Zastupitelstvo Městyse Dolní Čermná č. 27
18. 2. 2010
Zápis z 27. schůze
1. Úvod
Zastupitelstvo obce bylo řádně svoláno na 18. 2. 2010 do zasedací místnosti OÚ
v Dolní Čermné. Zasedání řídil starosta. V 16.30 hodin zahájil jednání, přivítal
přítomné a konstatoval, že dle presenční listiny je přítomno 11 členů ZO a
zastupitelstvo je schopno se usnášet. Omluveni jsou: Karel Mačát, Ing. Jiří Zpěvák,
RNDr. Věra Šverclová, Petr Nastoupil. Starosta seznámil přítomné s programem
jednání, nebyly vzneseny žádné náměty na doplnění a program jednání byl schválen.
Členové ZO dostali podklady k hlavnímu bodu el. poštou.
2. Ustavení pracovních orgánů
Zapisovatel:
Ing. Ludmila Müllerová
Ověřovatelé zápisu:
Jan Hampl, Ing. Jiří Appl
3. Zpráva finančního výboru - Rozpočet 2010
Zprávu přednesl Ing. Mencl.
Rozpočtová změna č. 6 – řeší dorovnání rozpočtu na skutečnost roku 2009,
především v oblasti dotací.
Ing. Mencl přednesl radou projednaný návrh rozpočtu obce na rok 2010.
V příjmové části je rozpočet navržen velmi obezřetně, především v oblasti sdílených
daní. Příjmy jsou významně povýšeny zvýšením daně z nemovitostí a zvýšenou
dotací od státu na úhradu nákladů na výkon přenesené působnosti státní správy.
Mírná rezerva je v prodeji pozemků. Ostatní příjmy jsou navrhovány na úrovni a
spíše pod úrovní roku 2009.
Ve výdajové části je patrno omezení nových investičních výdajů a snaha
podpořit položky na opravy komunikací a úhradu závazků.
V diskusi byly projednány výdaje PO, především vývoj výdajů ZŠ.
4. Prodeje nemovitostí
Návrh zpracovala Ing. Milada Marešová. Jedná se o schválení záměrů prodeje
pozemků pro výstavbu a narovnání vlastnických vztahů podle skutečného zaměření.
Vladislav Řehák, Dolní Čermná 283 – směna a prodej pozemkových parcel
dle GP z 18. 1. 2010. Jedná se o napravení vlastnických vztahů mezi obcí a panem
Řehákem v místě, kde vozovka místní komunikace zasahuje do soukromého
pozemku a naopak.
p. Doleček, Jablonné nad Orlicí – odkoupení pozemkové parcely č. 3163/1 pro
účely výstavby drobné provozovny (nutná změna územního plánu). Věc byla
projednána ve stavební komisi s Ing. Applem. Ing. Appl podal zastupitelstvu zprávu
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a navrhuje podpořit žádost se zajištěním ze strany obce pro případ požadavku
v budoucnosti na zásadní rozšíření provozovny, které by vedlo k omezení práv
okolních majitelů.
Jan a Jana Chovancovi, Dolní Čermná 301 – odkoupení pozemkové parcely
č. 3161/2 na stavbu rodinného domu. Jedná se o parcelu, o kterou je zažádáno
v rámci žádosti o převod pozemků z vlastnictví státu ve správě Pozemkového fondu
dle zákona. V této lokalitě je třeba ve stavební komisi dořešit (pohlídat) vstupy na
další pozemky pro zastavění, které jsou nyní v majetku soukromé osoby. Jedná se o
rozhodnutí, zda rozšířit stežník pro případ budoucí výstavby místní komunikace.
Tomáš Pecháček, Dolní Čermná 325 – odkoupení pozemkových parcel č.
3216/38 a č. 3216/15 – stavba rodinného domu. Tyto parcely nebyly dosud
předmětem záměru prodeje, protože sousedí se soukromým pozemkem a jsou
omezeny podzemními sítěmi a nadzemním vedením VN. Po několika jednáních se
zájemcem a s majitelem přilehlého pozemku se rýsuje možnost vytvořit parcelu
vhodnou k zastavění a dále vytvořit vhodnou směnou pozemků prostor pro
parkoviště. Zastupitelstvo se přiklání k záměru aby parkoviště bylo veřejné a
v majetku obce, případně s vyhrazeným stáním pro návštěvníky konkrétních firem.
Při jednání o kupní smlouvě bude zřízeno věcné břemeno z důvodu přítomnosti
inženýrských sítí.
Záměr směny části pozemku 3216/1 v procesu narovnání vlastnických vztahů
mezi panem Svobodou a obcí v místě, kde obecní komunikace pod poldrem zasahuje
do soukromého pozemku.
5. Zpráva o činnosti rady.
Zprávu podal starosta. Členové zastupitelstva zprávu obdrželi v el. podobě.
Připomínky nebyly.

