zda má někdo dotazy, připomínky nebo jiné návrhy. 

Bez dotazů, připomínek a jiných návrhů zastupitelů.  

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat jako o celku:   
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1. 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí informaci předsedů výborů finančního a 

kontrolního o kontrole čerpání dotací poskytnutých z rozpočtu městyse Dolní Čermná  v r. 2018 

spolkům podle „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu městyse Dolní Čermná na podporu 

aktivit dětí a mládeže na rok 2018“, která byla provedena kontrolní skupinou na základě 

usnesení ZM č. 3.6.3. ze dne 25.02.2019, s tím, že všichni příjemci dotací splnili podmínky pro 

čerpání, použití a vyúčtování dotací dle stanovených pravidel.  

2. 

Zastupitelstvo městyse projednalo návrh na rozdělení dotací z rozpočtu městyse Dolní Čermná 

pro rok 2019 spolkům podle „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu městyse Dolní 

Čermná na podporu aktivit dětí a mládeže na rok 2019“, schválilo poskytnutí dotací v roce 2019 

jednotlivým žadatelům a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy s nimi, dle přílohy tohoto 

usnesení.         

Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1 

(Růžička)  

 

     

4. Majetkoprávní záležitosti 

Majetkové záležitosti okomentovali společně starosta a Hana Vágnerová. 

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

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

  - prodej pozemků v k. ú. Jakubovice  

Společnost VETLABFARM s. r. o. (Dr. M.) zažádala o směnu pozemků v k. ú. Jakubovice. Od 

městysu žádal převést do vlastnictví 8 pozemků:  

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. nabízela městysu ke směně ppč. 37/1, výměra 446 m2. 

Žádost byla projednána v zastupitelstvu dne 03.05.2018, ZM schválilo zveřejnění záměru směny 

pozemků, které 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 

změnit na zastavitelnou plochu a spojením obou pozemků by mohl být vytvořen vhodný pozemek 

pro výstavbu.  

S Dr. M. bylo dne 20.02.2019 jednáno o vyloučení ppč. 24 ze směny a dále mu bylo sděleno, že 

městys nebude mít zájem o nabytí ppč. 37/1 a to v souvislosti se žádostí jiných zájemců o 

odkoupení ppč. 39 a ppč. 38 (rybníček) a jinými záměry městyse.  
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Bylo 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.  

Záměr prodeje těchto pozemků byl dle usnesení č. 3.5.4. minulého jednání zastupitelstva zveřejněn 

od 14.03. do 30.03.2019, bez připomínek občanů.  

Nyní předkládáme zastupitelstvu k rozhodnutí o prodeji. K ceně pozemků se vyjádřil znalec Ing. 

Milan Nágl následovně:  
Obvyklou cenu pozemků odhaduji, vzhledem ke sděleným skutečnostem, následovně: 

- pozemek pč. 941/2 (24 m
2
), který je veden v plochách „BV“ na 40 Kč/m

2
  

- zbývající pozemky, které jsou dle ÚPD v zeleni („ZS“) na 15 Kč/m
2
    (364 m

2
) 

Celková cena pozemků: 6.420,- Kč (tj. 24 m
2
  x 40,- = 960,-  a 364 m

2
 x 15,-  = 5.460,-)  

Bez dotazů a připomínek zastupitelů.                                                                  

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná rozhodlo prodat pozemky v k. ú. Jakubovice  

- ppč. 29/4 - zahrada, ppč. 29/5 - zahrada, ppč. 32/1 - zahrada, ppč. 32/5 - zahrada, ppč. 32/6 - 

zahrada a ppč. 941/7 - ostatní plocha  za jednotkovou kupní cenu 15,- Kč/m2 a  

ppč. 941/2 - ostatní plocha za jednotkovou kupní cenu 40,- Kč/m2  

do vlastnictví společnosti VETLABFARM s. r. o., Dolní Čermná, Jakubovice 85, IČO 27474127,  

schválilo uzavření příslušné kupní smlouvy a uložilo starostovi ji podepsat.   

