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ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTYSE (ZM) DOLNÍ  

ČERMNÁ 23.09.2019 

č.  6/2019-ZM 
čj. ÚmDC 846/2019  

Počet listů dokumentu: 22         

Počet příloh/listů: 3/18  

Spisový znak: 101.2.1     A/10 

               V Dolní Čermné, dne 23.09.2019          
 

 

Z Á P I S 

 z jednání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná 

č.  6/2019-ZM 
konaného dne 23.09.2019 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 23. září 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 13 

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

Konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.  

Zvlášť starosta přivítal a představil přítomným architekta, MgA. Jana Světlíka, který s kolektivem 

dalších architektů spol. Molo architekti s. r. o. zpracoval návrh územní studie lokality V Ráji a 

bude ji prezentovat na dnešním jednání zastupitelstva.      

 

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

Pavla Faltuse a Petra Nastoupila. 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 červenec 2019 až září 2019  
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3. Finanční záležitosti 

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.  

Starosta navrhl, aby po zahájení jednání nejprve MgA. Světlík v prezentaci představil územní 

studii lokality V Ráji (s ohledem na jeho cestu zpět do Prahy bychom předřadili ostatním bodům 

programu). „Zástavba V Ráji“ je pak součástí bodu 5.1. – Investiční akce městyse v bodě „Různé“, 

kdy se k této problematice ještě vrátíme. 

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 Ing.  Pavla Faltuse a Petra Nastoupila a program jednání.  

 

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

(Faltus)  

 

Následovala prezentace MgA. Jana Světlíka návrhu územní studie lokality V Ráji. Nejprve vysvětlil 

zásadní myšlenku architektonicko - urbanistického řešení: umístit domy citlivě do dané krajiny 

(střídání luk, polí, stromořadí, remízků, samostatných stromů a usedlostí) tak, aby vyrůstaly přirozeně 

ze skupin stromů jako ve staré zástavbě. Ukázal řešené území, které netvoří „mřížku“ ale „serpentinu“. 

Seznámil přítomné se stávajícími vlastnickými vztahy k pozemkům v dané lokalitě a návrhem jejich 

vypořádání. Nedílnou součástí územní studie je i uzavření dohod o parcelaci se soukromými vlastníky 

pozemků v lokalitě. Vysvětlil návrh dopravního řešení, situaci ohledně inženýrských sítí, včetně 

plánovaných přeložek. Ujasnil doporučené regulace (náspy a terasy, typy a umístění domů, oplocení, 

doporučené materiály a barevná řešení – fasády, střechy,…). 

Po ukončení prezentace vyzval starosta zastupitele, zda mají k návrhu územní studie nějaké dotazy 

nebo připomínky. 

 

MUDr. Martin Appl se dotázal, zda je v předmětné lokalitě plánován nějaký prostor pro vyžití dětí, 

např. nějaké menší hřiště. MgA. Světlík odpověděl, že zatím ne, poděkoval za konstruktivní 

připomínku s tím, že se jí bude zabývat a v dané lokalitě bude hledat vhodný prostor. Uvedl, že 

v prostorách remízků mohou být umístěny lavičky. 

Dále proběhla krátká diskuse zastupitelů a architekta ohledně dopravního řešení a možností přístupů 

k domům v této lokalitě (příjezd po navrhované nové místní komunikaci a po úzké cestě pro pěší).       

 

Po vyčerpání tématu starosta poděkoval MgA. Světlíkovi a rozloučil se s ním. 

V průběhu prezentace studie se dostavil zastupitel Pavel Mareš. 

     

2. Zpráva o činnosti rady za období červenec 2019 až září 2019  
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Starosta uvedl, že od minulého jednání zastupitelstva, které se konalo dne 19.06.2019, proběhla 

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

zprávu o činnosti RM z jednání 17.07.2019 (17. jednání RM), 05.08.2019 (18. jednání RM), 26.08.2019 

(19. jednání RM) a 18.09.2019 (20. jednání RM).    

Z jednání RM 17.) až 20.) předkládáme obsah usnesení, k některým   projednávaným věcem podal 

starosta podrobnější komentář.  

Starosta uvedl, že v uvedeném období se rada zabývala přípravou či zajištěním realizace řady 

investičních akcí. Podrobně bude zastupitelstvo o investičních akcích informováno v rámci 

samostatného bodu v posledním bloku programu „Různé“.   

 

17. jednání RM 17.07.2019: 

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

Čermná“ - o současném stavu projektu a s ním souvisejících jednáních, o dalším plánovaném 

postupu při zajišťování financování a realizace projektu.  

17.2.2. Rada městyse se seznámila s cenovou nabídkou na administraci veřejné zakázky na projekt 

„Rozšíření zázemí AZAS Dolní Čermná“ předložené společností RTS, a. s., Brno, Lazaretní 13, IČO 

25533843 dle přílohy a rozhodla ji přijmout a uložila starostovi zajistit návrh příkazní smlouvy a 

tento předložit radě ke schválení.  

- viz samostatný bod 5.1.  

 

17.3.1. Rada městyse rozhodla vyhlásit výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Oprava havarijního stavu střechy objektu ZŠ a ŠJ Dolní Čermná“, které pro městys zajišťuje DSO 

Mikroregion Severo-Lanškrounsko, schválila výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci a 

uložila starostovi zajistit její rozeslání firmám. 

17.3.2. Rada městyse ustanovila komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na veřejnou 

zakázku malého rozsahu „Oprava havarijního stavu střechy objektu ZŠ a ŠJ Dolní Čermná“ ve 

složení: Ing. Jiří Svoboda, RNDr. Věra Šverclová a JUDr. Hana Vágnerová (náhradníci Jan 

Svoboda, Mgr. Jiří Vávra, Ing. Milada Marešová) a uložila jí předložit na zasedání rady městyse její 

stanovisko (doporučení) pro výběr zhotovitele. 

17.3.3. Rada městyse schválila uzavření smlouvy o dílo s Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion 

Severo-Lanškrounsko, Dolní Čermná 76, IČO 01349341, na zajištění výběrového řízení na veřejnou 

zakázku malého rozsahu akce „Oprava havarijního stavu střechy objektu ZŠ a ŠJ Dolní Čermná“ a 

související administraci, viz příloha. 

- viz samostatný bod 5.1.  

 

17.4. Rada městyse projednala a schválila uzavření „Smlouvy o společném zadávání“ s ČR – 

Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Pardubický kraj, Pardubice, 

Boženy Němcové 231, IČO 01312774, za účelem společného zadávání veřejné zakázky s názvem 

Realizace společných zařízení v k. ú. Dolní Čermná dle předloženého návrhu a uložila starostovi ji 

podepsat.   

- uvedená smlouva byla uzavřena z důvodu společného zadání u akcí poldry; při realizaci poldrů, 

které budou placeny ze státního rozpočtu, budeme financovat kousek cest nad rodinným domem 

čp. 67  

 

17.5.1. Rada městyse vzala na vědomí informace o přípravě projektu „Chodník Lesní brána – Dolní 

Čermná“, včetně řešení záležitostí na vodoprávním úřadu a obsahu jednání s plynárnami a uložila 

starostovi a místostarostovi pokračovat v přípravě projektu.    
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- viz samostatný bod 5.1.  

 

17.5.2. Rada městyse schválila uzavření Smlouvy o podmínkách provedení stavby č. 

S/OM/3888/19/PPS/BP mezi Pardubickým krajem, se sídlem Pardubice, Komenského náměstí 125, 

IČO 70892822 (vlastník nemovité věci) a městysem Dolní Čermná, se sídlem Dolní Čermná 76, IČO 

00278734 (stavebník) ohledně stavby „Chodník Lesní brána – Dolní Čermná“ s následným 

majetkoprávním vypořádáním formou darovací smlouvy uzavřené mezi Pardubickým krajem a 

městysem Dolní Čermná ve prospěch městyse, dle předloženého návrhu a uložila starostovi 

předmětnou smlouvu podepsat.   

 

17.6. Rada městyse schválila nákup vybavení pro JSDHO Dolní Čermná, dle přílohy. 

 

17.7.1. Rada městyse projednala a schválila odkoupení movitých věcí (vybavení kanceláře ve II. 

NP budovy čp. 76) za dohodnutou kupní cenu a uzavření příslušné kupní smlouvy 

s Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, Dolní Čermná 76, IČO 01349341, 

dle přílohy.  

