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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 19.06.2019 

č.  5/2019-ZM 
čj. ÚmDC 595/2019  

Počet listů dokumentu: 21          

Počet příloh/listů: 3/18   

Spisový znak: 101.2.1     A/10 

                                                       V Dolní Čermné, dne 19. června 2019          
 

 

Z Á P I S 

 jednání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná 

č.  5/2019-ZM 
konaného dne 19.06.2019 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 19. června 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 zatím 10 

zastupitelů. Z jednání se omluvili Ing. Jiří Zpěvák, Ing. Martin Jirásek, Ing. Pavel Faltus a Luboš 

Hrdina, v průběhu jednání se dostaví Petr Nastoupil.  

 

Konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.  

 

Starosta navrhl zapisovatelkou dnešního jednání Hanu Vágnerovou a ověřovatele zápisu Pavla 

Mareše a MUDr. Martina Appla. 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 duben 2019 až červen 2019  
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3. Finanční záležitosti, projednání účetní závěrky a závěrečného účtu městyse za rok 2018 

4. Majetkové 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 Pavla Mareše a MUDr. Martina Appla a program jednání.  

 

Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0  

     

 

2. Zpráva o činnosti rady za období duben 2019 až červen 2019  

Starosta uvedl, že od minulého jednání zastupitelstva, které se konalo dne 15.04.2019, proběhlo pět 

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

o činnosti RM z jednání 17.04.2019 (12. jednání RM), 24.04.2019 (13. jednání RM), 09.05.2019 (14. 

jednání RM), 15.05.2019 (15. jednání RM) a 13.06.2019 (16. jednání RM).   

Z jednání RM 12.) až 16.) předkládáme obsah usnesení, k některým   projednávaným věcem podal 

starosta podrobnější komentář. Úvodem starosta uvedl, že velká část usnesení z těchto rad se 

týkala akce „Oprava havarijního stavu budovy čp. 243 v AZAS“, přípravy projektu „Rozšíření 

zázemí AZAS Dolní Čermná“ a dále oprav a přípravy restaurace čp. 244 v AZAS na sezónní 

provoz. Podrobně bude zastupitelstvo o těchto akcích informováno v rámci samostatných bodů 

v posledním bloku programu „Různé“.   

V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavil zastupitel Petr Nastoupil.  

 

12. jednání RM 17.04.2019: 

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

v AZAS a o postupu jednotlivých prací. 

12.2.2. Rada městyse schválila nákup 8 kusů stolových podnoží a 16 kusů barevných židlí pro 

vybavení ubytovny od f. Josef Strnad, spol. s r. o., Žamberk, Lipová 566, IČO 42194172, dle přílohy. 

12.2.3. Rada městyse schválila nabídku na zhotovení a dodání stolových desek (žluté a červené 

lamino) pro vybavení ubytovny od f. Jan Svoboda, Dolní Čermná 252, IČO 71869506, dle přílohy. 

 

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

„Rozšíření zázemí AZAS Dolní Čermná“.  

 

12.4. Rada městyse rozhodla propachtovat společnosti Hmaťák s. r. o., se sídlem Lannova 2061/8, 

Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 04229720, budovu 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, od 20.05.2019 na dobu určitou do 30.09.2019, za 
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pachtovné ve výši dle přílohy a uložila starostovi podepsat příslušnou smluvní dokumentaci dle 

přílohy. 

 

12.5.1. Rada městyse vzala na vědomí informace o přípravě provozu stávající restaurace  v AZAS 

na sezónu r. 2019. 

12.5.2. Rada městyse schválila nabídku společnosti FP okna s. r. o., Dolní Čermná 159, IČO 

04856091 na opravu vchodových dveří do budovy restaurace čp. 244 v AZAS dle přílohy, a uložila 

starostovi zajistit realizaci akce.  

12.5.3. Rada městyse schválila nabídku na zhotovení a dodání stolových desek (černé lamino) pro 

vybavení restaurace od f. Jan Svoboda, Dolní Čermná 252, IČO 71869506,  

dle přílohy. 

 

12.6.1. Rada městyse v návaznosti na usnesení RM č. 11.9. ze dne 10.04.2019 - vyhlášení soutěže 

obálkovou metodou na zemědělský pacht pozemků V Ráji (ppč. 8157, 8160 a 8159 v k. ú. Dolní 

Čermná) se seznámila s došlými nabídkami dle přílohy. 

12.6.2. Rada městyse rozhodla propachtovat P. D., nar. xxx, bytem xxx, IČO xxx, pozemky ppč. 

8157, ppč. 8160 a ppč. 8159  v k. ú. Dolní Čermná zapsané na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Dolní 

Čermná pro účely zemědělského využití (zemědělský pacht), od 01.05.2019 na dobu neurčitou, za 

pachtovné ve výši dle přílohy, a uložila starostovi podepsat příslušnou smluvní dokumentaci dle 

přílohy. 

 

12.7. Rada městyse rozhodla propachtovat O. P., nar. xxx, bytem xxx, IČO xxx, pozemky - ppč. 

8181 a části  ppč. 8179 v k. ú. Dolní Čermná, zapsaných na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Dolní 

Čermná, dle situačního plánku v příloze pro účely zemědělského využití (zemědělský pacht), od 

01.05.2019 na dobu neurčitou za pachtovné ve výši dle přílohy, a uložila starostovi podepsat 

příslušnou smluvní dokumentaci dle přílohy. 

 

12.8. Rada městyse projednala žádost spol. svoboda.plan s. r. o., se sídlem Dolní Čermná 234, IČO 

27554805 (čj. ÚmDC 344/2019 ze dne 12.04.2019)  o odkoupení pozemků ppč. 2343/2 a části ppč. 

4134 dle situačního plánku v příloze, obojí v k. ú. Dolní Čermná, uložila předmětnou žádost 

předložit na jednání zastupitelstva městyse a doporučila ZM schválit zveřejnění záměru prodeje 

předmětných pozemků.  

 

12.9.1.1. Rada městyse schválila účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Vincence 

Junka, Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, se sídlem Dolní Čermná 4, IČO 70996806, sestavenou 

k rozvahovému dni 31.12.2018, dle protokolu v příloze.  

12.9.1.2. Rada městyse schválila převod zisku příspěvkové organizace Základní škola Vincence 

Junka, Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí ve výši 60.725,93 Kč do rezervního fondu.    

 

12.9.2. Rada městyse schválila účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Dolní 

Čermná, okres Ústí nad Orlicí, se sídlem Dolní Čermná 4, IČO 70996849, sestavenou 

k rozvahovému dni 31.12.2018, dle protokolu v příloze. 

 

12.9.3.1. Rada městyse schválila účetní závěrku příspěvkové organizace Školní jídelna Dolní 

Čermná, se sídlem Dolní Čermná 40, IČO 70154503 sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2018, dle 

protokolu v příloze. 
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12.9.3.2. Rada městyse schválila převod zisku příspěvkové organizace Školní jídelna Dolní Čermná  

ve výši 95.793,90 Kč do rezervního fondu a ve výši 25.882,- do fondu odměn.    

 

12.10. Rada městyse vzala na vědomí informaci o uzavření  dodatku k pojistné smlouvě 

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

(sjednání výhodnějších podmínek, bez změny finančních závazků městyse). 

 

13. jednání RM 24.04.2019: 

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

v AZAS a o postupu jednotlivých prací. 

13.2.2. Rada městyse schválila v rámci akce “Oprava havarijního stavu budovy čp. 243 v AZAS“ 

nákup drobného vybavení do ubytovny, dle přílohy. 

13.2.3. Rada městyse schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25.03.2019 s f. 

Radim Netek, Lanškroun – Dolní Třešňovec, Třešňovecká 190, IČO 71840125 (zhotovení díla 

„Oprava havarijního stavu budovy čp. 243 v AZAS“  - Podhledy), dle přílohy. 