Usnesení č. 27
Zastupitelstvo obce:
1.
Schvaluje zapisovatele a ověřovatele. (11 pro)
2.
Schvaluje program jednání. (11 pro)
3.
Schvaluje rozpočet obce pro rok 2010 v těchto parametrech: (11 pro)
Příjmy: 15.763,4 tis. Kč
Výdaje: 15.763,4 tis. Kč
Tvorba sociálního fondu ve výši 3% z vyplacených mezd.
Příspěvky PO:
ZŠ 1.000,- tis. Kč
MŠ
200,- tis. Kč
ŠJ
630,- tis. Kč
4.
Schvaluje rozpočtovou změnu č. 6 dle návrhu finančního výboru. (11 pro)
5.
Schvaluje záměr prodeje pozemků: (11 pro)
Vladislav Řehák, Dolní Čermná 283 – směna a prodej pozemkových
parcel dle GP z 18. 1. 2010.
p. Doleček, Jablonné nad Orlicí – odkoupení pozemkové parcely
č. 3163/1 pro účely výstavby drobné provozovny.
Jan a Jana Chovancovi, Dolní Čermná 301 – odkoupení pozemkové
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6.

parcely č. 3161/2 na stavbu rodinného domu.
Tomáš Pecháček, Dolní Čermná 325 – odprodej pozemkových parcel
č. 3216/38 a č. 3216/15 – stavba rodinného domu.
Záměr směny části pozemku 3216/1 v procesu narovnání vlastnických
vztahů mezi panem Svobodou a obcí v místě, kde obecní komunikace
pod poldrem zasahuje do soukromého pozemku.
Bere na vědomí zprávu o činnosti rady. (11 pro)

Rada zastupitelstva městyse Dolní Čermná č. 32
29. 3. 2010
Zápis z jednání
přítomni:
host:

Ing. Jiří Appl, Jan Hampl, Ing. Ludmila Müllerová,
RNDr. Věra Šverclová, Ing. Vlastislav Vyhnálek,
Ing. Aleš Hampl

Program:
1. Územní plán
2. Dotace pro územní odbor HZS na podporu soutěží pořádaných HZS v roce 2010.
3. Pronájem nebytových prostor spolku divadelních ochotníků v Dolní Čermné.
4. Informace o vytyčení hranic společných lesů a o hospodaření v obecních lesích.
5. Informace o řešení stížnosti na stav místních komunikací v Jakubovicích a návrh
na opravu části komunikace u novostavby v Jakubovicích
6. Informace o kanalizaci.
- Projednání části kanalizace ke statku pana Hrdiny v délce 115 m. Návrh ceny
od pana Faltejska – 80 tis.
- informace o projednávání projektu na finální opravu krajské silnice po stavbě
kanalizace. V dubnu proběhne jednání se zástupci SUS PK o konkrétním
rozsahu projektové dokumentace. Projektovou přípravu zpracuje svazek PBH,
investorem rekonstrukce bude Pardubický kraj.
- Přípojku do nového sídliště (pokračování stávající kanalizace do nového
sídliště) doporučujeme řešit z obecních prostředků, abychom se nedostali do
rozporu s podmínkami OPŽP. Návrh zadat firmě Mačát.
- Návrh na podání žádosti o dotaci na kanalizaci z prostředků PK.
7. Příkop u skautské klubovny. Navýšením terénu na parkovišti dochází ke
kompresi podloží a ve sníženém terénu u klubovny vyvěrá voda a podmáčí terén.
Návrh vykopat u paty vyvýšeného terénu odvodňovací příkop.
8. Požadavek ŠJ na úpravu příspěvku z důvodu nutných oprav a o souhlas
s použitím rezervního fondu.
9. MŠ – návrh kritérií pro výběr děti do MŠ v případě vyššího zájmu než je
kapacita školky.
10. Návrh na zakoupení publikace o Kolářském.
11. Umístění pouťových atrakcí.
12. Dětské hřiště. Schválena dotace z MMR. Ustavení výběrové komise.
13. Fotovoltaické elektrárny.
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14. Plundra rybník. Informace o zahájení správního řízení na úrovni MÚ Lanškroun.
15. Kemp. Informace o závěrečné kontrole. Stavba je zaplacena, kontrola proběhla
v pořádku, v krátké době lze očekávat platbu z ROP. Tyto peníze budou obratem
použity na jednorázové splacení překlenovacího úvěru.
Protože byla
vysoutěžena dlouhá doba splatnosti, otevřeli jsme úvěr těsně před zahájením
vyhodnocení akce a tím výrazně snížili úrokové zatížení.
16. Informace o závěrečném jednání o pozemkových úpravách v Jakubovicích. 6. 4.
bude vypracován zápis o závěrečném jednání, během dubna budou závěry
předloženy ZO a do konce dubna bude vypracována závěrečná zpráva.
17. Dotace na ošetření stromů.
18. Byt nad tělocvičnou. Zájemce o nájem předplatí nájemné na 3 roky dopředu
(165 000,- Kč). Firma Appl provede rekonstrukci dle projektu na změnu využití
pro kuchyňky pro ZŠ. Zbytek nákladů bude financován zápočtem splátky bytu
v čp. 224. Nájem na dobu určitou.
Usnesení 32:
32.1 Rada schvaluje pronájem nebytových prostor v čp. 101 spolku divadelních
ochotníků. Doba pronájmu 3 roky. Nájemné 3.000,- Kč/ rok. Provozní náklady
hradí spolek. Elektrika a zemní plyn budou přepsány na spolek. Finanční účast
obce bude řešena dotacemi.
32.2 Rada schvaluje návrhy na změnu ÚP.
32.3 Rada schvaluje dotaci HZS na soutěže ve výši 5.000,- Kč.
32.4 Rada bere na vědomí informaci o vytyčení obecních lesů (společné vlastnictví
s Horní Čermnou a Petrovicemi). Rada doporučuje ZO zvýšit plánovanou
těžbu v roce 2010 na 500 m3.
32.5 Rada bere na vědomí informaci o řešení stížnosti paní Červenkové na stav
místních komunikací v Jakubovicích.
32.6 Rada schvaluje :
- zadání zhotovení kanalizace v délce 115 m panu Faltejskovi za náklady do
80.000,- Kč.
- zadání úseku kanalizace v novém sídlišti firmě Mačát.
32.7 Rada bere na vědomí informaci o průběhu stavby kanalizace a přípravě
smlouvy se SFŽP. Rada schvaluje podání žádosti o dotaci z prostředků PK.
32.8 Rada schvaluje vybudování příkopu na odvodnění terénu pod parkovištěm
u Orlovny.
32.9 Rada schvaluje opravu cesty u novostavby p. Mareše v Jakubovicích.
32.10 Rada
- schvaluje použití rezervního fondu ŠJ na úhradu předložených nákladů
- doporučuje ZO navýšení příspěvku pro PO ŠJ ve výši 72.000,- Kč
(k projednání FV)
32.11 Rada schvaluje příspěvek SDH Dolní Čermná :
- 19.000,- na materiál na úpravy hasičárny
- dotaci na částečnou úhradu pronájmu sálu na ples
- 20.000,- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s návštěvou z Liptovské
Tepličky + použití Areálu zdraví a provozní zabezpečení.
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32.12 Rada potvrzuje rozhodnutí o umístění pouti v Areálu zdraví.
32.13 Rada bere na vědomí informaci o schválení dotace na dětské hřiště
z prostředků MMR. Rada deleguje komisi pro výběrové řízení na dodavatele:
Ing. Appl, Bc. Hamplová, Ing. Vyhnálek, Ing. Svoboda, Ing. Müllerová.
32.14 Rada bere na vědomí informaci o zahájení řízení o rybníku na úrovni MÚ
Lanškroun.
32.15 Rada bere na vědomí informaci o závěrečném jednání o KPÚ v Jakubovicích.
32.16 Rada schvaluje nájem bytu nad tělocvičnou na 3 roky s předplaceným nájmem
ve výši 165 000,- Kč panu Fišerovi. Rada schvaluje úpravy na kuchyňky pro
ZŠ dle projektu a způsob financování použitím předplaceného pronájmu a
zápočtem oproti splátce ceny bytu v čp. 224.
Ing. Vlastislav Vyhnálek