 

17.7.2. Rada městyse schválila ukončení pronájmu nebytových prostor - jednotky č. 76/3 ve II. 

nadzemním podlaží budovy čp. 76, 101 v k. ú. Dolní Čermná pro účely zřízení kanceláře svazku na 

základě „Smlouvy o nájmu nebytových prostor“ ze dne 09.12.2016 s Dobrovolným svazkem obcí 

Mikroregion Severo-Lanškrounsko, Dolní Čermná 76, IČO 01349341, dohodou ke dni 31.07.2019 a 

uložila starostovi předmětnou dohodu podepsat.  

 

17.8. Rada městyse projednala záměr přemístění kanceláře stavebního úřadu do prostor jednotky 

č. 76/3 ve II. nadzemním podlaží budovy čp. 76, 101 v k. ú. Dolní Čermná (kanceláře dříve užívané 

DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko) a vyslovila s ním souhlas a uložila starostovi připravit 

konkrétní návrh přemístění  

 

17.9. Rada městyse schválila rozpočtovou změnu č. 3 k rozpočtu městyse na rok 2019, dle přílohy. 

 

17.10. Rada městyse opětovně projednala návrh na obsazení pracovní pozice „vedoucí pracovní a 

technické skupiny městyse“ a uložila starostovi zajistit vyhlášení výběrového řízení. 

 

17.11. Rada městyse schválila vyplacení odměn za I. pololetí roku 2019 ředitelkám příspěvkových 

organizací 

 Základní škola Vincence Junka, Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, sídlo Dolní Čermná 4, 

IČO 70996806, 

 Mateřská škola Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, sídlo Dolní Čermná 4, IČO 70996849,  

 Školní jídelna Dolní Čermná, sídlo Dolní Čermná 40, IČO 70154503,  

z rozpočtových prostředků jednotlivých příspěvkových organizací, ve výši dle přílohy.  

 

17.12. Rada městyse projednala a schválila nákup gastronádob dle cenové nabídky společnosti 

GASTRO komplet UO s. r. o., se sídlem M. R. Štefánika 71, Ústí nad Orlicí. IČO 07589492 v příloze.   

 

17.13. Rada městyse v souvislosti s akcí akce “Oprava havarijního stavu budovy čp. 243 v AZAS“ 

schválila nabídku na zhotovení a montáž regálu na uložení ložního prádla od f. Jan Svoboda, 

Dolní Čermná 252, IČO 71869506, dle přílohy. 
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17.14. Rada městyse vzala na vědomí informaci starosty o vysoutěžené veřejné zakázce 

Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko na zpracování Plánu rozvoje sportu 

městyse Dolní Čermná; rada městyse ukládá starostovi a K. Veselé zajistit podněty k zapracování 

do předmětného plánu a jejich předání zpracovateli. 

- jedná se o povinnost, kterou nám ukládá zákon; plán rozvoje sportu městyse bude projednáván 

se zástupci spolků; starosta vyzval zastupitele, aby mu předávali případné podněty na doplnění 

plánu  

 

17.15. Rada městyse ohledně zpracování územní studie lokality V Ráji projednala záměr směny 

pozemků soukromých vlastníků v předmětné lokalitě potřebných pro výstavbu za pozemky ve 

vlastnictví městyse a uložila starostovi zajistit vytipování pozemků v majetku městyse vhodných 

ke směně a dále informovat radu.  

 

17.16. Rada městyse projednala žádost P. V., bytem xxx a V. H., bytem xxx (čj. ÚmDC 664/2019 ze 

dne 09.07.2019) o dokončení místní komunikace na ppč. 3193/2 a části ppč. 3187/7 v k. ú. Dolní 

Čermná a uložila starostovi projednat možnost napojení plánované komunikace na silnici II/314 s 

Dopravním inspektorátem Policie ČR a zaslat žadatelům písemnou odpověď ve smyslu jednání 

rady.     

 

17.17. Rada městyse rozhodla o zřízení budoucího věcného břemene na pozemcích ppč. 4106/13 a 

ppč. 8680 v k. ú. Dolní Čermná, ve prospěch oprávněného – společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 

Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, IČO 24729035 zastoupené společností Energomontáže 

Votroubek s. r. o., Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 318, IČO 28791274, spočívajícího v právu 

oprávněné osoby na služebném pozemku umístit, provozovat, opravovat, udržovat zařízení 

distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, schválila návrh „Smlouvy o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2019027/ VB/22, 

Dolní Čermná, parc. č. 8017/2, knn  a ukládá starostovi předmětnou smlouvu podepsat. 

 

17.18. Rada městyse se seznámila s návrhem systému fungování místa na odběr bioodpadu  (na 

ppč. 8179, k. ú. Dolní Čermná) a uložila starostovi realizovat potřebná opatření. 

- byl zakoupen kontejner na bioodpad, který bude umístěn na uvedeném místě; řeší se uzavření 

prostoru před kravíny; místo na odkládání bioodpadu bude zatím mít stanovenou provozní dobu 

a bude ho obsluhovat p. Pavel Křivohlávek a p. Jiří Vacek; bylo nutno k tomuto kroku přistoupit, 

neboť někteří neukáznění občané sypali do větví stavební suť a podobné materiály, které nám 

dělaly velké problémy při štěpkování a úklidu  

 

17.19. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o organizačním zajištění účasti zástupů 

městyse na  28. ročníku Setkání Čermných konaném dne 31.08.2019 v Čermné u Domažlic. 

 

17.20. Rada městyse projednala žádost P. Z., bytem xxx (čj. ÚmDC 678/2019 ze dne 15.07.2019) o 

přidělení obecního bytu a konstatuje, že nemá k dispozici vhodný volný byt; rada městyse 

rozhodla, že předmětná žádost bude vedena v seznamu žádostí uchazečů o byty a bude 

předložena radě městyse k posouzení v případě uvolnění vhodného bytu.   
 

17.21. Rada městyse schválila služební cesty delegací městyse Dolní Čermná do družební obce 

Liptovská Teplička (Slovensko) a Gminy Dzierzoniów v červenci a srpnu 2019.   
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17.22. Rada městyse projednala a schválila nabídku společnosti MADOS MT s. r. o., Lupenice 51, 

Kostelec nad Orlicí, IČO 25297899, na opravu zábradlí na mostě 31514-4 a zábradlí na lávce (pod 

kostelem) dle přílohy.   
 

17.23. Rada městyse rozhodla poskytnout finanční dar ve výši 10.000, - Kč Sboru dobrovolných 

hasičů v Dolní Čermné, Dolní Čermná 2, IČO 61237621 u příležitosti 140. výročí založení 

hasičského sboru v Dolní Čermné, schválila uzavření příslušné darovací smlouvy dle návrhu v 

příloze a uložila starostovi ji podepsat. 

 

17.24. Rada městyse schválila Smlouvu o stravování se spol. Hmaťák s. r. o., se sídlem Lannova 

2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 04229720 (možnost stravování v restauraci AZAS Dolní 

Čermná čp. 244)  s tím, že příspěvek na stravování zaměstnanců zůstává ve výši dle „Směrnice 

k závodnímu stravování“ ze dne 28.12.2017. 

 

18. jednání RM 05.08.2019: 

18.2. Rada městyse vzala na vědomí informace o úkonech nezbytných pro zajištění realizace 

projektu „Rozšíření zázemí AZAS Dolní Čermná“ a předpokládaných lhůtách pro jejich provedení 

a uložila starostovi zpracovat předpokládaný harmonogram akce a předložit ho na dalším jednání 

rady k projednání   

 

18.3.1. Rada městyse schválila, jako vítězného uchazeče pro realizaci veřejné zakázky malého 

rozsahu akce „Oprava havarijního stavu střechy objektu ZŠ a ŠJ Dolní Čermná“ společnost 

TROGAST s. r. o., Písečná 176, 561 70 Písečná, IČO 28779193 a provedení předmětné zakázky dle 

nabídky tohoto účastníka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou (viz příloha). 

18.3.2. Rada městyse schválila uzavření smlouvy o dílo se společností TROGAST s. r. o., Písečná 

176, 561 70 Písečná, IČO 28779193 , jejímž předmětem je zhotovení díla „Oprava havarijního stavu 

střechy objektu ZŠ a ŠJ Dolní Čermná“, dle návrhu v příloze, a uložila starostovi podepsat 

příslušnou smluvní dokumentaci.     