13.2.4. Rada městyse schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 01.02.2019 se 

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

(zhotovení díla „Oprava havarijního stavu budovy čp. 243 v AZAS“  - zdravotně technické a 

topenářské instalace), dle přílohy. 

13.2.5. Rada městyse schválila na akci „Oprava havarijního stavu budovy čp. 243 v AZAS“ 

aktualizovanou nabídku společnosti FP okna s. r. o., Dolní Čermná 159, IČO 04856091 na výměnu 

dveří a okna v objektu čp. 243 v AZAS, a to v souvislostí s nutností doplnění panikového kování, 

dle přílohy. 

Zodpovídá: starosta, místostarosta 

Termín: 15.05.2019 

13.2.6. Rada městyse schválila nabídku na zhotovení a dodání desek do postelí pro vybavení 

ubytovny od f. Jan Svoboda, Dolní Čermná 252, IČO 71869506, dle přílohy. 

    

13.3. Rada městyse vzala na vědomí informace o přípravě projektu „Rozšíření zázemí AZAS Dolní 

Čermná“.  

 

13.4. Rada městyse vzala na vědomí informace o přípravě provozu stávající restaurace v AZAS na 

sezónu r. 2019. 

 

13.5.1. Rada městyse vyhodnotila cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na 

dodávku „Gastro vybavení restaurace AZAS“ a rozhodla přijmout nabídku společnosti GASTRO 

komplet UO s. r. o., se sídlem M. R. Štefánika 71, Ústí nad Orlicí. IČO 07589492 jako cenově 

nejvýhodnější. 

13.5.2. Rada městyse schválila uzavření kupní smlouvy na dodávku „Gastro vybavení restaurace 

AZAS“ se společností GASTRO komplet UO s. r. o., se sídlem M. R. Štefánika 71, Ústí nad Orlicí. 

IČO 07589492 dle přílohy a uložila starostovi podepsat příslušnou smluvní dokumentaci.   

 

13.6. Rada městyse v souvislosti se zajištěním provozu minigolfu v AZAS 

 schválila cenovou nabídku na dodání 11 kusů golfových holí a opravu 8 kusů golfových 

holí  od f. Hana Walweelová, WGW minigolf, Horka nad Moravou, Podhradí 33/6, IČO 

70588775, dle přílohy  
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 na základě nabídky v příloze schválila objednávku tisku hracích kartiček na minigolf od 

spol. HEAT-TECH s. r. o., Dolní Čermná 231, IČO 28850084.      

 

13.7. Rada městyse ohledně zpracování územní studie lokality V ráji se seznámila s informacemi 

starosty a místostarosty o průběhu pracovní schůzky konané dne 23.04.2019 a s výsledky jednání 

s vlastníky pozemků v předmětné lokalitě a uložila starostovi a místostarostovi pokračovat 

v jednáních a poskytnout potřebnou součinnost zpracovateli územní studie ve smyslu závěrů 

pracovní schůzky.  

 

13.8. Rada městyse se seznámila se stanoviskem stavební komise ze dne 18.04.2019 k žádosti p. Z. 

F., bytem xxx (čj. ÚmDC 350/2018) a schválila výměnu vybavení bytu č. 3 v  domě čp. 230 dle 

přílohy.  

 

13.9. Rada městyse projednala předložení návrhu smlouvy Úřadem pro zastupování státu ve 

věcech majetkových (čj. ÚmDC 378/2019 ze dne 23.04.2019) na bezúplatný převod pozemků - ppč. 

4099/3 – ost. plocha a ppč. 4099/4 – ost. plocha v k. ú. Dolní Čermná do vlastnictví městyse a 

uzavření příslušné smlouvy o bezúplatném převodu majetku (č. UZSVM/HUO/2792/2019-HUOM) 

a doporučila zastupitelstvu městyse bezúplatné nabytí předmětných pozemků do majetku městyse 

Dolní Čermná schválit.                                    

 

13.10. Rada městyse vzala na vědomí ohlášení včetně příloh (čj. ÚmDC 356/2019 ze dne 17.04.2019) 

o záměru realizace hydrogeologického průzkumu v katastrálním území Dolní Čermná, parcela č. 

2286/6 za účelem ověření možnosti získání zdroje vody pro potřeby individuálního zásobování. 

 

13.11. Rada městyse projednala žádost o podporu Linky bezpečí, z. s., Ústavní 95. Praha 8, IČO 

61383198 (čj. ÚmDC 359/2019 ze dne 17.04.2019) na její provoz, rozhodla této žádosti nevyhovět a 

uložila H. Vágnerové zajistit zaslání odpovědi žadateli.   

 

14. jednání RM 09.05.2019: 

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

v AZAS, včetně dokončování jednotlivých prací. 

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

schválila nákup FAB zámků dle cenové nabídky od společnosti NOVITA Dobrouč, s. r. o., Dolní 

Dobrouč 214, IČO 26013169, v příloze. 

14.2.3. Rada městyse schválila provedení obložení schodů v ubytovně v souvislosti s akcí „Oprava 

havarijního stavu budovy čp. 243 v AZAS“ dle cenové nabídky f. Václav Turek, Lanškroun, T. G. 

Masaryka 6, IČO 64248305 (dodávka materiálu) a cenové nabídky f. Karel Šilar, Lubník 99, IČO 

74085638 (pokládka a lepení koberců), dle přílohy. 

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

schválila cenovou nabídku na jádrové vrtání od f. Luboš Bednář, Jablonné nad Orlicí, U Lipek 572, 

IČO 10526994, dle přílohy.  

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

schválila cenovou nabídku na dodávku vzduchotechniky od spol. VZDUCHOTECHNIKA – 

ŠLAPAL spol. s r. o., Horní Dobrouč 147, IČO 25933400, dle přílohy.  

14.2.6. Rada městyse schválila nabídky firmy Jan Svoboda, Dolní Čermná 252, IČO 71869506 na 

drobné truhlářské práce na akci „Oprava havarijního stavu budovy čp. 243 v AZAS“ a na opravu 

chatek v AZAS dle přílohy  
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14.3. Rada městyse vzala na vědomí informace o přípravě projektu „Rozšíření zázemí AZAS Dolní 

Čermná“.  

 

14.4.1 Rada městyse schválila cenovou nabídku f. Milan Růžička, Lanškroun, Česká 330, IČO 

74334867, na opravu elektroinstalace v budově restaurace čp. 244 v AZAS, dle přílohy a uložila 

starostovi podepsat příslušnou smluvní dokumentaci  

14.4.2. Rada městyse schválila cenovou nabídku f. Martin Helekal, Dolní Čermná 178, IČO 

66843375, na opravu rozvodů vody a odpadů v budově restaurace čp. 244 v AZAS, dle přílohy. 

14.4.3. Rada městyse v souvislosti se zajištěním provozu restaurace a ubytování v AZAS schválila 

nákupy vybavení, dle přílohy.  

14.4.4. Rada městyse schválila nabídku firmy Jan Svoboda, Dolní Čermná 252, IČO 71869506 na 

drobné truhlářské práce v souvislosti se spuštěním provozu restaurace v AZAS, dle přílohy. 

14.4.5. Rada městyse v souvislosti se zajištěním provozu restaurace v AZAS schválila dodávku 

hotelového a restauračního SW SAVARIN od spol. Cominn, s. r. o., Zlín, Fugnerovo nábřeží 5476, 

IČO 47906499, dle nabídky v příloze. 

 

14.5. Rada městyse schválila uzavření „Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k DS 

do napěťové hladiny 0,4 kV (NN)“ č. 19_SOP_01_4121522028  se společností ČEZ Distribuce, a. s., 

Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, IČO 24729035 z důvodu navýšení výkonu v AZAS 

(odběrné místo č. parc. 1059 a čp. 244 Dolní Čermná)  dle přílohy a ukládá starostovi předmětnou 

smlouvu podepsat. 