 

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

 

4.2. Projednání směny pozemků v k. ú. Dolní Čermná mezi ČR - Státním pozemkovým úřadem 

(SPÚ) a městysem Dolní Čermná 

 - ppč. 3298/34 z majetku ČR - SPÚ do vlastnictví městyse Dolní Čermná a pozemků ppč. 8264 a 

ppč. 8283 z majetku městyse Dolní Čermná do vlastnictví ČR – SPÚ    

 

Městys Dolní Čermná má ve vlastnictví: 

- ppč. 8264 – trvalý travní porost  o výměře 1485 m2 

- ppč. 8283 – trvalý travní porost  o výměře 2154 m2,   oba pozemky k. ú. Dolní Čermná, za 

Kobylicí   

Státnímu pozemkovému úřadu přísluší hospodařit s majetkem státu 

- ppč. 3298/34 – trvalý travní porost o výměře 442 m2,  k.ú. Dolní Čermná (v sídlišti). 

Městys má zájem o získání tohoto pozemku do vlastnictví z důvodu dokončení vypořádání 

spoluvlastnických vztahů k pozemkům s K. a K. S.  

O jeho nabytí do majetku městyse jednáme se Státním pozemkovým úřadem (SPÚ) již od r. 2016 - 

nejprve bylo jednáno o úplatném nabytí. To však není možné z důvodu postupů  Státního 

pozemkového úřadu, kdy by tento pozemek musel být nabídnut ve veřejné nabídce, do které se 

může přihlásit kdokoliv. Starosta jednal s tehdejší ředitelkou SPÚ v Praze a byl nám doporučen 

postup formou směny pozemků.       

Na jednání ZM v září 2017 bylo tedy schváleno podání žádosti o směnu pozemků městyse ppč. 

8264 a ppč. 8283 za pozemek ppč. 3298/34   z vlastnictví  SPÚ a zveřejnění této směny. 

Žádost byla podána, zveřejnění směny na městysu proběhlo od 06.12.2017 do 22.12.2017, bez 

připomínek.  
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Následně probíhalo zúřadování žádosti na Státním pozemkovém úřadu, včetně provedení ocenění 

předmětných pozemků.  

Na základě výzvy SPÚ ze dne 18.03.2019 předkládáme zastupitelstvu k projednání návrh směnné 

smlouvy č. 2006S17/50 o výměně shora uvedených pozemků (výzva SPÚ i návrh směnné smlouvy 

byly zaslány zastupitelům v materiálech k jednání). 

Cena ppč. 3298/34 stanovená dohodou činí 42.350,- Kč (35.300,- Kč cena pozemku dle znaleckého 

posudku + 7.000,- Kč náklady znaleckého ocenění). 

Cena náhradou nabízených pozemků ppč. 8264 a ppč. 8283 stanovená dohodou činí 12.750,- Kč. 

Městys hradí rozdíl ve prospěch SPÚ ve výši 29.600,- Kč. 

Ocenění pozemků pro účely směny zařizoval Státní pozemkový úřad dle metodiky SPÚ, jiný 

způsob není možný tak, že: pozemek v majetku ČR v příslušnosti hospodaření SPÚ je oceněn 

cenou obvyklou (tržní hodnotou) ke dni podání žádosti, pozemky nabízené náhradou (z majetku 

městyse) jsou oceněny cenou dohodnutou, vycházející z ocenění dle § 28a zákona o půdě, tj. v 

cenách platných ke dni 24. června 1991, podle vyhlášky č. 182/1988 Sb. 

Jedná se o druhou verzi návrhu směnné smlouvy, první verzi nám SPÚ zaslal v září 2018, cenový 

rozdíl ve prospěch SPÚ dle tohoto prvního návrhu činil 50.900,- Kč. Z podnětu rady městyse 

starosta jednal s vedením Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj, bylo nám 

doporučeno požádat o přehodnocení znaleckého posudku na ocenění ppč. 3298/34. Výsledkem 

tohoto jednání a podání písemné žádosti je snížení cenového rozdílu, který městys doplácí 

Státnímu pozemkovému úřadu, ve výši 21.300,- Kč.           

RM projednala druhou verzi návrhu směnné smlouvy včetně (nižšího) cenového vyrovnání a 

doporučila zastupitelstvu městyse předmětnou směnnou smlouvu schválit.          

Starosta ještě uvedl, že pozemek, který komplikovaně nabýváme od SPÚ, byl původně veden jako 

majetek městyse. Při digitalizaci intravilánu však byla objevena chyba tehdejší Geodézie (nebyly 

zapsány všechny díly, které dřívější MNV odkupoval) a největší díl byl zapsán jako majetek státu 

na SPÚ. Katastrální úřad, ačkoliv chybu udělal, nemůže ji už nijak napravit s tím, že městys má 

právo požádat o náhradu vzniklé škody ČÚZK .    