18.3.3. Rada městyse uložila starostovi zajistit všechny potřebné úkony k zahájení a provedení 

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

 

18.4. Rada městyse schválila rozpočtovou změnu č. 4 k rozpočtu městyse na rok 2019, dle přílohy. 

 

18.5.1. Rada městyse se seznámila s odvoláním účastníka řízení proti rozhodnutí o společném 

povolení vydaného Městským úřadem Lanškroun, odborem stavební úřad, na stavbu Chodník 

„Malův most – betonka“, vzala na vědomí výzvu příslušného stavebního úřadu, schválila 

vyjádření městyse v předmětné věci dle předloženého návrhu a uložila starostovi zajistit jeho 

odeslání.    

18.5.2. Rada městyse vzala na vědomí informace o přípravě dalších dopravních projektů „Chodník 

Lesní brána“ a „Oprava komunikace na náměstí“ a uložila starostovi a místostarostovi zajistit 

přípravu obou projektů.      

 

18.6. Rada městyse v návaznosti na usnesení RM č. 16.11. ze dne 13.06.2019 projednala a schválila 

uzavření dohod o poskytnutí právních služeb mezi Advokátní kanceláří  Mgr. Jana Zwyrtek 

Hamplová, Mohelnice, Olomoucká 36, IČO 43989667 a městysem Dolní Čermná, včetně finančních 
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plnění, dle návrhů v příloze, uložila starostovi předmětné dohody podepsat  a předložit 

zpracované právní analýzy radě městyse k projednání.  
 

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

do napěťové hladiny 0,4 kV (NN)“ č. 19_SOP_01_4121548602  se společností ČEZ Distribuce, a. s., 

Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, IČO 24729035 z důvodu navýšení příkonu a 

sjednocení odběrů v AZAS (odběrné místo č. parc. 1059 a čp. 244 Dolní Čermná)  dle přílohy a 

ukládá starostovi předmětnou smlouvu podepsat. 
 

18.8. Rada městyse vzala na vědomí e-mail P. M. ze dne 23.07.2019 ohledně jeho zájmu o užívání 

pozemků ppč. 1062, ppč. 1063, ppč. 1192 a ppč. 1193 v k. ú. Jakubovice a uložila starostovi a H. 

Vágnerová vyzvat zájemce o zaslání oficiální žádosti s příslušnými náležitostmi. 

 

18.9. Rada městyse schválila pořízení a vzhled triček pro reprezentaci městyse Dolní Čermná od 

spol. CORONA reklamní s. r. o., Dolní Dobrouč 439, IČO 25965255 a uložila starostovi zajistit jejich 

nákup do termínu setkání Čermných  

 

18.10.1. Rada městyse projednala a schválila rozdělení výnosů z loterií a rozhodla poskytnout je 

formou finančního daru spolkům působícím na území městyse Dolní Čermná, ve výši dle přílohy.  

18.10.2. Rada městyse v návaznosti na své usnesení 18.10.1. schválila uzavření příslušných 

darovacích smluv dle návrhů v příloze a uložila starostovi je podepsat a zajistit vyplacení 

finančních darů obdarovaným 
 

18.11. Rada městyse schválila nabídku na dodávku materiálu – nerezových výplní (na opravený 

most pod kostelem) z internetového obchodu KRAUPNER s. r. o., Bečovská 1547/13, Praha 10, IČO 

61060551, dle přílohy.  

 

18.12. Rada městyse v návaznosti na usnesení RM č. 16.10. ze dne 13.06.2019 schválila  pořízení 

služebního auta (zn. DACIA Logan Kombi) pro pracovně technickou skupinu městyse a úředníky 

za cenu dle přílohy od f. Vladislav Marek, Dolní Čermná 168, IČO 11126191 a uložila starostovi 

zajistit všechny potřebné úkony související s nabytím vozidla do majetku městyse.   

 

18.13. Rada městyse v návaznosti na usnesení RM č. 17.14. ze dne 17.07.2019 vzala na vědomí 

podněty do Plánu rozvoje sportu městyse Dolní Čermná a uložila starostovi zajistit jejich předání 

zpracovateli. 

 

18.14. Rada městyse v návaznosti na usnesení RM č. 17.10. ze dne 17.07.2019 vzala na vědomí 

vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice „vedoucí pracovní a technické skupiny 

městyse“ s tím že došlé přihlášky budou vyhodnoceny dne 26.08.2019.    
 

18.15. Rada městyse vzala na vědomí informace o zajištění účasti delegace městyse na  28. ročníku 

Setkání Čermných konaném dne 30-31.08.2019 v Čermné u Domažlic. 

 

18.16. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o konzultaci na vodoprávním úřadu 

ohledně legalizace vodního díla na ppč. 38 v k. ú. Jakubovice a projednala a schválila zadání 

pasportu vodního díla.      
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18.17. Rada městyse projednala žádost E. S., bytem xxx (čj. ÚmDC 722/2019 ze dne 29.07.2019) o 

vypořádání majetkových vztahů (viz navrhovaný postup dle usnesení ZM č. 2.4.2.2. ze dne 

14.12.2018) a uložila starostovi a místostarostovi prověřit možnost odstranění betonových základů 

na části ppč. 2355/1 a informovat o dalším postupu radu městyse.  

 

18.18. Rada městyse vzala na vědomí písemné sdělení Pochodnického spolku, se sídlem 

Lanškroun, Svojsíkova 1090, IČO 05421101 (čj. ÚmDC 642/2019 ze dne 02.07.2019) – informace o 

vstupu na pozemky v majetku městyse ppč. 1204, ppč. 1195, ppč. 1190, ppč. 1196, ppč. 1208, ppč. 

1200, ppč. 1191 v k. ú. Jakubovice za účelem uspořádání pochodu „Pochod Memoriál por. F. K.“, 

vyslovuje souhlas ke vstupu za výše uvedeným účelem s tím, že ohledně ppč. 1208 je nutné 

upozornit pořadatele pochodu na faktický stav v terénu.  

 

18.19. Rada městyse projednala žádost Ing. Tomáš Daňka, PhD., xxx xxx o poskytnutí finančního 

daru na konání sportovní akce Český pohár v běhu do vrchu Výprachtice – Buková hora konaný 

dne 31.08.2019, rozhodla této žádosti nevyhovět a uložila H. Vágnerové zajistit zaslání odpovědi 

žadateli.   

 

18.20. Rada městyse v návaznosti na usnesení RM č. 17.15. ze dne 17.07.2019 ohledně zpracování 

územní studie lokality V Ráji vzala na vědomí stav dané věci a možné návrhy směn pozemků 

soukromých vlastníků v předmětné lokalitě potřebných pro výstavbu za pozemky ve vlastnictví 

městyse a uložila starostovi záležitosti projednat s majiteli pozemků.  

 

19. jednání RM 26.08.2019: 

19.2. Rada městyse v kontextu svých předchozích jednání projednala stav přípravy projektu 

„Rozšíření zázemí AZAS Dolní Čermná“ včetně zajištění financování akce a uložila starostovi 

zajistit na další jednání rady aktuální informace z bankovního sektoru ohledně úvěrování akce a 

dále zajistit pro zastupitele a členy finančního výboru návštěvu obce Opatov, která provozuje ve 

své režii  obecní hostinské zařízení.  

- viz samostatný bod 5.1.  

 

19.3.1. Rada městyse vzala na vědomí informace ohledně zahájení a provedení realizace díla 

„Oprava havarijního stavu střechy objektu ZŠ a ŠJ Dolní Čermná“, včetně harmonogramu stavby 

předloženého zhotovitelem a dosavadních jednáních se zhotovitelem.   

19.3.2. Rada městyse projednala a schválila cenu za činnost technického dozoru investora na 

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

Hudeček s. r. o., Ústí nad Orlicí,  Husova 888, Ústí nad Orlicí, IČO 25922319, dle přílohy.    

 

19.4. Rada městyse na základě vyhlášeného výběrového řízení rozhodla vybrat na pracovní pozici 

„vedoucí pracovní a technické skupiny městyse“ Radka Rollera, nar. xxx, bytem xxx,  s nástupem 

do pracovního poměru od 01.11.2019. 