 

14.6. Rada městyse schválila uzavření Smlouvy o podmínkách provedení stavby se smluvními 

stranami – Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, IČO 

70890005 a ČR - Státní pozemkový úřad, se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, IČO 013 12 774 

pro účely vydání stavebního povolení pro umístění a realizaci stavby „Společná zařízení v k. ú. 

Dolní Čermná – poldr č. 2“ dle předloženého návrhu a uložila starostovi předmětnou smlouvu 

podepsat.   

 

14.7. Rada městyse se seznámila s vyhlášenou petiční akcí Sdružení místních samospráv ČR proti 

odebírání agendy stavebních úřadů obcím a připojenými dokumenty (textem petice, petičními 

archy) a souhlasí se zapojením městyse Dolní Čermná do této akce. 

 

14.8. Rada městyse v návaznosti na usnesení RM č. 13.7. ze dne 24.04.2019 ohledně zpracování 

územní studie lokality V ráji se seznámila s doplněným návrhem studie a materiály předloženými 

zpracovatelem, včetně zobrazení majetkoprávních vztahů, a uložila starostovi a místostarostovi 

jednat s vlastníky soukromých pozemků ve smyslu závěrů rady.    

 

14.9. Rada městyse schválila služební cestu starosty a delegace do Maďarska, na Slovensko a 

Ukrajinu (člen delegace Pardubického kraje) ve dnech 17. – 27.05.2019.  

 

14.10. Rada městyse projednala cenové nabídky na dodání velkoobjemového kontejneru na sběr 

biologicky rozložitelného komunálního odpadu a rozhodla přijmout nabídku spol. KOVOK 

kontejnery s. r. o., Jeseník, Kostelní 160/1, IČO 04639642,  jako cenově nejvýhodnější.   
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14.11. Rada městyse projednala žádost xxx J. a A. N., bytem xxx (čj. ÚmDC 393/2019 ze dne 

25.04.2019) o odkoupení pozemku ppč. 4184/2 v k. ú. Dolní Čermná, uložila předmětnou žádost 

předložit na jednání zastupitelstva městyse a doporučila ZM schválit zveřejnění záměru prodeje 

předmětného pozemku.  

 

15. jednání RM 15.05.2019: 

15.2. Rada městyse vzala na vědomí informace o opravě havarijního stavu budovy čp. 243 v AZAS, 

včetně dokončovacích pracích na ubytovně. 

 

15.3. Rada městyse vzala na vědomí informace o přípravě projektu „Rozšíření zázemí AZAS Dolní 

Čermná“, včetně nutnosti přípravy a provedení podlimitního výběrového řízení na výběr 

zhotovitele a uložila starostovi zajistit podání komplexní informace o přípravě projektu na 

nejbližším jednání zastupitelstva městyse  

 

15.4. Rada městyse vzala na vědomí informace o provozu restaurace čp. 244 v AZAS v sezóně r. 

2019, včetně zahájení provozu dne 20.05.2019.  

 

15.5. Rada městyse schválila uzavření „Smlouvy příkazní“ o zajištění provozu minigolfu v AZAS 

v sezóně r. 2019 se společností Hmaťák s. r. o., se sídlem Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 

Praha 1, IČO 04229720 dle návrhu v příloze a uložila starostovi podepsat příslušnou smluvní 

dokumentaci.  

 

15.6. Rada městyse v souvislosti s připojištěním nemovitostí v AZAS schválila aktualizovanou 

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 a uložila starostovi (případně místostarostovi) podepsat příslušnou smluvní dokumentaci. 

 

15.7. Rada městyse schválila prodej samojízdného žacího stroje (inv. č. 1600002)  firmě Stanislav 

Ptáček, Horní Čermná 196, IČO 40108341, z důvodu technického opotřebení a jeho další 

nepotřebnosti pro městys, za cenu dle přílohy.  

 

15.8. Rada městyse schválila partnerství městyse Dolní Čermná (bez finanční spoluúčasti)  

v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis, Programu Interreg V-A Česká republika – 

Polsko, typ „C“, spočívajícího v turistickém výměnném pobytu osob v Dolní Čermné a ve gmině 

Dzierzoniów, který bude realizován v roce 2020.  

 

15.9. Rada městyse schválila rozpočtovou změnu č. 1 k rozpočtu městyse na rok 2019, dle přílohy  

 

obsah 16. jednání RM 13.06.2019: 

- RM vzala na vědomí  

 informace o dokončení akce oprava havarijního stavu budovy čp. 243 v AZAS a zahájení 

provozu ubytovny od 27.05.2019 

 o spuštění provozu stávající restaurace (objekt čp. 244) v AZAS od 20.05.2019 a 

monitorování stavu (velká návštěvnost) 

  o přípravě projektu na rozšíření zázemí v AZAS – současný stav projektu, posunutí 

termínu, schůzky – TDI a daňový poradce, firma pro provedení výběrového řízení a jeho 

řešení, plánovaná jednání ohledně financování, atd.  
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- RM vzala na vědomí informace o dopravních projektech 

 Chodník Lesní brána – schválení podání žádosti o dotaci do 19. výzvy MAS ORLICKO, 

opatření IROP – Zvýšení bezpečnosti v dopravě IV, projednání a schválení nabídky na 

administraci žádosti od MSL – starosta uvedl, že v nejbližší době bude dodána zpracovaná 

projektová dokumentace, budou podány žádosti dotčeným orgánům ohledně vyjádření k akci, poté 

bude podána žádost o stavební povolení; na základě jednání se SUS a DI PČR dojde v předmětném 

místě k zúžení vozovky, chodník by měl být v těchto místech o šíři 1,5 m  

 Nástupiště Jakubovice - projednáno s PČR a SUS, plánováno jednání s p. K. 

 Náměstí křižovatka - řešení šíře „ostrůvku“ a příp. úprav záhonů růží, řešení způsobu 

financování -  s návrhem řešením křižovatky - ostrůvkem (před čp. 224) nesouhlasí SUS (technické 

parametry, výška obrubníku), bude řešeno úpravou projektové dokumentace,  17.06.2019 absolvoval 

starosta jednání na SFŽP ohledně návrhu zálivu pro otáčení autobusu (zkrácení záhonů růží a jejich 

přesázení – změna projektu, na který jsme obdrželi dotaci), s přemístěním by neměl být problém, na 

SFŽP by mělo dojít k bezproblémovému schválení  

 Oprava komunikace na náměstí – máme vyrozumění, že městys dotaci nedostane, je veden jako 

náhradník  

 

- RM schválila změnu platového výměru ředitelce MŠ 

 

- RM vzala na vědomí informace ohledně kulturních akcí 

 MFF Čermenské slavnosti - konání sobota 22.06.2019, městys je spolupořadatel, smluvní 

zajištění na poskytnutí sponzorských darů, projednání nákladů  

 Setkání Čermných – 31.08.2019, Čermná u Domažlic, KSK řeší účast, dopravu, nocleh 

 

- RM schválila záměr opravy střechy ŠJ v r. 2019, jeho financování z rozpočtových prostředků 

městyse a zajištění výběrového řízení na dodavatele prostřednictvím DSO Mikroregion Severo-

Lanškrounsko – ani na projekt „Oprava havarijního stavu střechy objektu ZŠ a ŠJ Dolní Čermná“ nebylo 

dotační žádosti městyse vyhověno,  je však nezbytné již letos řešit opravu havarijního stavu střechy objektu 

čp. 40, financování bude z rozpočtových prostředků městyse (převod volných prostředků rozpočtovaných na 

AZAS), výběrové řízení na dodavatele nám zajistí DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko   

 

- RM projednala nákup novějšího auta pro pracovně technickou skupinu městyse, bude zajištěna 

cenová nabídky a předložena RM 

 

- RM vzala na vědomí informaci o jednání s Mgr. Hamplovou o poskytnutí právních služeb pro 

městys a uložila starostovi uzavřít s ní potřebnou smlouvu 
 

- RM vzala na vědomí informace ohledně zpracování územní studie V Ráji (informace budou 

poskytnuty v samostatném bodě v „Různém“ 

- RM schválila uzavření dodatku ke smlouvě o dílo s architektem MgA. Světlíkem (změna termínu 

dokončení studie – původně dojednáno  do poloviny července 2019, prodlouženo do 30.09.2019)  

 

- RM projednala záměr nabytí pozemku ppč. 2969/2 v k. ú. Dolní Čermná (pod ČOV) do vlastnictví 

městyse a informaci o plánované schůzce se zástupcem vlastníka (xxx. J.) 