Městys Dolní Čermná připravuje 1. změnu územního plánu, který byl schválen
v prosinci 2006. Projednávání návrhů na změny se blíží k závěru. Výsledkem bude
zpracování podkladů pro zadání změn pro Městský úřad Lanškroun, který je ze
zákona pořizovatelem ÚP. Podklady a projekt připravuje Ing. Arch. Petr Kulda.
Vyzýváme občany, kteří mají zájem ještě podat návrh na změnu územního plánu,
aby tak učinili neprodleně na stavebním úřadě v Dolní Čermné u Ing. Marešové.

Příjmy (v tis. Kč)
Par.

Pol.
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1334
1337
1341
1343
1345
1347
1351
1361
1511
2460

Skuteč.

Název položky
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti
Daň z příjmů FO ze samost. výděleč. činnosti
Daň z příjmů FO z kapitálové činnosti
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí zemědělské půdy
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek za ubytovací kapacity
Poplatek za provozovaný výher. hrací přístroj
Odvod výtěžku z provozování loterií
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Splátky půjček od obyvatelstva
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2009
1 917,52
790,90
169,63
2 111,51
265,02
4 011,84
0,00
527,26
24,14
73,08
0,14
30,00
11,29
67,06
1 081,16
0,00

Návrh
rozpočtu

2010
1 760,00
680,00
160,00
1 780,00
215,00
3 900,00
0,00
530,00
23,00
6,00
5,00
40,00
22,00
60,00
1 220,00
0,00

000
103
214
231
2321
232
3111
3113
311
3141
314
3314
3315
331
3326
332
334
339
3612
3613
3619
361
3631
3632
3633
3634
3639
363
3722
3725
372

4111
4112
4116
4121
4122
4129
4134
4213
4216
4222
4229
4240
**
**
**
**
*
**
*
*
**
*
**
*
*
**
*
**
**
**
*
*
*
**
*
*
*
*
*
**
*
*
**

Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy.st.rozp.
Neinv.přij.transf.ze st.rozp.v rámci s.dot.vzt.
Ostatní neinv.přij.transf.ze stát. rozpočtu
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Ost.neinv.přij.transf.od rozp.územní úrovně
Převody z rozpočtových účtů
Investiční přijaté transfery ze státních fondů
Ostatní inv. přijaté transf. ze stát. rozpočtu
Investiční přijaté transfery od krajů
Ostat.inv.přijaté transf. od rozp.územ.úrovně
Inv.přij.transf.ze státních finančních aktiv
Daňové příjmy a přijaté transfery
Lesní hospodářství
Vnitřní obchod
Pitná voda
Odv. a čištění odpad. vod a nakládání s kaly
Odvádění a čištění odpadních vod
Předškolní zařízení
Základní školy
Zařízení předškolní výchovy a zákl. školství
Školní stravování
Ost. zař. související s výchovou a vzděl.
Činnosti knihovnické
Činnosti muzeí a galerií
Kultura
Pořízení, zachování a obn.hodnot.míst.k.pam.
Ochrana památek a péče o kulturní dědictví
Sdělovací prostředky
Ost.činnosti v zál.kultury,církví a sd.prostř.
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodář.
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Výstavba a údržba místních inž. sítí
Lokální zásobování teplem
Komunál.služby a územ.rozvoj jinde nezařaz.
Komunální služby a rozvoj
Sběr a svoz komunálních odpadů
Využívání a zneškodňování komunál.odp.
Nakládání s odpady
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276,02
738,90
732,93
119,68
893,82
0,00
4 608,10
0,00
0,00
192,10
0,00
175,00
18 817,10
206,68
0,00
0,00
118,34
118,34
26,98
160,23
187,21
156,11
156,11
3,80
0,00
3,80
0,00
0,00
11,23
6,37
639,75
39,13
0,00
678,88
60,22
11,14
10,00
366,45
1 265,38
1 713,19
61,66
44,54
106,20

