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Městys Dolní Čermná 
561 53  Dolní  Čermná 76,  IČO 278734, www.dolni-cermna.cz 

tel.: 465 393 125,  e-mail.: mestys@dolni-cermna.cz,  

________________________________________________________________________________ 

 

ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTYSE (ZM) DOLNÍ  

ČERMNÁ 11.11.2019 

č.  7/2019-ZM 
čj. ÚmDC 970/2019  

Počet listů dokumentu: 18          

Počet příloh/listů: 3/22   

Spisový znak: 101.2.1     A/10 

                                                     V Dolní Čermné, dne 11. listopadu 2019          
 

 

Z Á P I S 

 z jednání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná 

č.  7/2019-ZM 
konaného dne 11.11.2019 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 11. listopadu 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 14 

zastupitelů. Z jednání se omluvil Mgr. Jan Růžička. Starosta konstatoval, že zastupitelstvo je 

usnášeníschopné.  

 

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

Moniku Markovou a RNDr. Věru Šverclovou. 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 (konec září 2019 – říjen 2019) 

3. Zpráva kontrolního výboru 

4. Finanční záležitosti 
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5. Majetkové záležitosti 

6. Projednání návrhu na poskytnutí mimořádné odměny starostovi  

a místostarostovi za splnění významných úkolů městyse 

7. Různé  

8. Dotazy občanů a diskuse  

 
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 Bc. Moniku Markovou a RNDr. Věru Šverclovou a program jednání.  

 

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

     

2. Zpráva o činnosti rady za období konec září 2019 – říjen 2019  

Starosta uvedl, že od minulého jednání zastupitelstva, které se konalo dne 23.09.2019, proběhla 

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

zprávu o činnosti RM z jednání 30.09.2019 (21. jednání RM) a 30.10.2019 (22. jednání RM).  

S přehledem přijatých usnesení a komentářem starosty k některým bodům se zastupitelé seznámili 

dle zaslaných materiálů k jednání následovně:  

 

21. jednání RM 30.09.2019: 

21.2. Rada městyse schválila uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování územní studie 

lokality V Ráji s architektem MgA. Janem Světlíkem, Pečky, Jiřího z Poděbrad 452, IČO 73582441, 

dle přílohy. 

- podrobnější komentář bude podán v bodě „Různé“  

21.3. Rada městyse schválila rozpočtovou změnu č. 6 k rozpočtu městyse na rok 2019, dle přílohy. 

- seznámení v rozpočtovou změnou č. 6 v bodě „Finanční záležitosti“  

21.4. Rada městyse vzala na vědomí žádost xxx Z. S. (doručenou e-mailem dne 25.09.2019), bytem 

xxx, dle přílohy a uložila starostovi a předsedovi komise životního prostředí projednat dořešit 

celou záležitost v intencích jednání rady.  

- záležitost byla vyřešena  

21.5. Rada městyse projednala a schválila pořízení druhého velkoobjemového kontejneru na sběr 

biologicky rozložitelného komunálního odpadu za nabídkovou cenu od spol. KOVOK kontejnery 

s. r. o., Jeseník, Kostelní 160/1, IČO 04639642 a uložila starostovi zajistit příslušnou objednávku.     

- kontejner byl objednán  

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

Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 04229720, budovu čp. 244 - stavba občanského vybavení, která je 

součástí pozemku p. č. st. 837 v k. ú. Dolní Čermná, zapsaných na LV č. 10001 pro obec a k. ú. 

Dolní Čermná, pro účely provozování restaurace, na dobu od 01.10. 2019 do 29.10.2019, za 

pachtovné ve výši dle přílohy a uložila starostovi podepsat příslušnou smlouvu. 

 

22. jednání RM 30.10.2019: 
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22.2. Rada městyse v návaznosti na usnesení RM č. 2.2. ze dne 26.11.2018 v souvislosti s revizí 

majetkoprávních vztahů k nemovitostem v k. ú. Dolní Čermná a k. ú. Jakubovice po digitalizaci 

intravilánu katastrálních území městyse se seznámila s reakcemi k písemné výzvě městyse a 

návrhy občanů (uživatelů) k narovnání majetkoprávních vztahů a uložila starostovi a M. Marešové 

postupovat ve smyslu jednání rady.   