 

- RM projednala personální záležitosti související se současným obsazením pracovně technické 

skupiny městyse, rozsah aktuálních prací (úklid - úřad a ubytovna v AZAS, péče o areál, údržba 
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zeleně, údržba chodníků,…), schválila obsazení pracovního místa vedoucího -  starosta uvedl, že pro 

řízení skupiny cca 10-ti lidí a koordinaci jejich práce je nezbytně nutné obsazení této pracovní pozice, jeho 

pracovní náplní bude administrativní práce, ale i fyzická práce v terénu; starosta vyzval zastupitele 

k typování možných adeptů  

 

- RM schválila rozpočtovou změnu č. 2 k rozpočtu na r. 2019 

 

- RM schválila přijetí dotací z rozpočtových prostředků Pardubického kraje  

 na akci „Plynofikace Dolní Čermná a Kanalizace a ČOV D. a H. Čermná“ ve výši 70% ze 

skutečných nákladů vynaložených v r. 2019 max. 97.000,- Kč (na úroky z úvěru) 

 individuální investiční dotaci na akci „Rozšíření zázemí AZAS Dolní Čermná“ ve výši 

1.000.000,- Kč 

a uzavření příslušných veřejnoprávních smluv s Pardubickým krajem 

 

- RM vzala na vědomí informace ohledně brownfield objektů kravínů nad sídlištěm – jednání se 

zástupcem vlastníka , zajištění posudku statika, zajištění zabezpečení objektů, záměr budoucího 

odkoupení - starosta informoval o průběhu jednání s majitelem objektů a plánu jejich odkoupení, na nákup 

a úpravu bychom chtěli použít dotační titul, který by měl být vyhlášen i příští rok na MMR  

Jan Svoboda k tomu poznamenal, že je skutečně nutné provést zabezpečení objektů; upozornil také 

na vysypaný obsah ze zlikvidovaného sila u místní komunikace v sídlišti. K tomu uvedl starosta, 

že ohledně zabezpečení objektů bude jednat s xxx. H., ohledně vysypaného sila již jednal s  xxx. M. 

(zástupce ZEFA – poslední uživatel zemědělského areálu), který slíbil provést úklid nepořádku, 

zda došlo k nápravě – úklidu  bude prověřeno  

 

- RM vzala na vědomí informace o přípravě a podobě nových webových stránek městyse 

(prezentace) 

 

- RM schválila podání žádosti o dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na požární 

techniku a věcné prostředky pro JSDHO - zásahové obleky a obuv + motorová pila 

 

- RM schválila uzavření smlouvy na poskytování pracovně lékařských služeb s MUDr. 

Majvaldovou (závodní lékař) 

 

- RM schválila uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě SPÚ - změna výše ročního nájemného 

(v souvislosti s bezúplatným převodem pozemků v k. ú. Jakubovice do majetku městyse) 

 

Starosta vyzval zastupitele, zda má někdo dotazy nebo připomínky k přednesené zprávě rady. 

Nikdo ze zastupitelů neměl žádné dotazy ani další připomínky. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí informace o činnosti rady městyse za 

období duben 2019 až červen 2019. 

Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0  
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3. Finanční záležitosti, projednání účetní závěrky a závěrečného účtu 

městyse za rok 2018 
  
3.1. Projednání účetní závěrky městyse za rok 2018   

Projednávaný bod uvedl starosta.  

V rámci přípravy programu zastupitelstva a zaslaných materiálů byli zastupitelé seznámeni 

s následujícími skutečnostmi,  zákonnými a procesními požadavky pro projednání účetní závěrky 

městyse:         

Na základě uzavřené roční závěrky roku 2018 skončilo hospodaření městyse DČ  se ziskem  

+ 7 268 709,13  Kč.  

Účetní závěrku městyse projednává a schvaluje zastupitelstvo městyse podle § 84 odst. 2 písm. b) 

zákona o obcích, podrobnější náležitosti pro schválení jsou stanoveny v prováděcím předpise 

(vyhláška č. 220/2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných 

účetních jednotek). 

Ke schválení účetní závěrky byly zastupitelům předloženy  účetní doklady – rozvaha k 31.12.2018, 

výkaz zisku a  ztráty sestavený k 31.12.2018, příloha sestavená k 31.12.2018. Při schvalování účetní 

závěrky se vychází i z dalších dokladů – zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2018 (přezkum – 

audit provedly kontrolorky z finančního odboru Krajského úřadu Pardubického kraje) a 

inventarizační zprávy za rok 2018.  Podle výše uvedeného prováděcího předpisu se o schválení 

účetní závěrky sepisuje protokol. 

Podrobný komentář k účetní závěrce podala ekonomka městyse Ing. Lenka Kubíčková, ujasnila 

účetní souvislosti. Sledováno je také splácení dluhů městyse (dluh městyse k rozvahovému dni 

31.12.2018 činil 9.430.640,03 Kč).  

 

Starosta vyzval zastupitele, zda mají k předložené roční účetní závěrce městyse za rok 2018 nějaké 

dotazy nebo připomínky. Nikdo z přítomných nic neměl.    

  

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo účetní závěrku městyse Dolní Čermná 

sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2018, dle protokolu v příloze.   

 

Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0  

 

 

3.2. Projednání návrhu závěrečného účtu městyse za rok 2018 včetně zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření 

Tento bod rovněž uvedl starosta, podrobnější komentář podala Ing. Lenka Kubíčková. Dle 

zaslaných materiálů byli zastupitelé seznámeni s těmito skutečnostmi a procesními náležitostmi 

pro projednání návrhu závěrečného účtu:   

V návaznosti na údaje o plnění příjmů a výdajů za r. 2018 lze konstatovat, že rozpočet městyse 

skončil v roce 2018 finančním přebytkem + 1.495,90 Kč (v r. 2017: + 732 tis. Kč  

(= saldo  příjmy - výdaje). Přebytek roku 2018 byl společně s přebytky minulých let zapojen do 

rozpočtu 2019 k financování investičních akcí v daném roce.  

Zůstatek prostředků na bankovních účtech k 31.12.2018 činil 5.748.137,13 Kč. 

Ke schválení hospodaření městyse za rok 2018 byly zastupitelům předloženy: „závěrečný účet za 

rok 2018“, výkaz FIN 2-12 M a úplné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse 
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za rok 2018. Audit skončil s výsledkem: při přezkoumání hospodaření městyse Dolní Čermná za 

rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Závěrečný účet byl zveřejněn v souladu se zákonným 

požadavkem na úřední desce od 16.05.2019 do dne projednání. 

Příspěvkové organizace zřízené městysem skončily hospodaření v r. 2018 takto: 

ZŠ zisk 60.725,93 Kč  

MŠ zisk 0 

ŠJ zisk 121.675,90 Kč (45.343,13 Kč zisk z hlavní činnosti a 76.332,77 Kč zisk z doplňkové činnosti). 

Základní škola si uvedený zisk ponechává v rezervním fondu.  

Školní jídelna si zisk ve výši 95.793,90 Kč ponechá v rezervním fondu a zisk ve výši 25.882,- ve 

fondu odměn. 

Starosta se dotázal, zda má někdo z přítomných k závěrečnému účtu za rok 2017 nějaké dotazy 

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

 

Starosta navrhl unesení, které má dvě části, o každé části a dal hlasovat samostatně:   

1. 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet 

městyse Dolní Čermná za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 

městyse za rok 2018 a dává souhlas s celoročním hospodařením městyse bez výhrad. 