- jmenovaný nastoupí od  01.11.2019, má požadované pracovní zkušenosti, posledních 13 let 

pracoval jako vedoucího výroby 

 

19.5. Rada městyse projednala žádost V. S., bytem xxx (zaslanou e-mailem dne 07.08.2019) o 

umístění 2 ks dopravních zrcadel na křižovatku místních komunikací na ppč. 4224/6 a ppč. 4229/1 

v k. ú. Dolní Čermná (viz příloha), rozhodla žádosti nevyhovět a uložila starostovi seznámit 

žadatele s důvody rozhodnutí rady. 
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19.6. Rada městyse projednala a schválila pravidla provozu dopravního automobilu JSDHO dle 

návrhu v příloze.  

 

19.7. Rada městyse schválila provedení způsobu soutěže o nákup pozemkové parcely č. 47/1 – 

zahrada v k. ú. Jakubovice formou veřejné soutěže obálkovou metodou s tím, že minimální cena 

pro podání nabídky je 150,- Kč/m2 (bez DPH), stanovila termín pro podávání nabídek do 

04.10.2019, 11.45 hod. a uložila starostovi zajistit obeslání zájemců J. M. (viz žádost čj. ÚmDC 

240/2019 ze dne 14.03.2019) a manželů M. a M. F. (viz žádost čj. ÚmDC 330/2019 ze dne 09.04.2019) 

a předložit doručené nabídky zastupitelstvu městyse k projednání.  

 

19.8.1. Rada městyse schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městysem Dolní Čermná, 

Dolní Čermná 76, IČO 00278734 a obcí Horní Čermná,  Horní Čermná 1, IČO 00278882 o 

zabezpečení provádění zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres a 

nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, 

stavebním úřadem Úřadu městyse Dolní Čermná namísto orgánu obce Horní Čermná (RÚIAN), 

dle návrhu v příloze a ukládá starostovi předmětnou smlouvu podepsat. 

19.8.2. Rada městyse schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městysem Dolní Čermná, 

Dolní Čermná 76, IČO 00278734 a obcí Petrovice, Petrovice 62, IČO 00279340 o zabezpečení 

provádění zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí podle 

zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, stavebním úřadem 

Úřadu městyse Dolní Čermná namísto orgánu obce Petrovice (RÚIAN), dle návrhu v příloze a 

ukládá starostovi předmětnou smlouvu podepsat. 

 

19.9. Rada městyse schválila uzavření smlouvy o dílo s Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion 

Severo-Lanškrounsko, Dolní Čermná 76, IČO 01349341, na zajištění přípravy žádosti o dotaci do 

19. výzvy MAS ORLICKO, opatření IROP – Zvýšení bezpečnosti v dopravě IV. a organizaci 

výběrového řízení na dodavatele v rámci realizace projektu „Chodník Lesní brána“ , dle přílohy.  

 

20. jednání RM 18.09.2019: 

20.2.1. Rada městyse v souvislosti s přípravou projektu „Rozšíření zázemí AZAS Dolní Čermná“ 

vzala na vědomí  

 informace o prověření situace v bankovním sektoru z důvodu plánovaného přijetí úvěru na 

financování uvedené akce 

 informace z návštěvy obce Opatov o provozu obecního hostinského zařízení   

20.2.2. Rada městyse po komplexním posouzení situace na stavebním trhu i bankovním trhu 

doporučuje zastupitelstvu městyse odložit realizaci projektu „Rozšíření zázemí AZAS Dolní 

Čermná“, a předmětnou stavbu na podzim 2019 nezahajovat s tím, že přípravy budou nadále 

pokračovat tak, aby bylo možno na přelomu roku 2019 - 2020 vyhlásit výběrové řízení a stavbu 

zahájit v roce 2020. 

 

20.3.1. Rada městyse vzala na vědomí informace o zahájení realizace akce „Oprava havarijního 

stavu střechy objektu ZŠ a ŠJ Dolní Čermná“.  

20.3.2. Rada městyse projednala a schválila návrh na výměnu 5 ks střešních oken na budově čp. 40 

a její realizaci v rámci akce „Oprava havarijního stavu střechy objektu ZŠ a ŠJ Dolní Čermná“ dle 

nabídky v příloze a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností TROGAST s. r. o., 

Písečná 176, 561 70 Písečná, IČO 28779193 
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20.4. Rada městyse vzala na vědomí informace o záměru projektu „Brownfield kravíny Dolní 

Čermná“ a další navrhovaný postup řešení.  

 

20.5. Rada městyse schválila provozní dobu místa na odběr bioodpadu  (na ppč. 8179, k. ú. Dolní 

Čermná) dle předneseného návrhu a uložila starostovi zajistit informování občanů.  

 

20.6. Rada městyse schválila platový výměr ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola 

Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, se sídlem Dolní Čermná 4, IČO 70996849, s účinností od 

20.09.2019, dle přílohy. 

 

20.7. Rada městyse schválila služební cestu delegace městyse v termínu od 24.10. -27.10.2019  do 

Gyuly na podkladě pozvání starosty Akosce Gece 

 

20.8. Rada městyse projednala záměr opravy osvětlení a výměnu vchodových dveří v tělocvičně, 

uložila starostovi zajistit cenové nabídky na provedení oprav a předložit je radě k projednání. 

 

20.9. Rada městyse v návaznosti na usnesení RM č. 18.17. ze dne 05.08.2019 se seznámila se stavem 

ohledně odstranění betonových základů na části ppč. 2355/1 (za čp. 224) a uložila starostovi 

prověřit technické možnosti jejich odstranění z důvodu plánované směny části předmětného 

pozemku.  

 

20.10. Rada městyse se seznámila s návrhem Územní studie č. 1 lokality V Ráji, s návrhy řešení 

(převody a směny) majetkových vztahů k pozemkům soukromých vlastníků v dané lokalitě a o 

společném jednání svolaném na 23.09.2019; rada městyse uložila starostovi informovat o 

záležitostech územní studie a o úkolech přípravy území pro výstavbu nových rodinných domů 

zastupitelstvo městyse.      

 

20.11. Rada městyse vzala na vědomí právní stanovisko a návrhy řešení Mgr. Jany Zwyrtek 

Hamplové ohledně bytového domu čp. 224 v k. ú. Dolní Čermná dle přílohy  a uložila starostovi 

zajistit přípravu komplexních materiálů do jednání zastupitelstva. 

 

20.12. Rada městyse schválila přijetí programové účelové dotace na požární techniku a věcné 

prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2019, II. kolo, do výše 

70% ze skutečných celkových nákladů, maximálně 54.000,- Kč (pořízení zásahových oděvů), a 

uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s Pardubickým krajem, se sídlem 

Komenského náměstí 125, Pardubice, IČO 70892822, a uložila starostovi předmětnou smlouvu 

podepsat.    

 

20.13. Rada městyse se seznámila se zápisem ze 4. jednání komise životního prostředí ze dne 

05.09.2019, akceptuje její doporučení a návrhy a ukládá starostovi zajistit jejich splnění.  

 

20.14. Rada městyse projednala žádosti o přidělení bytu  

 R. M., bytem xxx (čj. ÚmDC 801/2019 ze dne 04.09.2019) 

 K. D., bytem xxx (čj. ÚmDC 802/2019 ze dne 04.09.2019)  

a konstatuje, že nemá k dispozici vhodné volné byty; rada městyse rozhodla, že předmětné žádosti 

budou vedeny v seznamu žádostí uchazečů o byty a budou předloženy radě městyse k posouzení 

v případě uvolnění vhodného bytu.   
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20.15. Rada městyse projednala žádost P. M., bytem xxx, IČO xxx (čj. ÚmDC 782/2019 ze dne 

23.08.2019) ohledně jeho zájmu o pacht pozemků ppč. 1062, ppč. 1063, ppč. 1156, ppč. 1158, ppč. 

1159, ppč. 1066 v k. ú. Jakubovice, konstatovala, že požadované pozemky jsou předmětem pachtu 

na základě uzavřených smluv, uložila starostovi jednat se zúčastněnými stranami a o výsledku 

informovat radu městyse.               

 

20.16.1. Rada městyse projednala žádosti 

 spol. ČEZ Distribuce, a. s. - o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní o převodu části 

ppč. 8323 v k. ú. Dolní Čermná (připojení chat a vybudování  nové distribuční trafostanice 

pro lokalitu v sadech) 

 manželů J. a M. S. o odkoupení pozemku ppč. 3216/49 v k. ú. Dolní Čermná 

a doporučuje zastupitelstvu městyse schválit zveřejnění záměru prodeje předmětných pozemků. 