- jedná se o majetkoprávní vypořádávání vztahů mezi městysem a občany. Občanům byly 

rozeslány dopisy, ve kterých byly upozorněni na předmětné majetkoprávní problémy, jedná se o 

cca 150 vlastníků. Ing. Milada Marešová shromažďovala jejich předmětná vyjádření, zda budou 

chtít pozemky odkoupit nebo pronajmout; vzhledem k velkému množství vlastníků a nutnosti ve 

většině případů zpracovávat geometrické plány, není v silách městyse zajistit vyřešení těchto 

majetkoprávních vztahů „obratem“. Budeme je řešit po etapách, v první etapě se budou řešit 

pozemky, u kterých není potřeba dělat geometrický plán (cca 10 případů), v další etapě bude 

pokračováno pozemky ze spodní části městyse (od Petrovic) po cca 10 případech. Bude nezbytné 

projednávat s majiteli pozemků spoluúčast na hrazení geometrických plánů, prověřovat věcná 

břemena a případné dlouhodobé investiční záměry městyse. 

 

22.3. Rada městyse se seznámila se stavem projektu „Rozšíření zázemí AZAS Dolní Čermná“ 

(zpracovaná projektová dokumentace, zpracovaný rozpočet a jeho revize, jednání ohledně 

přípravy zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky) a uložila starostovi připravit 

potřebné podklady k projednání orgánům městyse a informovat na dalším jednání zastupitelstvo 

městyse  

 

22.4. Rada městyse vzala na vědomí  

 informace o průběhu realizace akce „Oprava havarijního stavu střechy objektu ZŠ a 

ŠJ Dolní Čermná“ 

 informaci o přípravě projektu „Chodník Lesní brána – Dolní Čermná“, včetně přípravy 

žádosti o dotaci do 19. výzvy MAS ORLICKO, opatření IROP – Zvýšení bezpečnosti 

v dopravě IV.  

 

22.5. Rada městyse vzala na vědomí informace o jednání s ředitelkou Základní školy Vincence 

Junka, Dolní Čermná, ohledně některých záležitostí základní školy, potřebných opravách, jejich 

předpokládaných nákladech a financování.   

- jednání se týkalo provozních záležitostí a řešení výstavby Přírodovědné učebny  

 

22.6. Rada městyse se seznámila s náklady opravy osvětlení v tělocvičně, kterou zajistí Základní 

škola Vincence Junka Dolní Čermná; rada městyse schválila provedení uvedené opravy a její 

financování z prostředků vytvořeného fondu oprav.   

- bylo provedeno 

 

22.7.1. Rada městyse vzala na vědomí dotační podmínky a termíny pro realizaci projektu 

„Přírodovědná učebna“ v rámci 15. výzvy MAS ORLICKO, IROP-Vzdělávání v klíčových 

kompetencích III.   

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

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

řízení v rámci realizace projektu „Přírodovědná učebna“ z 15. výzvy MAS ORLICKO, IROP-

Vzdělávání v klíčových kompetencích III. a poradenský servis, dle předloženého návrhu a uložila 

starostovi předmětnou smlouvu podepsat.  
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22.7.3. Rada městyse schválila zpracování zadávací dokumentace na realizaci veřejné zakázky 

malého rozsahu „Přírodovědná učebna“ a rozeslání výzvy k podání nabídek prostřednictvím 

Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko s tím, že radě městyse bude 

předloženo vyhodnocení došlých nabídek uchazečů a doporučení pro výběr zhotovitele.  

 

22.8. Rada městyse projednala žádost P. M., bytem xxx, IČO xxx (čj. ÚmDC 782/2019 ze dne 

23.08.2019) a rozhodla jeho žádosti ohledně zájmu o pacht pozemků ppč. 1062, ppč. 1063, ppč. 

1156, ppč. 1158, ppč. 1159, ppč. 1066 v k. ú. Jakubovice nevyhovět s tím, že uvedené pozemky jsou 

předmětem smluv o zemědělském pachtu uzavřených na dobu neurčitou a tvoří součást ucelených 

funkčních celků; rada městyse uložila starostovi zajistit zaslání písemné odpovědi žadateli.  

 

22.9. Rada městyse se seznámila s předloženým návrhem Strategického plánu rozvoje městyse 

Dolní Čermná na období 2019 – 2023, navrhla podněty pro jeho doplnění a uložila starostovi 

zajistit jeho projednání v zastupitelstvu městyse.    

 

22.10. Rada městyse schválila zpracování pasportu vodního díla (malé vodní nádrže) na ppč. 38 

v k. ú. Jakubovice dle předložené cenové nabídky spol. AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r. o., 

se sídlem Vysoké Mýto, Rokycanova 114/IV, IČO 64255611, v příloze a uložila starostovi jednat 

s uvedenou firmou.    

- postupuje se dle schváleného věcného záměru projednaného v ZM v červnu t. r.  

 

22.11. Rada městyse vzala na vědomí informace o jednání s x E. Č., bytem xxx, které proběhlo dne 

30.09.2019, a doporučila zastupitelstvu městyse schválit zveřejnění záměru prodeje pozemků ppč. 