0,00
1 393,40
600,00
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 514,40
350,00
0,00
0,00
120,00
120,00
26,00
145,00
171,00
160,00
160,00
5,00
2,00
7,00
0,00
0,00
12,00
9,00
540,00
42,00
0,00
582,00
10,00
13,00
0,00
380,00
1 226,00
1 629,00
60,00
40,00
100,00

431
551
617
631

**
**
**
**

Služby a sociální péče
Požární ochrana
Regionální a místní správa
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

*** PŘÍJMY CELKEM

Výdaje (v tis. Kč)
Par.
103
214
221
231
232
3111
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
311
3141
3314
3315
331
332
334
339
341
342
3612
3613
361
3631
3632
3633
3634
3635

Pol.
**
**
**
**
**
*
5139
5153
5154
5169
5171
5191
5331
5902
6121
*
**
*
*
*
**
**
**
**
**
**
*
*
**
*
*
*
*
*

Název položky
Lesní hospodářství
Vnitřní obchod
Pozemní komunikace
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod
Předškolní zařízení
Nákup materiálu jinde nezařazený
Plyn
Elektrická energie
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Zaplacené sankce
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým org.
Ostatní výdaje z finančního vypoř. min. let
Budovy, haly a stavby
Základní školy
Zařízení předškolní výchovy a zákl. školství
Školní stravování
Činnosti knihovnické
Činnosti muzeí a galerií
Kultura
Ochrana památek a péče o kultur. dědictví
Sdělovací prostředky
Ostatní činnosti kultury, církví a sděl. prostř.
Tělovýchova
Ostatní zájmové činnosti
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Výstavba a údržba místních inženýr. sítí
Lokální zásobování teplem
Územní plánování
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29,37
11,13
135,12
3,33

26,00
10,00
69,00
4,00

22 184,06

15 763,40

Skuteč.

Návrh rozp.

2009
202,31
5,95
298,68
0,17
43,09
221,97
7,53
110,21
349,58
29,50
2,59
85,00
1 455,54
249,00
371,80
3 053,15
3 275,12
930,00
64,84
25,76
90,60
0,00
38,32
213,00
0,00
10,18
85,79
112,27
198,06
192,61
25,60
110,57
456,43
0,00

2010
130,00
6,00
730,00
0,20
112,00
230,00
5,00
100,00
350,00
20,00
20,00
50,00
1 000,00
0,00
600,00
2 145,00
2 375,00
630,00
74,60
38,10
112,70
80,00
33,00
212,00
52,00
12,00
131,00
99,00
230,00
225,00
56,00
193,00
420,00
0,00

3639
372
374
435
551
611
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
617
631
633
639
640

*
**
**
**
**
**
5011
5021
5031
5032
5038
5133
5136
5137
5139
5151
5153
5154
5156
5161
5162
5163
5167
5169
5171
5173
5175
5178
5194
5221
5321
5329
5361
5362
5499
6127
**
**
**
**
**
***
000
**

Komunální služby a územní rozvoj j.nezařaz.
Nakládání s odpady
Ochrana přírody a krajiny
Služby sociální péče
Požární ochrana
Zastupitelské orgány
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Ostatní osobní výdaje
Povinné pojist.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z.
Povinné pojist.na veřejné zdravot. pojištění
Ostat.povinné pojistné hraz.zaměstnavatelem
Léky a zdravotnický materiál
Knihy, učební pomůcky a tisk
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu jinde nezařazený
Studená voda
Plyn
Elektrická energie
Pohonné hmoty a maziva
Služby pošt
Služby telekomunikací a radiokomunikací
Služby peněžních ústavů
Služby školení a vzdělávání
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Cestovné
Pohoštění
Nájemné za nájem s právem koupě
Věcné dary
Neinv. transfery obecně prospěšným spol.
Neinvestiční transfery obcím
Ostatní neinvestič. transfery veřej. rozpočtům
Nákup kolků
Platby daní a poplatků
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
Umělecká díla a předměty
Regionální a místní správa
Obecné příjmy a výdaje z finanč. operací
Převody vl. fond. a v rozpočtech úz.úrovně
Ostatní finanční operace
Ostatní činnosti
VÝDAJE CELKEM bez spl.úvěr. a půjček
Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček
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2 283,05
910,64
293,04
125,09
676,63
1 001,47
1 906,88
0,00
471,90
171,62
11,75
0,43
36,67
40,22
80,46
56,99
84,03
133,36
34,62
30,56
78,11
111,38
17,10
414,02
76,91
4,57
31,47
69,29
2,12
1,00
8,00
29,28
3,00
9,18
39,02
95,32
4 049,26
466,62
4 608,10
235,04
15,81
20 755,44
1 172,59