20.16.2. Rada městyse projednala žádost p. A. R. o směnu částí pozemků z důvodu narovnání 

majetkových vztahů - části ppč. 4137 (v majetku městyse) a  části ppč. 2371/1, (v majetku A. R.), 

oba pozemky v k. ú. Dolní Čermná a uložila starostovi a M. Marešové prověřit narovnání 

majetkových vztahů s dalšími vlastníky nemovitostí sousedících s ppč. 4137. 

 

20.17. Rada městyse schválila rozpočtovou změnu č. 5 k rozpočtu městyse na rok 2019, dle přílohy. 

 

20.18. Rada městyse vzala na vědomí kalkulaci ceny oběda ve Školní jídelně Dolní Čermná od 

01.09.2019, schválila Dodatek ke smlouvě o závodním stravování a změnu Směrnice k závodnímu 

stravování, dle přílohy. 

 

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

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

 dar ve výši 20.000,- Kč Orlickoústecké nemocnici, Ústí nad Orlicí, Čs. armády 1076 na 

podporu Nadačního fondu „S námi je tu lépe“, IČO 01558501   

 dar ve výši 3.000,- Kč příspěvkové organizaci Domov u studánky, Anenská Studánka 41, 

IČO 00854310   

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

44468920 

 dar ve výši 5.000,- Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí, Ústí nad 

Orlicí, Kopeckého 840, IČO 00426261 (na rekonstrukci budovy OS ČČK čp. 840 v Ústí nad 

Orlicí);     

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

starostovi je podepsat 

 

20.20. 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.      

 
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 červenec 2019 až září 2019. 
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Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 

 

3. Finanční záležitosti 
Informace o rozpočtových změnách č. 3, č. 4 a č. 5 k rozpočtu městyse na rok 2019  

Starosta podal zastupitelstvu informace o rozpočtových změnách č. 3 až 5 k rozpočtu městyse na 

rok 2019. RZ č. 3, RZ č. 4 a RZ č. 5 byly zaslány zastupitelům k podrobnému seznámení 

v materiálech k jednání.  

Rozpočtovou změnu č. 3 schválila v rámci své kompetence rada na svém jednání dne 17.07.2019 

usnesením č. 17.9.   

Představuje změnu ve výši 423.000,- Kč na příjmové i výdajové stránce. Jedná se o průtokovou 

dotaci pro Mateřskou školu – neinvestiční transfer z MŠMT poskytnutý v rámci Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na realizaci projektů využívajících zjednodušené 

vykazování nákladů. 

Rozpočtovou změnu č. 4 schválila v rámci své kompetence rada na svém jednání dne 05.08.2019 

usnesením č. 18.4.   

Představuje změnu ve výši 2.100.000,- Kč na výdajové stránce. Jedná se o přesun finančních 

prostředků z § 3639 rozpočtovaných ve výdajích na AZAS na § 3141 na akci „Oprava havarijního 

stavu střechy objektu ZŠ a ŠJ Dolní Čermná“.   

 

V souvislosti s uvedenou akcí vznesli dotazy: 

Mgr. Jiří Vávra – jaký materiál bude použitý na opravu střechy objektu. Odpověděli místostarosta 

a starosta: bude použit plech. 

Ing. Pavel Faltus: jak bude zabezpečeno padání, resp. sjíždění sněhu ze střechy v zimním období, 

které lze u plechové střechy předpokládat intenzivnější. Odpověděl místostarosta: na střeše budou 

umístěny zachytávače sněhu.    

  

Rozpočtovou změnu č. 5 – schválila v rámci své kompetence rada na svém jednání dne 18.09.2019 

usnesením č. 20.17.      

Představuje změnu ve výši 104.600, - Kč na příjmové i výdajové stránce. Příjmy – vyšší výběr 

poplatků na komunální odpady, dotace pro stavební úřad na provedení prací v souvislosti se 

sčítáním domů a bytů v r. 2021, dotace Pardubického kraje pro JSDHO na pořízení zásahových 

obleků, vratka přeplatku za el. energii. Výdaje – poskytnutí darů neziskovým organizacím + 

organizacím zdravotní a sociální péče, výdaje přijatých dotací (viz výše), vyšší výdaje na údržbu 

veřejné zeleně, …   

Starosta vyzval zastupitele, zda má někdo dotazy nebo připomínky k přijatým rozpočtovým změnám. 

Nikdo ze zastupitelů neměl žádné další dotazy ani připomínky. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí  

 rozpočtovou změnu č. 3 k rozpočtu městyse na rok 2019, dle přílohy, schválenou 

usnesením rady městyse č. 17.9. ze dne 17.07.2019,  

 rozpočtovou změnu č. 4 k rozpočtu městyse na rok 2019, dle přílohy, schválenou 

usnesením rady městyse č. 18.4. ze dne 05.08.2019,  

 rozpočtovou změnu č. 5 k rozpočtu městyse na rok 2019, dle přílohy, schválenou 

usnesením rady městyse č. 20.17. ze dne 18.09.2019, včetně jejich odůvodnění.  
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Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 

  

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

 

4.1. Projednání žádosti spol. ČEZ Distribuce, a. s.  - o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 

kupní o převodu části ppč. 8323 v k. ú. Dolní Čermná - zveřejnění záměru prodeje  

V souvislosti s akcí „IV-12-2014505-Dolní Čermná 2288/6 – TS, kNN“ (připojení chat a vybudování  

nové distribuční trafostanice pro lokalitu v sadech) se na městys obrací spol. ČEZ Distribuce, a. s. 

se žádostí o budoucí odkoupení části pozemku a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní - 

jedná se o část pozemku ppč. 8323 -  v k. ú. Dolní Čermná.  

Zveřejnění záměru proběhlo již v dubnu 2017 a budoucí prodej byl projednán na 16. jednání ZM 

dne 24.04.2017 (byl schválen budoucí prodej pozemku za dohodnutou kupní cenu 150,- Kč/m2). 

Bylo to v době, kdy ještě probíhaly pozemkové úpravy a předmětný pozemek měl jiné parcelní 

číslo. Po pozemkových úpravách se přepracovával projekt. 

Záležitost předkládáme zastupitelstvu opětovně k projednání: 

- z důvodu aktualizace dokumentů předmětné akce (projektová dokumentace) 

- z důvodu přesného označení pozemku po pozemkových úpravách – bude se převádět část ppč. 

8323 – ostatní plocha v k. ú. Dolní Čermná, předpokládaná výměra cca 20 m2 

- metodika Ministerstva vnitra ohledně zveřejňování záměrů dispozic s obecním majetkem 

doporučuje, aby doba mezi sejmutím a rozhodováním nebyla nepřiměřeně dlouhá 

- v novém návrhu smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy je uvedena výhodnější dohodnutá 

kupní cena 500,- Kč/m2 

Předkládáme zastupitelstvu k rozhodnutí o zveřejnění záměru prodeje, schválení budoucího 

prodeje bude předloženo k projednání na listopadovém zastupitelstvu; o tomto postupu byli 

zástupci ČEZ informováni. 

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zveřejnění záměru prodeje části pozemkové 

parcely č. 8323 – ostatní plocha v k. ú. Dolní Čermná, dle situačního plánku v příloze.  

 

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

 

 

4.2. Projednání žádosti E. S., bytem xxx (čj. ÚmDC 722/2019 ze dne 29.07.2019) - o vypořádání 

majetkových vztahů k pozemkům v k. ú. Dolní Čermná - rozhodnutí o zveřejnění záměru 

směny pozemků v sousedství čp. 223  

Nejprve byl zrekapitulován dosavadní průběh vypořádání majetkových vztahů mezi městysem a 

p. S.: 

Žádost  o směnu částí pozemků: 

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

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

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

objektem 

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

geometrický plán. Převody pozemků jsou dle geometrického plánu č. 845-190/2015 navrženy 

následovně:   

1) nově zaměřená ppč. 5041 – ost. plocha, jiná plocha, výměra 13 m2 

 - převod z majetku městyse do majetku p. S. 

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

- převod z majetku p. S. do majetku městyse 

Rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků je 33 m2. U těchto dvou pozemků se předpokládala 

směna s cenovým vyrovnáním (tj. městys by doplácel p. S. za větší výměru převáděného 

pozemku). 