587/5 - trvalý travní porost a ppč. 664/1 - trvalý travní porost k. ú. Jakubovice. 

 

22.12. Rada městyse projednala žádost  E. Č., bytem xxx (čj. ÚmDC 859/2019 ze dne 30.09.2019) o 

pacht pozemku ppč. 53 v k. ú. Jakubovice a rozhodla zveřejnit záměr propachtování předmětného 

pozemku ppč. 53 v k. ú. Jakubovice  

zapsaného na LV č. 10001 pro obec Dolní Čermná, k. ú. Jakubovice pro účely zemědělského 

využití.    

 

22.13. Rada městyse rozhodla zveřejnit záměr propachtování části ppč. 39 k. ú. Jakubovice dle 

situačního plánku v příloze pro účely užívání zahradního domku na nářadí.    

 

22.14. Rada městyse se seznámila s návrhem zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na 

stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení projektu „Realizace společných 

zařízení v k. ú. Dolní Čermná“ SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí 

nad Orlicí a předmětnou dokumentaci vzala na vědomí; rada městyse schválila návrh smlouvy o 

dílo na zhotovení části stavby „Realizace společných zařízení v k. ú. Dolní Čermná – SO 05 a SO-

02-4“, která bude financována z rozpočtových prostředků městyse Dolní Čermná a uložila 

starostovi dále jednat a poskytnout potřebnou součinnost SPÚ.   

- jedná se výstavby poldrů  

 

22.15. Rada městyse vzala na vědomí přemístění kanceláře stavebního úřadu od 01.11.2019 do 

prostor jednotky č. 76/3 ve II. nadzemním podlaží budovy čp. 76, 101 v k. ú. Dolní Čermná 
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(kanceláře dříve užívané DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko) a záměr využití dalších 

navazujících prostor pro účely příruční registratury stavebního úřadu.  

 

22.16. Rada městyse schválila uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na zpracování územní 

studie lokality V Ráji s  architektem MgA. Janem Světlíkem, Pečky, Jiřího z Poděbrad 452, IČO 

73582441, dle přílohy. 

- viz různé  

 

22.17. Rada městyse vzala na vědomí změnu termínu pro podávání žádostí do Programu obnovy 

venkova Pardubického kraje na rok 2020 (od 1.12.2019 do 31.12.2019) a uložila starostovi prověřit 

možnosti dotačních titulů a předložit návrh žádosti o dotaci z uvedeného programu na vhodnou 

akci městyse. 

- v minulých letech jsme žádali na úroky z úvěru na plynofikaci a kanalizaci, vzhledem k tomu, že 

uznatelné úroky nám klesly již na cca 80.000,- Kč, jednáme o jiné akci, na kterou bychom využili 

větší dotaci  

 

22.18. Rada městyse vzala na vědomí započetí příprav rozpočtu městyse Dolní Čermná na rok 

2020.  

 

22.19. Rada městyse schválila uzavření „Smlouvy o právu k umístění a provedení stavby a o 

smlouvě budoucí o zřízení služebnosti“ č. SBSL/09/17/Hd se společností Vodovody a kanalizace 

Jablonné nad Orlicí, a. s., se sídlem Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČO 48173398 na 

pozemcích v majetku městyse ppč. 1196 a ppč. 1104 v k. ú. Jakubovice v souvislosti v navrženou 

trasou stavby podzemního vedení vodovodního řadu u akce: Jakubovice – napojení vrtu JA-1 do 

VDJ a uložila starostovi podepsat předmětnou smlouvu dle přílohy.   

 

22.20. Rada městyse projednala žádost V. H. bytem xxx (čj. ÚmDC 841/2019 ze dne 23.09.2019) o 

přidělení 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.   

 

22.21. Rada městyse projednala návrh Programu pro poskytování dotací z rozpočtu městyse Dolní 

Čermná na podporu aktivit dětí a mládeže na rok 2020 a doporučila zastupitelstvu městyse ho 

schválit.  

 

22.22. Rada městyse vzala na vědomí 

 zápis z dílčího přezkoumání hospodaření městyse za rok 2019, které proběhlo dne  

21.10.2019 

 zápis z jednání komise společenské konaného dne 26.09.2019 

 Výroční zprávu Základní školy Vincence Junka Dolní Čermná za školní rok 2018/2019  

 

22.23. Rada městyse ukládá kontrolní skupině ve složení - Ing. Jiří Mencl, Ing. Lenka Kubíčková a 

Mgr. Jiří Vávra provést kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu zákona č. 

320/2001 Sb. (zákon o finanční kontrole), v platném znění, u příspěvkových organizací, jejichž 

zřizovatelem je městys Dolní Čermná.       
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22.24. Rada městyse schválila příkaz starosty k provedení inventarizace majetku a závazků 

městyse Dolní Čermná k 31.12.2019 v souladu se Směrnicí č. 1/2012 o inventarizaci. 