2 197,00
995,00
316,00
152,00
177,00
950,00
1 845,00
30,00
470,00
170,00
13,00
0,00
22,00
40,00
65,00
63,00
77,00
130,00
38,00
30,00
80,00
115,00
18,00
350,00
40,00
5,00
20,00
18,51
10,00
0,00
4,00
30,00
3,00
10,00
40,00
0,00
3 736,51
479,59
0,00
215,00
0,00
14 824,00
936,40

*** VÝDAJE CELKEM vč.spl. úvěr.a půjček
CELKOVÉ SALDO
Dluhová služba v %

21 928,03

15 763,40

256,02

0,00

10,94

9,51

Rozpočet na minulý rok byl vzhledem k počínajícím krizovým projevům sestaven
celkem opatrně. Předpokládali jsme nižší příjmy zhruba o 600 tis. Kč s tím, že
skutečné daňové příjmy můžou být ještě nižší. To také byly. Celková daňová
výtěžnost státu byla malá a tak na Dolní Čermnou připadlo z celostátních daní ještě
asi o 520 tis. Kč méně. Propad daňových příjmů vylepšila zvýšená daň z nemovitostí.
Rovněž se nenaplnily plánované příjmy za prodej bytů a stavebních pozemků o 178
tis. Kč. Naštěstí uvedené poklesy byly vykompenzovány jinými příjmy, takže celkové
obecní příjmy po očištění o účelové dotace byly nakonec větší oproti původnímu
rozpočtu o necelých 200 tis. Kč. Na zvýšených příjmech se výrazně podílely příjmy
od Úřadu práce na krytí osobních výdajů některých zaměstnanců. Další zvyšování
příjmů asi v současné době nebude možné. Budeme rádi, když daňová výtěžnost státu
bude v dalších letech alespoň nepatrně stoupat. Dnes závisí platební schopnost nebo
neschopnost obce hlavně na výdajové stránce rozpočtu.
V minulých letech se obec potýkala s dlouhodobým nedostatkem financí a ani
následující období nebude jiné. Přibližně každá devátá přijatá koruna jde na úhradu
úvěrů a úroků z nich. V našem případě se jedná většinou o investiční úvěry, což je
samozřejmě v pořádku. Investice se bez nich vybudovat nepodaří. Zátěží je ovšem
provozní úvěr na zaplacení povodňových škod z roku 1997, které měly být uhrazeny
do deseti let. To se nestalo, a tak si obec musela vzít úvěr. Ten bude splacen letos
v únoru. Další zátěží je doplatek za stavební úpravy v budově školy z roku 2003.
Protože se peněz nedostává, neplníme u tohoto závazku dohodnutý splátkový
kalendář a na začátku roku zbývá k úhradě ještě skoro 1 900 tis. Kč, přestože by měl
být podle dohody v tuto dobu asi poloviční. Další oblastí, kde v posledních letech
příliš neutrácíme, jsou výdaje na opravy a údržbu. Jsou to však úspory pouze
krátkodobé a těžko udržitelné – viz např. stav autobusových zastávek a Chmátalovy
stodoly.
V letošním roce předpokládáme u daní z příjmů ještě menší výtěžnost než v roce
2009. Bude vyšší nezaměstnanost a firmy budou platit daně podle loňských daňových
základů, které byly menší než dříve, mnohé firmy byly dokonce ztrátové a nebudou
platit žádné daně z příjmů. Vykázané ztráty jim mohou snižovat základ daně ještě
několik let. V případě daně z přidané hodnoty se snad dá očekávat úroveň loňského
roku z důvodu vyšších sazeb a snad i předpokládaného mírného oživení ekonomiky
koncem letošního roku. V příjmové stránce rozpočtu se rovněž projeví zvýšení daně
z nemovitostí. V roce 2009 obec využila možnosti zvýšení daně o takzvaný místní
koeficient, který platí pro veškeré stavby a pozemky s výjimkou orné půdy, luk,
zahrad a ovocných sadů. Vedle toho došlo během roku rovněž k novele zákona a ke
zvýšení zákonných sazeb u staveb od roku 2010 a většina zastupitelů byla pro
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ponechání také zvýšeného místního koeficientu i pro letošní rok. Dalším plusem bude
zvýšený příspěvek od státu na úhradu nákladů plynoucích z přenesené působnosti
místní správy ze zhruba 730 tis. Kč na téměř dvojnásobek.
Po započtení uvedených změn v příjmové oblasti a rozvržení výdajů na provoz obce,
zbývá necelý jeden milion korun. Za předpokladu, že nedojde k výraznému poklesu
příjmů je tato částka v navrhovaném rozpočtu rozdělena do dvou částí. Čtyři sta tisíc
je rezervováno na opravu komunikací na sídlišti a zbytek je vyhrazen na úhradu
starých dluhů. Z minulého roku se jich do letošního převádí více než 500 tis. Kč.
Pokud se tento předpoklad podaří uskutečnit a nevytvoříme-li během roku nové
dluhy, klesne běžná zadluženost a obec by mohla být na konci roku téměř plně
schopna splácet své krátkodobé závazky ve lhůtě splatnosti a nemuseli bychom
neustále neuhrazené závazky převádět do dalších období. V současné době se
platební schopnost u krátkodobých závazků pohybuje okolo 60 %. Samozřejmě, že u
dlouhodobých závazků (úvěry, splátky za školu z r. 2003) nelze očekávat více, než
úhrady dohodnutých splátek. Zlepšení platební schopnosti by vedle všeobecně lepší
pozice, mohlo také mírně vylepšit pohled banky při vyjednávání o podmínkách úvěru
na kanalizaci. Současné podmínky jsou dost tvrdé, ale tomu se nelze při tak velké
zadluženosti divit.
V letošním roce bude probíhat stavba kanalizace a čističky odpadních vod budovaná
prostřednictvím Dobrovolného svazku obcí Pod Bukovou horou. Drtivá většina
potřebných financí by měla být poskytnuta formou státní dotace. Chybějící část
musejí zaplatit obce Horní a Dolní Čermná. Za tímto účelem je dohodnuto poskytnutí
investičního úvěru pro Dolní Čermnou do výše 13 mil. Kč. Protože se dotační
podmínky neustále mění a také s naprostou jistotou nemůžeme říci, jak velkou dotaci
svazek obcí obdrží od Pardubického kraje, nevíme, jak velký úvěr bude potřeba.
Předpokládáme však, že by to pro Dolní Čermnou nemělo činit více než 7 až 8 mil.
Kč. Větší částka by vedla k vysokým úrokům a s tím by mohla mít obec v budoucnu
opět potíže. Druhou probíhající investiční akcí je rekonstrukce Areálu zdraví.
V letošním roce doplatíme zbývajících 440 tis. Kč a budeme muset zajistit účelné
provozování areálu.
Finanční výbor: Ing. Věra Bláhová, Ing. Jiří Mencl, Bc. Mgr. Daniela Pravdová
Jednotka sboru dobrovolných hasičů městyse Dolní Čermná
u příležitosti svátku patrona hasičů – sv. Floriána
a prvního výročí otevření nové hasičské stanice
připravuje