Po seznámení s geometrickým plánem a výměrou pozemků navržených ke směně však přišla paní 

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

(čj. ÚmDC 920/2018 ze dne 12.11.2018), kterou žádá (na dorovnání výměry) o převod části 2355/1 – 

podél pozemku ppč. 2355/4 (za čp. 224 „Chmátalovo“, pozn. - pozemek 2355/4 je ve vlastnictví p. 

S.). Tuto žádost projednávalo zastupitelstvo na jednání dne 14.12.2018 s návrhem prodat ji jinou 

část ppč. 2355/1 (pruh podél jejího pozemku ppč. 2355/2). Aby tento návrh mohla p. S. akceptovat, 

požaduje na této části pozemku odstranění betonových základů, které se zde nacházejí (viz žádost 

čj. ÚmDC 722/2019 ze dne 29.07.2019). Byly na nich umístěny plynové nádrže pro vytápění čp. 224.  

Odstranění betonových základů řeší v rámci svých kompetencí rada městyse  

Zastupitelstvu předkládáme žádosti p. S. k rozhodnutí o zveřejnění záměru směny shora 

uvedených pozemků. K oddělení požadované části pozemku ppč. 2355/1  bude nutné vypracování 

dalšího geometrického plánu – na náklady žadatelky.     

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zveřejnění záměru směny 

- pozemkové parcely č. 5041 - ostatní plocha v k. ú. Dolní Čermná nově vzniklé dle 

geometrického plánu č. 845-190/2015 a části pozemkové parcely č. 2355/1  - zahrada v k. ú. Dolní 

Čermná vyznačené v přiloženém situačním plánku (z majetku městyse Dolní Čermná do 

vlastnictví E. S.), 

- za pozemkovou parcelu č. 2355/6 - zahrada v k. ú. Dolní Čermná nově vzniklou dle 

geometrického plánu č. 845-190/2015 (z majetku E. S. do vlastnictví městyse Dolní Čermná). 

 

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

 

 

4.3. Projednání žádosti manželů 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 - rozhodnutí o zveřejnění záměru prodeje  

Předkládáme žádost manželů J. a A. N. o odkoupení pozemku  

- ppč. 4184/2 – ost. plocha o výměře 154 m2 v k. ú. Dolní Čermná.     

Pozemek ppč. 4184/2 je (bývalý) nepoužívaný stežník, který dělí ppč. 3187/3 a ppč. 3173/1, které 

jsou ve společném jmění  manželů N. 

Žádost byla projednána radou městyse dne 09.05.2019. Rada doporučila ZM schválit zveřejnění 

záměru prodeje předmětného pozemku.  

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

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely 

č. 4184/2  – ostatní plocha v k. ú. Dolní Čermná, dle přílohy.  

 

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

 

 

4.4. Projednání žádosti manželů J. a M. S., bytem xxx (čj. ÚmDC 820/2019 ze dne 13.09.2019) - o 

odkoupení pozemku ppč. 3216/49 v k. ú. Dolní Čermná - rozhodnutí o zveřejnění záměru 

prodeje  

Ing. Jiří Svoboda oznámil střet zájmů. 

 Předkládáme žádost manželů J. a M. S. o odkoupení pozemku  

- ppč. 3216/49 – orná půda o výměře 107 m2 v k. ú. Dolní Čermná. 

Rovněž v tomto případě se jedná pozemek v majetku městyse (pozůstatek stežníku), který není 

využíván a není pro městys potřebný  - nachází se mezi dvěma pozemky soukromých vlastníků.  

Žádost byla projednána radou městyse dne 18.09.2019. Rada doporučila ZM schválit zveřejnění 

záměru prodeje předmětného pozemku.  

 

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely 

3216/49 – orná půda v k. ú. Dolní Čermná, dle přílohy.  

 

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

 

5. Různé           
5.1.  Investiční akce městyse  

Starosta podal zastupitelům informace o hlavních realizovaných, zahájených a připravovaných 

akcích městyse následovně: 

 

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

Provoz opravené ubytovny byl zahájen na konci května 2019. Celkové náklady opravy byly ve 

výši 2 826 770,26 Kč bez DPH.  

 

 Projekt „Rozšíření zázemí AZAS Dolní Čermná“  

Byla dokončena projektová dokumentace a zpracován položkový rozpočet, který bude ještě 

kontrolován. Zároveň se připravují podklady pro povolení stavby místně příslušným stavebním 

úřadem, což by mělo proběhnout co nejdříve.    

Byla prověřována situace na bankovním trhu, z důvodu přijetí úvěru na uvedenou stavbu.  

Úrokové sazby v současné době klesají. Starosta konzultoval daný stav s naším bankovním 

poradcem.  Úvěr s 6-ti letou fixací se dá pořídit za 1,2% roční úrokové sazby. Dle sdělení poradce 

mají úrokové sazby nadále klesající tendenci. Budeme situaci ve spolupráci s naším bankovním 

poradcem sledovat.  
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Dne 11.9.2019 proběhla návštěva v obecní hospodě Opatov, která byla určena pro zastupitele a 

členy finančního výboru. Místní starosta Ing. Kovář informoval o zkušenostech s provozem 

restaurace a poté odpovídal na položené dotazy. Jako hlavní důvod provozu pod obcí uvedl, že 

chtěli mít v obci alespoň jedno restaurační zařízení, kde by si občasné a návštěvy mohli celodenně 

dát jídlo.  

Po komplexním posouzení situace na stavebním trhu i bankovním trhu, rada zastupitelstvu 

doporučuje stavbu nyní na podzim nezahajovat, nadále ji připravovat tak, aby bylo možno na 

přelomu roku 2019-2020 vyhlásit výběrové řízení a stavbu zahájit v roce 2020. Pro městys to bude 

lepší i z hlediska cash flow, neboť do konce roku naakumulujeme potřebné finanční prostředky.  

 

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

Akce byla vysoutěžena. Bylo obesláno 7 firem, dostali jsme pouze jednu nabídku, a to od 

společnosti TROGAST s.r.o. Písečná. Rozpočtová cena byla 1.333.300,05 Kč, vysoutěžená cena 

1.894.595,87 Kč (vše s DPH).  

Na podkladě stavu střechy a zatékání do budovy nakonec rada rozhodla nabídku přijmout, aby 

bylo zabráněno dalším škodám na budově. Stavba byla zahájena v polovině září a dle 

harmonogramu má být dokončena do 25.10.2019.  

 

 Zástavba  „V ráji“  

V této části starosta navázal na proběhnuvší prezentaci MgA. Jana Světlíka na začátku jednání.   

Uvedl – na posledním zasedání zastupitelstva byli zastupitelé informováni o průběhu 

zpracovávání územní studie a nutnosti provedení níže uvedených úkolů pro potřeby přípravy 

území pro výstavbu nových rodinných domů, seznámil zastupitele s aktuálním stavem jejich 

plnění:  

 Dokončit územní studii a parcelaci území – návrh je připraven  

 Dotaz na MěÚ Lanškroun kvůli závaznosti hranice územního plánu - její přesné stanovení - 

bylo vyřešeno, předáno zpracovateli  

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

odhad nákladů cca 450.000, - Kč  

 Zvážit navýšení počtu parcel z 44 na cca 50 - nebylo provedeno, počet parcel klesl  

 Rozdělení parcel – parcelace – prověření, aby nemohlo dodatečně po dohodě o parcelaci dojít 

k navýšení počtu parcel, čímž by mohlo dojít k poškození městyse – bylo prověřeno, 

v současné době o je irelevantní  

 Jednání o prodeji nebo směně potřebných pozemků které jsou ve vlastnictví soukromých 

vlastníků – jednání probíhají; starosta v této souvislosti vyslovil poděkování soukromým 

vlastníkům za konstruktivní přístup při řešení a vypořádávání majetkových vztahů   

 Jednání o administrativních krocích s Mgr. Zwyrtek Hamplovou – stanovení kritérii - jednání 

proběhlo, kritéria se připravují   

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

soukromníci) - v dané chvíli se jeví jako jediná rozumná možnost dohoda - bude odvislé od 

konečné dohody s majiteli pozemků, chceme dořešit do konce roku    

 Spočítat orientačně náklady na zasíťování dle podkladů od architektů – bylo předběžně 

provedeno místostarostou (předběžný hrubý odhad v současné činí cca 27,5 mil Kč bez DPH) 