 

Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0  

 

2. 

a) Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo hospodaření příspěvkové organizace 

Základní škola Vincence Junka, Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, za rok 2018 s tím, že zisk 

ve výši 60.725,93  Kč  bude převeden do rezervního fondu uvedené příspěvkové organizace.  

 

b) Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo hospodaření příspěvkové organizace 

Mateřská škola Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí,  za rok 2018. 

 

c) Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo hospodaření příspěvkové organizace  Školní 

jídelna Dolní Čermná, za rok 2018, s tím, že zisk ve výši 95.793,90 Kč Kč bude převeden do 

rezervního fondu a zisk ve výši 25.882,- bude převeden do fondu odměn uvedené příspěvkové 

organizace. 

Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0  

 

3.3. Informace o rozpočtové změně č. 1 a rozpočtové změně č. 2 k rozpočtu městyse na rok 2019  

Starosta podal zastupitelstvu informace o rozpočtových změnách k rozpočtu městyse na rok 2019:  

Rozpočtovou změnu č. 1 schválila v rámci své kompetence rada na svém jednání dne 15.05.2019 

usnesením č. 15.9. Představuje změnu ve výši 58.000,- Kč na příjmové i výdajové stránce. Jedná se 

příspěvek na volby (poskytovaný ze státního rozpočtu), který dostáváme na účet městyse 

prostřednictvím krajského úřadu. 

Rozpočtovou změnu č. 2 schválila v rámci své kompetence rada na svém jednání dne 13.06.2019 

usnesením č. 16.15. Představuje změnu ve výši 1.380.000,- Kč na příjmové i výdajové stránce. 

Změny na příjmech – vyšší daň z příjmu, odvody za vynětí půdy ZPF, dotace od PaK, vratky 

energií, prodej služ. os. auta. Změny na výdajích – projekty „přírodovědná učebna“, rozšíření 
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zázemí AZAS, oprava střechy ŠJ, spolupořádání MFF, příspěvek MSL na opravu křížků, vyšší daň 

z příjmu, apd.  

Obě rozpočtové změny byly zaslány zastupitelům k podrobnému seznámení v materiálech 

k jednání. 

Nikdo ze zastupitelů neměl k předloženým rozpočtovým změnám žádné dotazy ani připomínky. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí  

 rozpočtovou změnu č. 1 k rozpočtu městyse na rok 2019, dle přílohy, schválenou 

usnesením rady městyse č. 15.9. ze dne 15.05.2019,  

 rozpočtovou změnu č. 2 k rozpočtu městyse na rok 2019, dle přílohy, schválenou 

usnesením rady městyse č. 16.15. ze dne 13.06.2019,  

včetně jejich odůvodnění.  

Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0  

 

 

3.4. Projednání poskytnutí mimořádného příspěvku DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko - 

finanční spoluúčast městyse na realizaci projektu „Obnova kulturního bohatství Mikroregonu 

Severo-Lanškrounsko 2019“ 

Starosta uvedl, že DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko („MSL“) žádal v rámci Programu 

obnovy venkova Pardubického kraje 2019 o dotaci na opravu drobných kulturních památek na 

projekt „Obnova kulturního bohatství Mikroregonu Severo-Lanškrounsko 2019“). Městys Dolní 

Čermná zapojil do tohoto projektu na restaurování 2 objekty:     

 pískovcový podstavec s litinovým křížkem u areálu (na ppč. 8704), náklady na restaurování 

dle návrhu restaurátorky Liany Špatenkové činí 84.000,- Kč   

 pískovcový podstavec s litinovým krucifixem u čp. 18  (na pozemku ppč. 4138/1), náklady 

na restaurování dle návrhu restaurátorky Liany Špatenkové činí 87.000,- Kč   

Celkem náklady na oba objekty: 171.000,- Kč   

Na základě schválené žádosti obdržel MSL na projekt celkem 450.000,- Kč, z toho na Dolní 

Čermnou vychází částka 105.498,- Kč, spolufinancování městyse je ve výši 65.502,- Kč (= finanční 

spoluúčast 38,3% z celkových nákladů na opravy). Tato částka bude v případě schválení 

poskytnuta MSL formou mimořádného příspěvku dle návrhu smlouvy v příloze.    

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná v souvislosti s restaurováním   

 pískovcového podstavce s litinovým křížkem u areálu (na ppč. 8704 v k. ú. Dolní 

Čermná) a  

 pískovcového podstavce s litinovým krucifixem u čp. 18 (na ppč. 4138/1 v k. ú. Dolní 

Čermná)  

v rámci projektu „Obnova kulturního bohatství Mikroregonu Severo-Lanškrounsko 2019“ 

schválilo finanční spoluúčast městyse na opravách výše uvedených objektů ve výši 65.502,- Kč, 

poskytnutí mimořádného příspěvku ve výši 65.502,- Kč Dobrovolnému svazku obcí 

Mikroregion Severo-Lanškrounsko, se sídlem Dolní Čermná 76, IČO 01349341 a uzavření 

„Smlouvy o poskytnutí mimořádného příspěvku“   dle návrhu v příloze. 

 

Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0  
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4. Majetkoprávní záležitosti 

Majetkové záležitosti okomentovali společně starosta a Hana Vágnerová. 

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

Navazujeme na dřívější projednání (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.  

ZM na jednání 15.04.2019  rozhodlo o zveřejnění záměru nově zaměřené ppč. 1190/2 dle 

uvedeného GP, zveřejnění proběhlo od 20.05.2019 do 05.06.2019, bez připomínek. 

Předkládáme zastupitelstvu k rozhodnutí o prodeji.  

Kupní cena je dohodnuta na 150,- Kč/m2  + 21% DPH (tj. prodej za stejnou cenu, jako se žadatelům 

prodaly stavební pozemky):  

ppč. 1190/2, výměra 546 m2  x  150,- Kč = 81.900,- Kč + 21 % DPH = 99.099,- Kč  

Výše kupní ceny za m2 prodávaného pozemku je zdůvodněna následovně: jedná se o zbytkovou 

část pozemku, žadatelé jsou jedinými zájemci, v místní části Jakubovice není občanská vybavenost, 

na prodávané části vede vodovod a el. kabel k vodojemu, je na ní zřízeno věcné břemeno.    

Věcné břemeno je na předmětném pozemku zřízeno smluvně (vodovod a el. kabel k vodojemu 

v Jakubovicích) ve prospěch spol. Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., které je 

vyznačeno v geometrickém plánu č. zak.  80-138/2005. S touto skutečností jsou žadatelé srozuměni.   

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná rozhodlo prodat pozemek zaměřený dle geometrického 

plánu č. 144-56/2019 zpracovaného spol. Geodezie Lanškroun s. r. o., Lanškroun, Opletalova 92, 

IČO 27511618, a to nově vzniklou pozemkovou parcelu č. ppč. 1190/2 v k. ú. Jakubovice, do 

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

kupní cenu 150,- Kč/m2 plus DPH dle sazby stanovené zákonem, schválilo uzavření příslušné 

kupní smlouvy a uložilo starostovi ji podepsat.“ 

Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0  

 

 

 

 

4.2. Projednání záměru prodeje pozemků v lokalitě „u rybníčku“ (ppč. 38, ppč. 39) v k. ú. 

Jakubovice  

Projednání tohoto záměru předkládáme z důvodu podání následujících žádostí: 

 žádost p. K. S.  (čj. ÚmDC 52/2019 ze dne 16.01.2019)  
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- o odkoupení ppč. 39 – p. S. vlastní domek čp. xx v Jakubovicích (na stpč. xx), má zájem o 

odkoupení pozemku, který sousedí s jejími nemovitostmi  

 žádost p. E. Č. (čj. ÚmDC 248/2019 ze dne 18.03.2019)  

- o odkoupení ppč. 38 (vodní plocha), ppč. 39 (trvalý travní porost), a dále pozemků ppč. 587/2 

(trvalý travní porost) a ppč. 664/1 (trvalý travní porost); na užívání ppč. 38 (rybníček) a přilehlé 

ppč. 39  má uzavřenou nájemní smlouvy z 31.10.2001 otec žadatelky p. M. Č. pro účely chovu 

ryb a udržování vodní plochy a přilehlých břehů. Dále má uzavřenou nájemní smlouvu ze dne 

29.09.2004 (na dobu určitou 15 let) ohledně užívání části ppč. 39 za účelem postavení obslužné 

chatky (do výměry 20 m2) pro zajištění chodu rybníčku a přístupové komunikace. 