na neděli 9. května 2010, od 13,00 do 18,00 hod.
Srdečně zvou hasiči.
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Spolek divadelních ochotníků v Dolní Čermné a Městys Dolní Čermná
pořádají:

v sobotu 17. dubna 2010 v 19,00 hodin
v Orlovně v Dolní Čermné

manželů Jany a Vladimíra Zamazalových z Letohradu
s názvem:

doplněný o módní přehlídku Jany Zamazalové
(oděvy a keramické šperky)

Letošní témata:

– Keramika místních dětí
– Ze sbírek Stanislava Kapouna z Lanškrouna
(staré hračky, modely aut, bakelitové výrobky, ... a mnoho dalšího)

Vernisáž: Pátek 23. dubna 2010, v 18,00 hodin
Program zajišťují dolnočermenští ochotníci
Výstava otevřena:

v sobotu (24. 4.)
v neděli (25. 4.) - hodiny budou upřesněny na plakátech

Dolnočermenské děti, které v současné době navštěvují Základní uměleckou
školu v Lanškrouně, připravují spolu se svými učiteli na:

úterý 18. května 2010
v Orlovně v Dolní Čermné

Bližší informace budou uvedeny na plakátech
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pro školní rok 2010 - 2011 se uskuteční:
ve středu 28. dubna 2010 od 15,00 do 16,30 hodin
v mateřské škole.
Zápis se týká především dětí, které v tomto školním roce (2010 - 2011) dovrší tři
a více let bez ohledu na to, kolikrát v měsíci budou školku navštěvovat.
Máte-li zájem o předškolní vzdělávání Vašeho dítěte, dostavte se, prosím,
v uvedenou dobu do mateřské školy. Bližší informace Vám rády zodpovíme na
tel. 465 393 231.
Za kolektiv učitelek Bc. Ivana Hamplová

neděle 9. května 2010, ve 14,00 hodin – v Orlovně v Dolní Čermné
Vystoupí děti z mateřské školy
s programem nazvaným „Máme rádi zvířata“

Všechny vás srdečně zveme!
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se uskuteční v tradiční den i hodinu, tj.:
v neděli 2. května 2010, ve 4,00 hod. - sraz bude na náměstí v Dolní Čermné
Program:

- několikakilometrová procházka probouzejícím se ránem
- poslech ptačích hlasů i s pomocí "provokace"
reprodukovanými nahrávkami
- ukázka odchytu a kroužkování
- závěrečná beseda s prezentací a možností občerstvení
Kontakt:
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Aleš Hampl, tel. 604 208 580
Jan Růžička, tel. 731 070 397