K dotazu Pavla Faltuse v čem spočívá vypořádání se spoluvlastnicemi, jak bylo uvedeno na 

začátku bodu, H. Vágnerová a starosta uvedli, že se jedná se o pozemky za školou v sídlišti, které 

máme ve spoluvlastnictví, majetkové vztahy jsou komplikované navíc duplicitními zápisy 

vlastnictví, byly zde také vedeni nežijící spoluvlastníci atp. O dané problematice jednáme a řešíme 

ji s pomocí p. S. cca 6 let, cílem je zrušení spoluvlastnictví a rozdělení resp. převody pozemků mezi 

spoluvlastníky tak, jak na tom mají zájem. 

Bez dalších dotazů a připomínek zastupitelů.                                                                  

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná rozhodlo směnit 

- pozemkovou parcelu č. 8264 – trvalý travní porost  a pozemkovou parcelu č.  8283 – trvalý 

travní porost, obě v k. ú. Dolní Čermná, z majetku městyse Dolní Čermná a převést je do 

vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu Státnímu pozemkovému 

úřadu, se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, IČO 013 12 774 

- za pozemkovou parcelu č. 3298/34 – trvalý travní porost v k. ú. Dolní Čermná z majetku České 

republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu - Státní pozemkový úřad (SPÚ) a nabýt ji 

do vlastnictví městyse Dolní Čermná, se sídlem Dolní Čermná 76, IČO 00278724, 

a to ppč. 8264 a ppč. 8283 za cenu dohodou ve výši 12.750,- Kč a ppč. 3298/34 za cenu dohodou ve 

výši 42.350,- Kč s cenovým vyrovnáním ve prospěch SPÚ ve výši 29.600,- Kč;           
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Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo uzavření směnné smlouvy č. 2006S17/50 mezi 

ČR – Státním pozemkovým úřadem a městysem Dolní Čermná dle návrhu v příloze a uložilo 

starostovi ji podepsat.    

 

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

 

 

4.3. Projednání nově zaměřené ppč. 1190/2 v k. ú. Jakubovice do vlastnictví F. V. a E. Š. – 

zveřejnění záměru po zaměření pozemku GP 

Navazujeme na dřívější projednání podané žádosti (čj. ÚmDC 883/2018 ze dne 29.10.2018), 

naposledy na jednání ZM dne 14.12.2018. 

Panu F. V. a p. E. Š. byl v září 2018 zastupitelstvem schválen prodej ppč. 438 a ppč. 369 v k. ú. 

Jakubovice pro účely výstavby rodinného domu, kupní smlouva s nimi již byla uzavřena a byl 

proveden vklad.  

P. V. a p. Š. podali dne 29.10.2018 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.   

ZM na jednání 14.12.2018  rozhodlo o zveřejnění záměru prodeje části požadovaného pozemku, 

zveřejnění proběhlo od 16.01. do 01.02.2019 bez připomínek. Následně bylo provedeno geodetické 

vytyčení v terénu a oddělení požadované části pozemku geometrickým plánem č. 144-56/2019, 

oddělená část je označena jako ppč. 1190/2, má výměru 546 m2. Nyní je nutno znovu zveřejnit 

přesně zaměřený pozemek dle GP, na příštím ZM bychom jednali o jeho prodeji.  

Bez dotazů a připomínek zastupitelů.                                                                  

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zveřejnění záměru prodeje nově vzniklé 

pozemkové parcely č. ppč. 1190/2 v k. ú. Jakubovice dle geometrického plánu č. 144-56/2019 

v příloze.  

 

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

 

 

5. Různé 
5.1. „Oprava havarijního stavu budovy čp. 243 v AZAS“ 

Informace podal starosta následovně: oprava havarijního stavu budovy zatím probíhá dle 

časového plánu. Veškeré práce musí být dokončeny do 27.5.2019, kdy nám najíždějí první klienti. 