 Řešení způsobu rozdělení nákladů na zasíťování mezi městys a soukromé vlastníky – sehnat 

vzorový příklad – ve spolupráci s Mikroregionem Severo-Lanškrounsko – řeší se, po všech 

konzultacích i na ministerstvu se jeví jako nejjednodušší varianta uzavření dohody s vlastníky 

pozemků   
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 Zpracování projektové dokumentace – poté územní a stavební řízení – bude následovat po 

územní studii a provedení dohody s majiteli  

 Připravit plán financování v letech – rozdělení na etapy (není v silách městyse financovat 

výstavbu najednou) - bude následovat po územní studii a dořešení majetkových vztahů  

 Jednání se síťaři o případném podílu na výstavbě sítí – bude následovat po územní studii a  

      dořešení majetkových vztahů  

 Realizace 1. etapy výstavby – po přípravě a realizaci všech výše uvedených bodů  

 

Dále starosta uvedl, že dnešního dne proběhlo od 16.30 hod. jednání s majiteli pozemků v řešeném 

území, kterého se účastnil starosta a místostarosta a architekt MgA. Světlík. Architekt prezentoval 

návrh studie a parcelaci, byl uveden další předpokládaný postup. Architekt a vedení městyse 

odpověděli na dotazy vlastníků pozemků.  

Termín dokončení studie je zatím dohodnut do 30.09.2019. Starosta dále uvedl, že územní studii 

neschvaluje zastupitelstvo, ale prakticky jen pořizovatel územní studie, kterým je stavení úřad 

MěÚ Lanškroun. 

Další předpokládaný postup: bude přistoupeno k uzavření dohod s majiteli pozemků na 

spolufinancování zasíťování. Ve spolupráci s Mgr. Zwyrtek Hamplovou budou stanovena kritéria 

přidělování parcel a bude s ní konzultován komplexní postup v dané věci. Následně bude jednáno 

s majiteli inženýrských sítí o způsobu zasíťování.  

Bude nezbytné projednat společné financování zasíťování se zájemci o pozemky tak, aby městys 

mohl v následujících letech realizovat i další investiční akce. 

Starosta se dotázal zastupitelů, zda mají ještě k územní studii nějaké dotazy nebo připomínky – 

nikdo neměl žádné dotazy ani připomínky.  

 

 „Chodník Lesní brána – Dolní Čermná“, 

Příprava akce pokračuje, bylo vydáno stavební povolení. Je uzavřena smlouva s Dobrovolným 

svazkem obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko o zpracování žádosti o dotaci. Případný 

poskytovatel dotace MAS Orlicko vyhlásil avízo výzvy. Žádost o dotaci bude možno podávat od 

01.10.2019 do 31.12.2019. Spoluúčast městyse v případě přiznání dotace je 5 % ze způsobilých 

nákladů. Rozpočtové náklady nejsou prozatím známy, rozpočet se připravuje, ale předpokládá se 

okolo 1 mil. Kč. Akci bychom chtěli realizovat co nejdříve, ale s ohledem na schvalovací 

mechanismy, lze předpokládat, že to nebude dříve než v roce 2021.  

K přípravě této akce proběhla diskuse zastupitelů nad bezpečností provozu a chodců v daném 

úseku (výjezd z místní komunikace mezi čp. 18 a čp. 248 a rozhledové poměry, zvážení 

zdůraznění zpomalení provozu dopravním značením, zúžení hlavní silnice… ) Odpověděli 

starosta a místostarosta: projekt zpracovali odborníci, jsou vyjádření DI PČR, dalších dotčených 

orgánů. Dané místo je skutečně pro chodce nebezpečné a je nasnadě řešit zpomalení provozu.  

 

 

 

 

 „Chodník Malův most – betonka“ 

Místně příslušný stavební úřad v Lanškrouně vydal společné územní a stavební řízení, proti 

kterému se jeden účastník řízení odvolal. V současné době probíhá odvolací řízení na Krajském 

úřadě Pardubického kraje.  

 

 „Brownfield kravíny Dolní Čermná“ 
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Jedná se o vyřešení chátrajících budov kravínu a skladovací haly nad sídlištěm. Proběhla jednání 

s vlastníkem budov. Jsme předběžně dohodnuti na odkoupení do majetku městyse. Podmínkou je 

provedení statického posouzení budovy haly, které proběhne během měsíce října (zatím nebyl 

dostupný statik). Následně bude provedeno ohodnocení budov znalcem. Chceme financovat 

prostřednictvím dotačního titulu na brownfieldy, který má být vyhlášen na MMR (příslib). 

Z objektů bychom chtěli vybudovat zázemí čety a prostory pro odpadové hospodářství. Dotační 

program byl víceletý a týkal se jak nákupů nemovitostí, tak i jejich rekonstrukce. Rozpočet není 

doposud znám, jde o odhady. Lze předpokládat v řádu několika milionů Kč.  

Dále starosta uvedl, že na základě připomínky z minulého zastupitelstva opětovně jednal 

s vlastníkem o zabezpečení objektů, což vlastník provedl.  

 

 „Hřiště u ZŠ“   

V průběhu října 2019 je plánováno opětovné jednání s majitelem pozemků na dořešení 

majetkoprávních vztahů, která nám brání v podání žádosti o dotaci. Parametry hřiště a další 

náležitosti jsou již domluveny (oplocení, hrací prvky pro různé sporty). Jedná se o hřiště, které 

bude k dispozici škole i široké veřejnosti (bude volně přístupné pro všechny). V případě dohody 

bychom chtěli financovat prostřednictvím dotace. Eventuálních poskytovatelů je více. Zaměříme 

se na poskytovatele, kde budeme mít největší možnost šanci uspět s naší žádostí.  Předpokládaný 

rozpočet cca 500.000,- Kč.  

 

 „Oprava v tělocvičně“  

 Výměna osvětlení  

Je zpracován projekt. Je plánována výměna světel i rozvodové skříně (universální sportovní 

osvětlení, rozvaděč pro ovládání světel). V pátek 20.9.2019 proběhla s místostarostou prohlídka 

místa. Bude nutno zpracovat jednoduchý položkový rozpočet. Podle jeho výše bude rozhodnuto o 

způsobu financování. Chceme provést realizaci do konce roku 2019. 

 

 Výměna vchodových dveří  

Řeší se osazení nových dveří s kartovým systémem, kvůli zprovoznění i v neděli. Byla zpracována 

první nabídka. Obdobných systému je na trhu velké množství. S tím souvisí i cena daných 

systémů. Uvedené budeme řešit v příštím roce společně s řešením systémů vpouštění na 

sportoviště v AZAS.  

 

 Oprava vytýčení hřišť v tělocvičně 

Jiří Vávra vznesl požadavek na opravu lajnování hřišť v tělocvičně. Věc byla probrána s ředitelkou 

ZŠ, a to i z hlediska rozsahu. Bylo konstatováno, že jde o oprávněný požadavek. Stávající rozsah 

nalajnování hřišť škole postačuje. V současné chvíli probíhá poptávkové řízení. Dle kapacity 

dodavatelské firmy (teprve bude vybrána) bychom chtěli zrealizovat co nejdříve s ohledem na 

zimní provoz tělocvičny.  

Byl vznesen dotaz na výměnu povrchu podlahy, starosta uvedl, že  se prozatím neplánuje. 

 

 „Obnova budovy staré školy čp. 234 v Dolní Čermné“  

S ohledem na nutnost dokončení projektu „Rozšíření zázemí v AZAS „byl tento projekt 

pozastaven, a to i z důvodu neexistujícího komplexního dotačního titulu, který bychom mohli 

financovat rekonstrukci daného objektu. Na podzim letošního roku plánujeme dokončení 

projektu, včetně zpracování rozpočtu. Starosta v této věci jednal na Státním fondu životního 

prostředí s Martinem Kubicou, vedoucím odboru krajských pracovišť. Na daném jednání bylo 
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dohodnuto, že mu zašleme popis daného objektu a jeho budoucího vytížení s tím, že nám zpracuje 

kombinované financování (propojení více dotačních titulů).  Poté dojde ke komplexnímu 

vyhodnocení a naplánovaní případné realizace. Položkový rozpočet není doposud znám, hrubý 

odhad se pohybuje okolo 20 mil. Kč.  