Cizí jazyk hrou v podhůří Orlických hor II.
Základní škole Vincence Junka Dolní Čermná byl k 1. 5. 2009 schválen v rámci
operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Pardubického kraje
grantový projekt „Cizí jazyk hrou“.
Je to už téměř rok, kdy přesně takto začínal náš první informační článek ke
schválenému projektu. Chtěla bych veřejnost v našich obcích informovat, jak se
situace změnila a co se podařilo udělat. Říkám záměrně v obcích, do projektu je
kromě ZŠ Dolní Čermná zapojena i ZŠ a MŠ Bystřec a od září 2010 začne
spolupracovat také ZŠ a MŠ Verměřovice.
Po jedenácti měsících mohu pochválit všechny učitele ze školy v Dolní Čermné, kteří
se do projektu aktivně zapojili. Představuje to především hodně práce ve volném
čase, kdy by se možná mnohé paní učitelky – neboť jsou to jen samé ženy - měly
věnovat rodině a relaxaci. Místo toho se snaží pracovat na projektu pro zlepšení
podmínek výuky ve škole. Ta má díky nim modernizovaný školní vzdělávací
program v oblasti výuky cizích jazyků, připravuje se i nabídka výuky ruského jazyka.
Děti mají přístup k moderním výukovým technologiím – v učebně jazyků funguje a je
velmi hojně využívána jazyková laboratoř, která umožňuje žákům kvalitní poslech
textů v cizím jazyce i možnost pravidelně mluvit v tomto jazyce (např. číst texty a
ústně s nimi pracovat, trénovat výslovnost a porovnávat ji s výslovností rodilého
mluvčího, komunikovat individuálně s vyučujícím, připravovat rozhovory ve
dvojicích, aniž by se žáci navzájem rušili), a tím se zbavit strachu z vlastního
cizojazyčného projevu. Nejvíce oblíbenou se však u všech stala interaktivní tabule –
díky této technologii je učení zábavnější a přitažlivější. Já vím, namítnete, že známí
z města tohle přece znají, jejich děti chodí do školy, kde tabule funguje už několik let.
Je to pravda, ale protože jsme chtěli, aby se naše ratolesti nemusely trmácet za
moderní výukou do hlučných měst a anonymních mamutích škol v nich, pustili jsme
se na tuto neprobádanou cestu a pokusili se o téměř nemožné – dokázat
zmodernizovat školu v Dolní Čermné vlastními silami a za finančního přispění státu a
EU. Zatím se to daří a my ničeho nelitujeme. Od zimy 2009 funguje i portál
www.cizijazykyhrou.cz, který umožňuje žákům procvičovat si látku doma pomocí
hravých činností, v budoucnu bude umožňovat i spolupráci pedagoga a žáka, který
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nebyl přítomen ve výuce. Tady je na místě poděkovat p. Petru Pupíkovi, který portál
uvedl do chodu a stále ho zdokonaluje a vylepšuje.
V lednu 2010 se do projektu aktivně zapojila škola v Bystřeci. Paní ředitelka dobře
ví, jak je pro děti kontakt s vyspělou technikou důležitý. Pro malotřídní školy jsou
projekty ještě časově a personálně náročnější, a tím i nedostupnější. Spolupráce
tohoto typu je schůdnou cestou pro výměnu zkušeností a lepší vzájemné poznání
partnerských škol. Jakmile roztají zbytky sněhu, uvítáme malé „studenty“ z této
vesničky v Dolní Čermné a oni si budou moci na vlastní kůži vyzkoušet všechny tyto
moderní způsoby výuky.
V září 2010 se budeme těšit na obdobně příjemné vztahy s naší spádovou ZŠ
z Verměřovic.
Dovolte mi ještě jednou moc poděkovat všem zúčastněným pedagogům za jejich
práci a úsměv, se kterým především časově náročný projekt zvládají.
Pokud byste si chtěli prohlédnout učebnu či vyzkoušet, jak funguje, zveme Vás
k návštěvě – na podzim 2010 připravujeme den otevřených dveří. A kdybyste měli
chuť zapojit se a pomoci s modernizací výuky dalších vyučovacích předmětů (např.
chemie, fyziky, ...), dejte nám vědět, pustíme se do toho společně. Vaše děti za to
určitě stojí.
Jitka Beranová, ředitelka ZŠ Dolní Čermná
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Badmintonový kroužek při ZŠ pokračuje druhý rok pod vedením p. Krňávka a
p. Schöppa. Někteří hráči se výkonnostně vypracovali na úroveň, která snese
srovnání s ostatními vrstevníky v kraji, což jsme si otestovali při turnaji v prosinci
2009 proti hráčům lanškrounského oddílu badmintonu. Dohodli jsme se vyslat pět
nejlepších hráčů na oblastní přebor do Pardubic. Byli to Martin Bednář, Kristýna
Vacková, Jana Kubíčková, Petra Šponiarová a Karolína Balcarová. Všichni podali
výborné výkony, jednou vyhráli a jeden zápas prohráli. Umístili se tak v polovině
startovního pole 16 hráčů a byli velkým překvapením turnaje. Posíleni tímto
úspěchem jsme se přihlásili na další turnaj do
Hradce Králové. Složení hráčů bylo podobné,
jenom Janu nahradila Anička Klekarová.
Martin Bednář se umístil na 2. místě ve skupině,
postoupil tak do finále, kde těsně podlehl hráči
z Prahy. Tím přišel o celkové 2. místo v turnaji a
skončil na pěkném 4. místě ze 13 účastníků.
Dívky pak shodně dosáhly na 3. místa ve
skupinách. Postup do finále jim o vlásek unikl a
to zejména Kristýně Vackové velice těsnými
prohrami ve třetích setech, kdy už sahala po
vítězství.
Všichni si zaslouží pochvalu za předvedené
výkony i za sportovní chování. Poděkování patří
p. Vackovi, který se postaral obětavě o dopravu.
Vojtěch Krňávek
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Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s OÚ v Dolní Čermné
vyhlašuje:

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
- Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
- Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
- Domácích potřeb – nádobí bílé i černé, skleničky – vše jen funkční
- Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
- Je možné darovat i peníze
Věci prosíme zabalené do krabic nebo igelitových (papírových) pytlů
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, nábytek, počítače a dětské kočárky
(ty se transportem znehodnotí)