Dále má žadatelka zájem odkoupit ppč. 587/2 (trvalý travní porost) a ppč. 664/1 (trvalý travní 

porost), chce je zachovat jako mokřad.  

 

 žádost p. K. H. xx.  (čj. ÚmDC 477/2019 ze dne 20.05.2019)  

- má zájem o odkoupení rybníka a přilehlého pozemku - ppč. 38 (vodní plocha), ppč. 39 (trvalý 

travní porost) 

 

Zastupitelům byl prezentován situační plánek dle mapy KN a návrh dalšího postupu: 

1. zlegalizování vodního díla na ppč. 38, pasportizace  

2. geometrickým plánem nechat zaměřit pozemkové parcely ppč. 870, ppč. 940/1 a ppč. 868 (které 

jsou v majetku městyse a jsou evidovány jako ost. plocha – ost komunikace) tak, aby po nich byl 

možný příjezd k přilehlým nemovitostem soukromých vlastníků; tyto části ponechat ve vlastnictví 

městyse. Ostatní (pro městys nepotřebné) části prodat soukromým vlastníkům v rámci narovnání 

majetkových vztahů případně dle jejich zájmu. 

3. geometrický plán s konkrétním řešením předložit zastupitelstvu, projednat zveřejnění záměru 

pozemků, které městys bude mít zájem prodat, včetně ppč. 38 (rybníček) a ppč. 39 

4. v případě prodeje  ppč. 38 (rybníček) a ppč. 39 (případně dalších pozemků, o které bude mít 

zájem více žadatelů) prodat ve veřejné soutěži formou obálkové metody. 

Následovala krátká diskuse zastupitelů.  

Jan Svoboda upozornil, že na sousední ppč. 53 je složen hnůj. Starosta odpověděl, že situaci 

prověříme. 

     

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná se seznámilo s žádostmi zájemců o odkoupení pozemků 

ppč. 38 a ppč. 39 v k. ú. Jakubovice, projednalo a schválilo věcný záměr, uložilo starostovi 

zajistit potřebné úkony směřující ke zveřejnění záměru prodeje a vlastního prodeje pozemků a 

o tomto postupu informovat žadatele.    

                                                                                     Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0  

 

 

4.3. Projednání žádosti společnosti svoboda.plan s. r. o., se sídlem Dolní Čermná 243,  IČO 

27554805 (čj. ÚmDC 344/2018 ze dne 12.04.2019)  

  - o odkoupení pozemků ppč. 2343/2 a části ppč. 4134 v k. ú. Dolní Čermná – zveřejnění záměru 

prodeje  

Ing. Jiří Svoboda oznámil střet zájmů.  
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Zastupitelstvu předkládáme k projednání žádost spol. svoboda.plan s. r. o. o odkoupení pozemků 

z majetku městyse  - ppč. 2343/2 – zahrada o výměře 290 m2  

                                                    - části ppč. 4134 – ostatní plocha o výměře cca 94,4 m2; na oddělení 

požadované části bude zpracován geometrický plán.    

Jedná se o pozemky na náměstí – zastupitelům byl prezentován zákres do mapy KN, podrobné 

důvody k odkoupení jsou uvedeny v žádosti (ppč. 2343/2  navazuje na sousední větší pozemek ve 

vlastnictví žadatele, odkoupení části ppč. 4134 - vyhnutí se přeložce vodovodu), žádost i zákres 

navrhované situace bylo zasláno zastupitelům v materiálech k jednání. 

Žádost byl projednána v radě městyse dne 17.04,2019 (usnesení 12.8.), která  doporučila 

zastupitelstvu městyse schválit zveřejnění záměru prodeje předmětných pozemků.  

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely 

č. 2343/2 – zahrada a části pozemkové parcely č. 4134 – ostatní plocha v k. ú. Dolní Čermná, dle 

situačního plánku v příloze.  

Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 1 

(Jiří Svoboda)  

 

 

4.4. Projednání nabídky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (čj. ÚmDC 

378/2019 ze dne 23.04.2019)  

na bezúplatný převod pozemků - ppč. 4099/3 a ppč. 4099/4  v k. ú. Dolní Čermná 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabízí městysu k bezúplatnému převodu do 

jeho majetku pozemky: 

ppč. 4099/3 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 8 m2  

ppč. 4099/4 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 229 m2  v k. ú. Dolní Čermná 

   

Jedná o pozemky na Smrčině pod částí místní komunikace (odbočka ze Smrčiny k čp. 84 a 85). 

Bezúplatný převod těchto pozemků, které jsou majetkem státu,  umožňuje zák. 219/2000 Sb. o 

majetku České republiky - jedná o pozemky, na kterých se dle  územního plánu nachází místní 

komunikace. 

Věc byla projednána v radě dne 24.04,2019 (usnesení 13.9.), která  doporučila zastupitelstvu 

městyse nabytí předmětných pozemků do majetku městyse schválit a podepsat příslušnou 

smlouvu.  

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 4099/3 

– ost. plocha, ost. komunikace a pozemkové parcely č. 4099/4 – ost. plocha, ost. komunikace   

v k. ú. Dolní Čermná do vlastnictví městyse Dolní Čermná a uzavření smlouvy o bezúplatném 

převodu vlastnického práva majetku č. UZSVM/HUO/2792/2019-HUOM,  uzavíranou mezi ČR – 

Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČO 

69797111 (převodce) a městysem Dolní Čermná, se sídlem Dolní Čermná 76, IČO 00278734  

(nabyvatel), dle přílohy, a ukládá starostovi uvedenou smlouvu podepsat.   

 

Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0  
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5. Různé 
5.1. Delegování zástupce městyse na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace 

Jablonné nad Orlicí, a. s.  

Starosta uvedl, že dne 20.06.2019 se bude konat od 12.30 hodin řádná valná hromada akcionářů 

společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., městys Dolní Čermná je akcionářem 

této společnosti. Delegování zástupce obce na valnou hromadu obchodních společností, v nichž 

má obec majetkovou účast, je podle § 84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích, v kompetenci 

zastupitelstva. 

Pro letošní valnou hromadu budeme delegovat zástupce městyse „ad hoc“. Dotázal se zastupitelů, 

zda má někdo zájem zastupovat na VH městys - nebylo tomu tak. Proto navrhl na valnou 

hromadu delegovat členku rady městyse RNDr. Věru Šverclovou. Nikdo proto tomuto návrhu 

neměl žádné připomínky.    

Opětovně budeme řešit delegování na VH příští rok.  

  

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, deleguje 

členku Rady městyse Dolní Čermná RNDr. Věru Šverclovou 

jako zástupce městyse Dolní Čermná, který je akcionářem společnosti Vodovody a kanalizace 

Jablonné nad Orlicí, a. s., se sídlem Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 54, IČ: 48173398, 

na řádnou valnou hromadu, konanou v sídle společnosti dne 20.06.2019.   

 

Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 1 

(Šverclová)  

 

5.2. „Oprava havarijního stavu ubytovny čp. 243 v AZAS“  

Starosta podal zastupitelům informace o průběhu a dokončení akce „Oprava havarijního stavu 

budovy čp. 243 v AZAS“:   

Práce na opravě ubytovny probíhaly od prosince minulého roku. Termín byl více než napnutý. Vše 

jsme koordinovali sami, což bylo časově a organizačně velice náročné. Poslední práce nutné ke 

spuštění provozu probíhaly 24. května 2019 s tím, že 25.05.2019 jsme již přivítali nové klienty. 