V současné době jsou vyzděné nové příčky, provedeny instalace vody, odpadů a topení, 

elektroinstalace, provedeny omítky, dělají se sádrokartonové podhledy a štuky, byla instalována 

první etapa – venkovní dveře a okno, připravují se truhlářské a obkladačské práce, byly objednány 

vnitřní dveře, nové postele a matrace. Po dokončení obkladačských prací bude provedena 

kompletace vodoinstalací a elektra. Velké penzum prací provádí naše četa v čele s Josefem 

Peichlem ml. Ukazuje se, že zvolený postup a styl havarijní opravy byl správný, neboť s ohledem 

na to, že se jedná o stavbu, která byla budována brigádnicky musíme při provádění prací rychle 

reagovat na zjištěné věci, které jsou mnohdy jinak, než bylo předpokládáno. Poděkování za 

odvedenou práci patří místostarostovi Ing. Jiřímu Svobodovi.  
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Bez dotazů a připomínek zastupitelů.                                                                  

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí informace o průběhu akce „Oprava 

havarijního stavu budovy čp. 243 v AZAS“.  

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

 

 

5.2. Informace o přípravě projektu „Rozšíření zázemí AZAS Dolní Čermná“ 

Informace o přípravě projektu podali starosta a místostarosta: po zevrubné prohlídce objektu 

původní restaurace v AZAS na začátku letošního roku bylo rozhodnuto o urychlené přípravě 

projektové dokumentace na vybudování nové restaurace se sálem. Důvodem je nevyhovující 

technický stav současné budovy pro potřeby restauračního provozu. Z uvedené budovy se 

v následujícím období plánuje vybudování sezónní ubytovny, do které použijeme vybavení ze 

současné ubytovny.  Projektem „Rozšíření zázemí AZAS Dolní Čermná“ dojde k vybudování 

nového sálu, salonku a sociálního zázemí, pro potřeby základního zázemí a gastro provozu bude 

využita stávající budova městyse.  

V současné době se dokončuje projektová dokumentace pro stavební řízení a připravuje se 

podrobný položkový rozpočet. Jakmile bude známa URS cena, bude se řešit způsob financování. 

V současné době se jeví kombinace vlastních zdrojů, úvěru a individuální dotace z Pardubického 

kraje. Prozatím jsme projednali částku 1 mil. Kč, které je ve schvalovacím řízení. Jiné dotace zatím 

nepřicházejí v úvahu.  

Úvěr předpokládáme ve výši cca 10 mil. Kč, se splácením po dobu cca 16 let.  

Po dokončení projektové dokumentace budou samozřejmě pokračovat i jednání ohledně 

budoucího provozování.  

S ohledem na to, abychom nepřišli o zákazníky je nutné, abychom začali stavět v říjnu letošního 

roku s dokončením do 31.5.2020.  

Zároveň bylo provedeno jednání ohledně zpracování výběrového řízení. Po novele zákona o 

zadávání veřejných zakázek, která proběhla na podzim minulého roku, je nezbytné provést soutěž 

v elektronickém prostředí. Na doporučení bylo v této souvislosti předběžně jednáno s firmou RTS, 

a.s. , divize Veřejné zakázky. 

Následovala prezentace projektu, kterou provedl místostarosta, včetně vizualizace.  

Starosta vyzval zastupitele, zda mají k předloženému bodu nějako dotazy nebo připomínky: 

MUDr. Martin Appl: jak se plánuje provoz nového zařízení. Odpověděl starosta – provoz se 

plánuje celoroční. 

Luboš Hrdina: co bude se stávajícím objektem restaurace. Odpověděl starosta – tento objekt 

plánujeme využívat pro účely nízkonákladového ubytování a část jako společenskou místnost. Pro 

plánovanou ubytovnu bychom využili staré zařízení (postele, matrace,…).  

K dotazům Mgr. Jiřího Vávry, Petra Nastoupila a Ing. Pavla Faltuse ohledně provozování 

restaurace a minigolfu v sezóně 2019 odpověděl starosta: byl zveřejněn záměr propachtování 

objektu stávající restaurace, o výběru provozovatele rozhodne rada ještě tento týden. Minigolf 

budeme řešit posléze, v sezóně bude zprovozněn.   

K dotazu MUDr. Martina Appla, kdy se plánuje realizace rozšíření zázemí AZAS odpověděl 

starosta: realizaci plánujeme od října 2019 přes zimu s tím, že zahájení provozu by bylo cca 

v červnu 2020.  

 

Další dotazy ani připomínky nikdo neměl  
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Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí informace o přípravě projektu 

„Rozšíření zázemí AZAS Dolní Čermná“, včetně přípravy výběrového řízení a financování 

akce. 