Zvlášť se vybírají:
Vystřižené známky z korespondence, (okraj min. ½ cm), známky z přebytků, brýle,
skla do brýlí, pouzdra na brýle, použité telefonní karty, kapesní kalendáříky,
hygienické a zdravotnické potřeby, psací, školní a kancelářské potřeby,
neplatné mince a bankovky (i cizí), použité i nové pohlednice míst
(nevybíráme pohlednice velikonoční, vánoční a srdečná přání)
Sbírka se v Dolní Čermné uskuteční:

v pátek 28. května 2010
Od 14,00 – 17,00 hodin
V chodbě staré školy (uprostřed náměstí)
Kontaktní osoba: Vladimír Jansa (tel. 465 393 174)

Kontejnery
na železo a na směsný komunální odpad
od 12. do 15. dubna
budou připraveny na obvyklých místech po vesnici.
do kontejnerů nepatří:

dřevo, odpad ze zahrádek, nebezpečný odpad,
tříděný odpad (tj. PET lahve, polystyren, plasty, papír,
tetrapacky, elektrospotřebiče, sklo)
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Likvidace monočlánků
Staré monočlánky můžete kromě sběrného dvora odevzdávat také
v prodejně u paní Jitky Markové (na náměstí - na autobusové
zastávce).

Termín
10. – 11. 4.
17. – 18. 4.
24. – 25. 4.
1. – 2. 5.
8. – 9. 5.
15. – 16. 5.
22. – 23. 5.
29. – 30. 5.
5. – 6. 6.
12. – 13. 6.
19. – 20. 6.
26. – 27. 6.
3. – 4. 7.
5. 7.
6. 7.

MUDr.
Vojtková Eliška
Ulman Jaroslav
Vacková Jana
Valentová Hana
Vebrová Zdeňka
Vítková Eva
Vlasatá Lenka
Šrámek Petr
Applová Hedvika
Bílý Aleš
Beranová Renata
Dunglová Stanisl.
Filipová Jitka
Jáňová Radmila
Jaslovská Marie

Adresa zdrav. zařízení

Telefon

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837
Tatenice 268
Lanškroun, Hradební 227
Lanškroun, Strážní 151
Žamberk, Raisova 814
Červená Voda 333, (MOVIOM)
Jablonné n. Orl., Na Dílech 622
Letohrad, U Dvora 815
Dolní Čermná 222
Lanškroun, Opletalova 567
Jablonné n.Orl.,U Koupaliště 149
Letohrad, budova žel. stanice
Lanškroun, Strážní 151
Mladkov 133
Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465 676 821
465 381 212
465 322 348
465 322 907
465 613 441
465 626 460
465 642 765
465 621 551
465 393 266
465 324 829
465 642 267
972 324 447
465 325 212
465 635 441
465 676 818

POJEĎTE S NÁMI DO CHORVATSKA
– nástup Dolní Čermná a Lanškroun
Autokarový zájezd do TROGIRU - termín: 2. – 11. 7. 2010 (jen 3 dny z dovolené)
cena: 5 250,- Kč / na osobu
Ubytování ve vybavených apartmánových vilách (v ceně: 7x ubytování, pobytová
taxa, doprava luxusním autokarem, služby delegáta)
Autokarový zájezd BIOGRAD NA MORU - termín: 20. – 29. 8. 2010
cena 7 680,- / na osobu
(dítě do 12 let: 6 460,- Kč; dítě do 5 let: 2 200,- Kč; dítě do 2 let zdarma)
Ubytování v penzionu s polopenzí (v ceně: 7x ubytování s polopenzí, pobytová taxa,
doprava luxusním autokarem, služby delegáta)
Cestovní agentura CKM, Ústí nad Orlicí, M. R. Štefánika 234
Tel.: 465 527 696, mobil: 606 748 616, e-mail: mankova@ckm-tour.cz
19
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Životní výročí:
V březnu 2010 oslavili svá výročí:
v Marie Křivohlávková z Dolní Čermné
v Josef Novák z Dolní Čermné
v Věra Formánková z Dolní Čermné
v Jaroslava Ježková z Dolní Čermné
v Markéta Faltejsková z Dolní Čermné
V dubnu 2010 slaví svá výročí:
v Jiřina Holečková z Dolní Čermné
v Jaromír Novák z Dolní Čermné
v Jiřina Vaníčková z Dolní Čermné
v Božena Smejkalová z Dolní Čermné
v Marta Uhlíková z Jakubovic
Vážení občané, upřímně Vám blahopřejeme k Vašim životním výročím a přejeme
Vám dobré zdraví, životní pohodu a vše dobré do dalších let.

V březnu – dubnu 2010 jsme se rozloučili:
v s paní Lidmilou Páchovou z Dolní Čermné
v s panem Zdeňkem Uhlíkem z Jakubovic
v a s panem Vojtěchem Formánkem z Dolní Čermné
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast a zemřelým lehké odpočinutí.

Poděkování:
Za účast na posledním rozloučení a za projevy soustrasti při úmrtí
naší maminky, babičky a prababičky
paní Růženy Jiráskové z Dolní Čermné
děkují rodiny Jiráskovy
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24. – 25. dubna 2010

do Areálu zdraví
► pouťové atrakce
► stánky
► občerstvení
► posezení u hasičské maringotky
► otevřená restaurace
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