Nakonec se vše podařilo s vypětím všech sil zvládnout v termínu. V současné době je potřeba 

dořešit už jen drobné technické záležitosti – položení lina ve skladu, vyrobení regálu do skladu, 

atd.  

Celou opravu komplikoval technický stav ubytovny, neboť tato byla budována brigádnicky v 80. 

letech. Tomuto odpovídala i mnohá problémová stavební řešení, které byla zjištěna až při 

bouracích pracích. Na tyto skutečnosti muselo být reagováno okamžitě. V daném kontextu se jeví 

zvolený způsob opravy havarijního stavu jako správný, a to i z časového hlediska.  

Celkové náklady opravy jsou vyčísleny v současné době na částku 2.631.850,77 Kč bez DPH (DPH 

jako plátci odečteme) některé faktury ještě dobíhají. Konečná částka bude zastupitelům sdělena na 

dalším jednání zastupitelstva, finanční rámec akce ve výši 3 mil. Kč nebude překročen.  

Je zřejmé, že při řešení havarijní opravy v naší režii došlo i k úspoře finančních prostředků ze 

strany městyse. Odhadovaná úspora je cca 20 % z ceny díla, tedy cca 500.000,- Kč. 

Návrhy řešení a TDI zajišťoval místostarosta. Na dodávky některých prací se dělala poptávková 

řízení, u ostatních se provádělo vždy prověření cen na trhu. Do akce byly zapojeny menší firmy. 

Ukázalo se, jak obtížné je při současné situaci na trhu zajistit provedení řemeslnických prací. 



 

17 

 

Zednické práce byly provedeny v režii městyse (Josef. Peichl ml.). Pomocné práce jako bourání, 

drobné montážní přípravné práce, malování atd. prováděli zaměstnanci a brigádníci z technické 

čety.  

 

V současné době se připravuje propagace naší ubytovny, která bude mít celoroční provoz a bude 

sloužit jak pro externí klienty, tak i místní.  

Velké poděkovaní patří místostarostovi, který této akci věnoval opravdu velké množství času a 

naší pracovní četě v čele s Josefem Peichlem ml., která zde odvedla velké penzum práce.  

K problematice se vyjádřil místostarosta Ing. Jiří Svoboda: tohle bylo maximum, co jsme byli 

schopni udělat, znova bych už do toho tímto způsobem asi nešel. Ale za dané situace nebylo jiné 

východisko a ušetřili jsme cca 1 rok času.   

 

Starosta na závěr uvedl, že souhlasí s vyjádřením místostarosty. Toto bylo maximum, co jsme 

schopni udělat ve své režii, znova bych už do toho tímto způsobem také nešel, ale nebyl čas na 

podrobnější přípravu, která by se s ohledem na výše uvedené skutečnosti musela stejně v průběhu 

stavby mnohokrát předělávat.  

Zastupitelům byly prezentovány fotografie z průběhu akce a fotografie současného stavu 

opravené ubytovny. 

Bez dotazů a připomínek zastupitelů.     

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí informace o dokončené akci „Oprava 

havarijního stavu budovy čp. 243 v AZAS“. 

Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0  

  

 

5.3. Projekt „Rozšíření zázemí AZAS Dolní Čermná“  

Informace k projektu „Rozšíření zázemí AZAS Dolní Čermná“ podal starosta:   

Od začátku roku se intenzivně pracuje na přípravě projektové dokumentace, konkrétně jsme 

probírali na minulém zastupitelstvu. V současné době je dokumentace před dokončením. Dle 

obestavěného prostoru byla cena díla odhadnuta na 15 mil. bez DPH. Na přelomu června a 

července by měl být znám rámcový položkový rozpočet, který cenu upřesní. Uvedená informace 

bude důležitá hlavně pro jednání se zástupci banky a firmy, která nám bude zpracovávat výběrové 

řízení.  Původně měla být projektová dokumentace dokončena do konce června 2019, ale 

zpracovatel PD požádal o prodloužení termínu do 31.07.2019. K uvedenému datu bude znám 

konečný položkový rozpočet. Hlavním důvodem je potřeba zpracovat projekt opravdu detailně a 

tím, pokud možno eliminovat možné chyby, která by mohly v budoucnu způsobit značné 

vícenáklady. Uvedeným posunutím termínu by se posunulo i zahájení stavby o cca jeden měsíc, 

tedy od listopadu 2019. Zároveň by došlo k posunutí termínu dokončení do konce prázdnin 2020. 

Restaurace by v příštím roce měla fungovat ještě v původních prostorách s tím, že provoz by se 

přestěhoval do nových prostor cca v září 2020. Vše bude odvislé od kolaudace. V případě této 

varianty to pro nás bude výhodné ze strany cash flow, neboť první platba za stavbu by měla 

proběhnout až na začátku roku 2020. Nadále počítáme s přijetím úvěru cca 10 mil. Kč.  

Nadále monitorujeme možné dotační tituly, ale v současné době není žádný vyhlášen a ani se 

nejeví, že by byl nějaký v brzké, ani delší době, vyhlášen. Z Pardubického kraje jsme pro letošní 
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rok na akci dostali individuální dotaci ve výši 1.000.000, - Kč. Zbytek plánujeme financovat 

z vlastních a úvěrových zdrojů.  

Abychom stavbu co nejvíce zlevnili počítáme s tím, že před předáním staveniště firmě bude 

provedena demolice stávajících bungalovů a prostor za společenskou místností v naší režii.  

 

V nejbližší době jsou plánovány následující kroky:  

1. Předání podkladů daňovému poradci panu Blankovi k ekonomickému posouzení 

budoucího provozu restaurace. Poté co se daňový poradce s nimi seznámí, proběhne 

jednání, na které bude přizván člen (členové) finančního výboru   

2. Jednání ve společnosti RTS a. s. Brno kvůli zpracování výběrového řízení. Jeho 

výstupem bude cenová nabídka na zpracování kompletního VŘ; je nutné počítat s tím, 

že výběrové řízení bude trvat cca 2 – 3 měsíce, firmu jsme oslovili na podkladě 

doporučení 

3. Jednání s  pracovnicí České spořitelny a. s., pro potřeby řešení přijetí úvěru na 

financování našich investiční akcí v následujícím období  

4. Uskutečnění plánované návštěvy hostinského zařízení obce Opatov  

5. Dokončení projektové dokumentace a provedení územního a stavebního řízení  

6. Předložení podkladů zastupitelstvu k rozhodnutí o uzavření smlouvy o dílo a o úvěru.  

 

K tomu, abychom vše časově zvládli je nezbytné pověřit radu městyse učiněním všech úkonů 

nezbytných k provedení výběrového řízení, zajištění stavebního dozoru, koordinátora bezpečnosti 

práce atd.  s tím, že zastupitelstvu budou předloženy k projednání všechny potřebné návrhy 

smluv potřebné k realizaci akce, jako např. smlouva o dílo se zhotovitelem akce, smlouva o úvěru, 

atd.   

K dotazu starosty neměli zastupitelé k podaným informacím a předloženým návrhům žádné 

dotazy ani připomínky. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

(1) Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí informace o projektu „Rozšíření 

zázemí AZAS Dolní Čermná“ a jeho harmonogramu (výběrové řízení na zhotovitele, zajištění 

financování akce, zpracování ekonomické analýzy budoucího provozu,atd.)  

(2) Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná pověřuje Radu městyse Dolní Čermná k učinění všech 

úkonů nezbytných k provedení výběrového řízení na zhotovitele projektu „Rozšíření zázemí 

AZAS Dolní Čermná“ a zabezpečením dalších souvisejících záležitostí (zejména zajištěním 

technického dozoru investora, koordinátora BOZP, jednáním o úvěru atd.).   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná ukládá Radě městyse Dolní Čermná předložit 

zastupitelstvu k projednání návrh smlouvy o dílo a další návrhy smluv potřebných k realizaci 

akce, včetně návrhu smlouvy o úvěru na zajištění financování projektu.  