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

 

 

5.3  Informace o zpracování územní studie lokality V Ráji  

Informace o zpracování územní studie lokality V ráji podali starosta a místostarosta: byla uzavřena 

smlouva s architektem na zpracování územní studie. Poté byla podána žádost o zpracování 

územní studie pořizovateli – MěÚ Lanškroun. Architekt předložil první návrh zpravování studie 

(návrh rozparcelování), včetně modelu, které byly zastupitelům na jednání prezentovány. Návrh 

předpokládá zachování stávající zeleně (vzrostlých stromů).  

Proběhlo úvodní jednání s architektem, kterého se za městys zúčastnil starosta a místostarosta, 

bylo na něm konstatováno, že základní návrh se nám jeví jako dobrý. Nutno podotknout, že 

spolupráce s architektem (zpracovatelem) a jeho spolupracovníky je výborná. 

Z jednání vyplynuly tyto další úkoly: 

a) Projednání prvotního návrhu v zastupitelstvu  

b) Dotaz na MěÚ Lanškroun kvůli závaznosti hranice územního plánu – její přesné 

stanovení   

c) Prověřit cenu přeložky optického kabelu (cca 150m) nebo posunutí navrhované 

komunikace  

d) Zvážit navýšení počtu parcel z 44 na cca 50, tj. zmenšit některé velké parcely a vytvořit 

menší tak, aby zájemci měli na výběr, bude alternativní návrh  

e) Schůzka s majiteli pozemků v předmětné lokalitě k projednání návrhu bude 

realizována 23.4.2019 v 16.30 hod  

f) Způsob rozpočítávání nákladů na zasíťování (zasíťování si případně mohou řešit i sami 

soukromníci)   

Proběhla krátká diskuse zastupitelů k prezentovanému modelu a návrhu studie. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná se seznámilo s prvním návrhem územní studie lokality 

V ráji a s dalším plánovaným postupem a uložilo vedení městyse poskytnout veškerou 

potřebnou součinnost zpracovateli a pořizovateli územní studie, činit nezbytné úkony a o 

průběhu dále průběžně informovat orgány městyse.    

 

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

 

 

6. Dotazy občanů a diskuse  

Starosta připomněl zastupitelům akci „Kdo si hraje nezlobí“, která se koná v sobotu 11.05.2019 

v AZAS a zároveň je požádal o reprezentaci městyse. Účast přislíbili Jiří Zpěvák, Jiří Vávra a Jiří 

Svoboda.  

 

Dále starosta oznámil zastupitelům plánovaný výjezd na exkursi do Opatova pro zastupitele a 

členy finančního výboru. Obec Opatov zde provozuje restaurační zařízení a naskýtá se vhodná 
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příležitost seznámit se s provozem a fungováním takového zařízení. Termín je předběžně navržen 

kolem 20. května 2019. Kateřina Veselá dohodne termín přesně a poté budou zastupitelé 

informováni e-mailem. 

 

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

Mgr. Jiří Vávra - zda by se dalo zpřehlednit odbočení z hlavní silnice na kostelní návrší (od 

Pizzerie Evženie) zrcadlem. Odpověděl starosta - návrh probereme s projektantem. 

Ing. Pavel Faltus – jak to vypadá s přemístěním kontejnerů na tříděný odpad od domu čp. 309. 

Reagovali starosta a místostarosta – hledá se vhodné řešení umístění. Nikdo kontejnery nechce 

před svými nemovitostmi  

Jan Svoboda - mělo by se řešit umístění kontejnerů do zástavby – reagoval starosta: budeme 

zvažovat vhodné umístění.  

 

Další dotazy ani příspěvky do diskuse nikdo neměl. 

 

Jednání bylo ukončeno dne 15.04.2019 v 19.20 hod. 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 23.04.2019  
 

Zapsala: JUDr. Hana Vágnerová 

 

 

Přílohy zápisu:  

č. 1 - zveřejněná informace o konání zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná dne 15.04.2019 

č. 2 - prezenční listiny zastupitelů a hostů 

č. 3 - usnesení zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná z 15.04.2019 

 

  

Zapisovatel 
JUDr. Hana Vágnerová,  

v. r.  

  

Ověřovatel  
RNDr. Věra Šverclová,  

v. r. 

  

Ověřovatel             Petr Nasto          Jan Svoboda, v. r. 

  

Starosta  Petr Helekal, v. r.  

  

 