 

 „Půdní vestavba objektu základní školy v Dolní Čermné“ 

Na uvedenou akci, v rámci, které dojde k vybudování přírodovědné učebny v podkroví ZŠ, jsme 

obdrželi dotaci z MAS Orlicko ve výši 1,5 mil. Kč. Celkové náklady projektu jsou 2 338 438,23 Kč. 

Na podzim letošního roku bude provedeno výběrové řízení s tím, že realizace bude plánována na 

příští rok dle dohody s vedením ZŠ.  

 

 „Stavební úpravy místní komunikace č. 17C“  

Jedná se o opravu místní komunikace s parkovacími zálivy na náměstí V Dolní Čermné. 

Rozpočtové náklady jsou bezmála 5,1 mil. Kč. V minulém roce jsme neuspěli s žádostí o dotaci na 

MMR. Na příští rok by měla být vyhlášeno nová výzva, do které podáme opět žádost. Součástí 

projektu bude i přesazení růží a zvětšení parkovacího zálivu pro autobusy od Jakubovic před 

budovou ZŠ. Uvedené bylo projednáno na SFŽP s tím, že v případě, že zachováme počty růží 

nebude mít dané opatření vliv na dotaci, z které jsme financovali výsadbu zeleně.  

 

 „Autobusové nástupiště v Jakubovicích“  

Do současné doby nebyla dokončena projektová dokumentace. Starosta dal projektantovi poslední 

termín předání kompletní dokumentace, a to do 30.09.2019. Poté bude požádáno o územní a 

stavební řízení. Vzhledem k výše uvedenému realizace připadá v úvahu nejdříve v roce 2020.  

 

 Kabelové vedení VN a NN do chatové oblasti do Crku  

Investorem akce je ČEZ. Akce se připravuje. Dle informaci o pracovníků ČEZu by měla být 

realizována v prvním pololetí roku 2020. V současné době ČEZ připravuje výběrové řízení. S touto 

akcí souvisí oprava živičných povrchů, neboť ČEZ bude ukládat kabel do naší komunikace. Na 

části úseku má povinnost opravit polovinu šíře komunikace a v části celou šíři. Proběhnou jednání 

tak, aby byla v konečné fázi provedena oprava v celé šíři komunikace.  

 

 

 Výstavba poldrů v AZAS a u OMD 

Investorem akce je Státní pozemkový úřad ČR (SPÚ), jedná se o realizaci Plánu společných 

zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav. Je zřejmé, že náš požadavek na zahájení prací 

na podzim 2019 nebude akceptován, a to vzhledem k problémům s povolovacím řízením.  

V současné době je již stavební povolení vydáno. Po nabytí jeho právní moci bude zpracována 

zadávací dokumentace a provedeno výběrové řízení. Zatím se vše jeví tak, že na jaře 2020 by 

mohla být zahájena stavba. S pracovníky SPÚ budeme řešit harmonogram prací tak, aby nebyli 

naši klienti v ubytovacích kapacitách v sezóně omezování nadměrným hlukem. V rámci stavby 

dojde ke konečné úpravě prostoru před hrází (pozemek s rákosím). Předpokládaná hodnota 

veřejné zakázky činí 14 500 000 Kč bez DPH.  

Součástí stavby bude i výstavba části komunikace, která musí být financována z naší strany, 

protože se již nalézá v intravilánu městyse. V rozpočtových nákladech se jedná o částku 80.000,- Kč 

bez DPH.  
 

 Příprava projektové dokumentace veřejného osvětlení sídliště nad školou 
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Starosta prezentoval zastupitelstvu prvotní návrh projektanta s návrhem oprav veřejného 

osvětlení celého sídliště nad školou a u fary. Tato akce se bude zpracovávat a povolovat jako celek. 

Podle ceny díla se bude řešit způsob realizace opravy.  

Starosta se dotázal zastupitelů, zda mají k přehledu investičních akcí nějaké další dotazy nebo 

připomínky. Nikdo neměl dotazy ani připomínky.  

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

1. 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí informace o přípravách investiční akce 

„Rozšíření zázemí AZAS Dolní Čermná“ a uložilo radě městyse pokračovat v přípravách 

uvedené investiční akce tak, aby byla připravena k realizaci v r. 2020.    

2. 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí informace o zahájení realizace akce 

„Oprava havarijního stavu střechy objektu ZŠ a ŠJ Dolní Čermná“ a o přípravách dalších akcí 

(Zástavba „V Ráji“, Chodník Lesní brána – Dolní Čermná, Chodník Malův most – betonka,  

Brownfield kravíny Dolní Čermná, Hřiště u ZŠ, Opravy v tělocvičně, Obnova budovy staré 

školy čp. 234 v Dolní Čermné, Půdní vestavba objektu základní školy v Dolní Čermné, 

Stavební úpravy místní komunikace č. 17C, Autobusové nástupiště v Jakubovicích, Kabelové 

vedení VN a NN do chatové oblasti do Crku, Výstavba poldrů v rámci Plánu společných 

zařízení, příprava projektové dokumentace veřejného osvětlení sídliště nad školou). 

 

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

 

 
5.2. Projednání dokumentů Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko  -  

Dodatku č. 4 k zakladatelské smlouvě a nových stanov svazku      

K předloženému bodu starosta uvedl: manažerka Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-

Lanškrounsko Mgr. Lenka Bártlová předkládá k projednání dokumenty svazku: 

 Dodatek č. 4 ke „Smlouvě o vytvoření DSO ze dne 20.12.2012“ – předkládá se z důvodu 

přistoupení obce Lubník a obce Žichlínek do svazku  

 návrh nových stanov svazku – týká se přistoupení jmenovaných obcí a dále uvedení 

korespondenční adresy a sídla kanceláře svazku (Lanškroun, Dobrovského 630); účinnost 

nových Stanov bude od 01.01.2020. 

Přistoupením uvedených dvou obcí bude členy svazku celkem 14 obcí. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo návrh dodatku č. 4 ke Smlouvě o vytvoření 

dobrovolného svazku obcí ze dne 20.12.2012 a dále návrh nových stanov svazku, jež jsou 

nedílnou součástí tohoto usnesení a jejichž předmětem je přistoupení obcí Lubník a Žichlínek 

do Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko s účinností od 1.1.2020, a 

pověřuje starostu městyse k vyslovení souhlasu s jejich schválením při jejich projednávání na 

jednání valné hromady svazku.  

 

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 
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6. Dotazy občanů a diskuse  

Starosta pozval zastupitele  na druhé společné setkání zastupitelů členských obcí Dobrovolného 

svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, které pořádá uvedený svazek, a které se bude 

konta dne 28.11.2019  v Žichlínku. Pozvánku zastupitelé obdrží.  

 

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

 

Pan Z. J.: vyzval vedení městyse, aby prověřilo stav akce „Čermná, Dolní Čermná, rekonstrukce 

úpravy koryta, ř. km 2,100-4,150“, jejímž investorem je Povodí Labe s. p. (regulace dolního toku 

potoka). Starosta uvedl, že požadované skutečnosti zjistí. 

Jan Růžička k akci upřesnil, že akci rozhodně nebrzdí komise životního prostředí, která měla 

rozhodovat o kácení stromů kolem potoka. Komise vyzvala investora, aby si vyřešil majetkové 

vztahy ohledně kácení stromů a do dnešního dne nebylo nic předloženo.    

 

Zastupitelé dále upozornili na parkování soukromého osobního auta před vstupem na lávku pod 

kostelním návrším naproti čp. 229. Starosta uvedl, že se jedná o porušování pravidel silničního 

provozu, které budeme řešit přes Policii ČR.     

 

Další dotazy ani příspěvky do diskuse nikdo neměl. 

 

Jednání bylo ukončeno dne 23.09.2019 v 19.55 hod. 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 24. - 25.09.2019  
 

Zapsala: JUDr. Hana Vágnerová 

 

 

Přílohy zápisu:  

č. 1 - zveřejněná informace o konání zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná dne 23.09.2019 

č. 2 - prezenční listiny zastupitelů a hostů 

č. 3 - usnesení zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná z 23.09.2019 
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Zapisovatel JUDr. Hana Vágnerová  

  

Ověřovatel  Ing. Pavel Faltus 

  

Ověřovatel             Petr Nasto          Petr Nastoupil 

  

Starosta  Petr Helekal  

  

 
 