 

Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0  
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5.4. Oprava stávající restaurace - provoz 2019  

K opravě stávající restaurace čp. 244 v AZAS pro zajištění provozu v sezóně 2019 podal starosta 

následující informace:  

V rámci posouzení stavu bylo konstatováno, že do provozu musí být nakoupeno nové gastro 

vybavení (cena 663.373,80 Kč bez DPH) a další nutné vybavení pro provoz restaurace (účetní 

systém, talíře, židle atd.). Zároveň bylo rozhodnuto o opravě fasády restaurace. Celkové náklady 

jsou vyčísleny na částku 489.288,97 Kč (bez DPH a bez gastro vybavení). 

Pokud jde o zpětnou vazbu máme v drtivé míře pozitivní reakce, a to jak na kvalitu jídla, tak i na 

obsluhu. Starosta vyzval zastupitele ke zprostředkování případné zpětné vazby osobní, ale i od 

ostatních občanů.   

V krátkých diskusních příspěvcích někteří zastupitelé prezentovali své prvotní postřehy a 

zkušenosti po zahájení provozu restaurace v AZAS.  
 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí informace o opravě objektu restaurace 

čp. 244 v AZAS a zahájení jejího provozu. 

Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0  

 

 

5.5. Zástavba  „V Ráji“  

Starosta podal zastupitelům informace ohledně postupů při zpracování územní studie lokality 

k výstavbě rodinných domů V Ráji: 

Po komplexním vyhodnocení návrhu a provedených jednáních bylo konstatováno, že je nezbytné 

provést v dané akci následující úkony (termíny s ohledem na složitost nebyly prozatím stanoveny, 

vše bude odvislé od dohody o parcelaci).  

Zároveň byla zastupitelům prezentována příslušná část z návrhu územní studie s legendou 

stávajících a budoucích vlastnických vztahů k pozemkům v dané lokalitě. Z doposud provedených 

vyvstaly k řešení další úkoly:  

a) Dokončit územní studii a parcelaci území:  

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

stanovení  

 Prověřit cenu přeložky optického kabelu (jedná se o cca 150 m) nebo posunutí 

navrhované komunikace  

 Zvážit navýšení počtu parcel z 44 na cca 50 – od navýšení počtu parcel nakonec 

ustupujeme 

 Řešit cenu odkupu nebo směnu pozemků od soukromých vlastníků  

 Rozdělení parcel – parcelizace – prověření, aby nemohlo dodatečně po dohodě o 

parcelaci dojít k navýšení počtu parcel, čímž by mohlo dojít k poškození městyse   

b) Jednání s Mgr. Hamplovou  - o administrativních krocích (stanovení kritérii pro 

prodej pozemků)  

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

sami soukromníci) - v dané chvíli se jeví jako jediná možnost dohoda 

d)  Spočítat orientačně náklady na zasíťování dle podkladů od architektů  

e)  Řešení způsobu rozdělení nákladů na zasíťování mezi městys a soukromé 

vlastníky; pokud nedojde ohledně této záležitosti k dohodě, zvážit zda vůbec uvedenou 

investici realizovat  
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 - nutno sehnat vzorový příklad – ve spolupráci s DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko  

 

f) Zpracování projektové dokumentace - poté územní a stavební řízení  

g) Připravit plán financování v letech - rozdělení na etapy (není v silách městyse 

financovat výstavbu najednou)  

h) Jednání se síťaři o případném podílu na výstavbě sítí  

i) Realizace 1. etapy výstavby  

S ohledem k zodpovědnému vyřešení všech shora uvedených záležitostí rada městyse na svém 

posledním jednání schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s architektem s tím, že termín 

k dokončení studie se prodlužuje do 30.09.2019.  

Poté proběhla diskuse v orgánech městyse nad kalkulací možné ceny/m2 stavebního pozemku -  

předpokládáme, že bude vycházet ze stanovení základní ceny (viz např. ceny stavebních pozemků 

v okolí) + poměrná část na zasíťování +  zákonná DPH. 

K dotazu Jiřího Vávry ještě zodpověděl starosta, na základě výsledků dosavadních jednání, kdo ze 

soukromých vlastníků pozemky městysu prodá, případně kde proběhne směna s městysem.       

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná ohledně zpracování územní studie lokality V Ráji vzalo 

na vědomí informace o provedených jednáních, seznámilo se s dalším předpokládaným 

postupem a uložilo vedení městyse poskytnout veškerou potřebnou součinnost zpracovateli a 

pořizovateli územní studie, činit nezbytné úkony a o průběhu dále průběžně informovat 

zastupitelstvo městyse.    

Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0  

 

6. Dotazy občanů a diskuse  

Starosta pozval zastupitele na 31. ročník MFF Čermenské slavnosti, který se koná 22.06.2019 

v Areálu zdraví a sportu, od 17.30 na společné setkání ve společenské místnosti v AZAS a na 

galaprogram. 

 

Starosta upozornil veřejné funkcionáře, kteří mají povinnosti podle zákona o střetu zájmů (zák. č. 

159/2006 Sb., ve znění pozd. předpisů), aby příslušná oznámení podali do stanoveného termínu a 

předešli tak případným postihům. 

 

Starosta dále podal informaci, že Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko mění 

od 15.07.2019 své sídlo - stěhuje se na ul. Dobrovského (areál ZŠ) do Lanškrouna. Od 01.01.2020 

dojde k rozšíření svazku na 16 členských obcí, přistupují obce Lubník a Žichlínek. Dojde také na 

personální posílení svazku na 5 zaměstnanců.  

 

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

Pavel Mareš – dotazují se mě někteří občané, jak lze řešit případné připomínky k výuce na 

základní škole; může s tím něco dělat městys jako zřizovatel? K dotazu reagovali místostarosta a 

starosta: tyto připomínky se dají řešit prostřednictvím školské rady. Za výuku a personální 

záležitosti je zodpovědná ředitelka a nemůže do nich přímo zasahovat zřizovatel.  
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K dotazu Jana Svobody k účasti žáků ZŠ na vystoupení souborů zítra v Orlovně v rámci MFF 

Čermenské slavnosti reagovali zastupitel Jiří Vávra a starosta: tato akce se nebude konat, protože 

zatím nedojel soubor z Panamy. 

 

Jan Svoboda: dala by se upravit plánovaná komunikace na ppč. 3193/2 (mezi čp. 27 a čp. 389) - 

alespoň jako průchod pro pěší? Odpověděl místostarosta: i pro takové využití je nutné řešit 

napojení na silnici II/314  (vyjádření, úřední povolení, propustky, …), což je v daném místě 

problém z hlediska rozhledových poměrů.  

 

Jan Svoboda: navrhuje do lokality sídliště nových rodinných domů umístit značku „zóna“, protože 

na místních komunikacích v sídlišti se často pohybují děti. Odpověděl starosta: na umístění takové 

značky musí zpracovat projekt dopravní projektant, plánujeme řešit zónu celého sídliště.       

 
Další dotazy ani příspěvky do diskuse nikdo neměl. 

 

Jednání bylo ukončeno dne 19.06.2019 v 19.50 hod. 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 20. - 21.06.2019  
 

 

Zapsala: JUDr. Hana Vágnerová 

 

Přílohy zápisu:  

č. 1 - zveřejněná informace o konání zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná dne 19.06.2019 

č. 2 - prezenční listiny zastupitelů a hostů 

č. 3 - usnesení zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná z 19.06.2019 

 

  

Zapisovatel 
JUDr. Hana Vágnerová,  

v. r.  

  

Ověřovatel  Pavel Mareš, v. r. 

  

Ověřovatel             Petr Nasto          MUDr. Martin Appl, v. r. 

  

Starosta  Petr Helekal , v. r. 
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