 

22.25. Rada městyse schválila návrh na provoz úřadu v době vánočních svátků a uložila H. 

Vágnerové a M. Marešové včas informovat o této skutečnosti občany.   

 

22.26.1. Rada městyse navrhuje zastupitelstvu městyse schválit poskytnutí mimořádné odměny 

starostovi městyse Dolní Čermná Petru Helekalovi ve výši dvojnásobku měsíční odměny, jejíž 

poskytování mu náleží dle nařízení vlády č. 318/2017, Sb., ve znění pozd. předpisů, za splnění 

zvlášť významných úkolů městyse, zejména při realizaci akce „Oprava havarijního stavu budovy 

čp. 243 v AZAS“ a zajištění provozu areálu zdraví a sportu na sezónu roku 2019, při přípravě 

projektu „Rozšíření zázemí AZAS Dolní Čermná“, za aktivity při pořizování územní studie 

lokality V Ráji a působení v Dobrovolném svazku obcí Pod Bukovou horou a Dobrovolném 

svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, které vykonává bez nároku na odměnu, a v rámci 

rozvíjení meziobecní spolupráce šíří dobré jméno městyse Dolní Čermná na celorepublikové 

úrovni.   

22.26.2. Rada městyse navrhuje zastupitelstvu městyse schválit poskytnutí mimořádné odměny 

místostarostovi městyse Dolní Čermná Ing. Jiřímu Svobodovi ve výši dvojnásobku měsíční 

odměny schválené usnesením zastupitelstva městyse Dolní Čermná č. 1.7. dne 31.10.2018, za 

splnění zvlášť významných úkolů městyse, zejména při realizaci akce „Oprava havarijního stavu 

budovy čp. 243 v AZAS“ a zajištění provozu areálu zdraví a sportu na sezónu roku 2019, při 

přípravě projektu „Rozšíření zázemí AZAS Dolní Čermná“, za aktivity při pořizování územní 

studie lokality V Ráji a aktivní činnost nad rámec svých povinností při přípravě investičních akcí 

na rok 2020.  

 

22.27. Rada městyse vzala na vědomí personální záležitosti pracovně technické skupiny městyse a 

uložila starostovi provést personální opatření v intencích jednání rady.    

 

Starosta vyzval zastupitele, zda má někdo dotazy nebo připomínky k předložené 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 konec září 2019 – říjen 2019. 

 

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

 

3. Zpráva kontrolního výboru 

Starosta uvedl projednávaný bod a předal slovo předsedovi kontrolního výboru Mgr. Jiřímu 

Vávrovi:  

Předseda kontrolního výboru informoval, že 23.10.2019 se konalo jednání kontrolního výboru. 

Předtím se konala pracovní schůzka předsedy kontrolního výboru s H. Vágnerovou, kdy byly 

předány potřebné materiály ke kontrole tak, aby stávající kontrolní výboru mohl navázat na 

činnost kontrolního výboru z minulého volebního období. 

Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění úkolů vyplývajících z usnesení rad a zastupitelstva 

následovně: 
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I. navázal na kontrolu provedenou kontrolním výborem v předcházejícím volebním období, tato 

poslední kontrola byla provedena do 31.12.2017; kontrolní výbor prověřil stav úkolů 

dlouhodobých, trvajících a úkolů, kde dosud běžel termín. Vycházel ze zápisu předchozího 

kontrolního výboru, který předávala předsedkyně Věra Šverclová. Konstatoval, že běžné úkoly 

(zpravidla, kde běžel termín) se splnily, zůstaly úkoly dlouhodobé a trvající. 

 

II. provedl kontrolu usnesení rad za období leden až říjen 2018. 

Předseda uvedl, že úkoly byly splněny, dlouhodobé úkoly trvají, některé jsou plněny průběžně, 

některým brání např. odvolání účastníka  řízení. 

 

III. provedl kontrolu usnesení zastupitelstva za období leden až říjen 2018 se závěrem, že všechny 

úkoly jsou splněny, nebo plněny průběžně. 

 

Tím bylo zkontrolováno volební období 2014 – 2018.  

Na další schůzce plánuje kontrolní výbor zkontrolovat plnění usnesení rady a zastupitelstva od 

listopadu 2018 do konce června 2019, tj. úkoly ze stávajícího volebního období.  

 

V závěru bylo konstatováno, že přibyly některé nové dlouhodobé úkoly jako např. řešení 

problematiky hřbitova,  pohřebnictví a nového řádu pohřebiště, příprava území lokality V Ráji 

k výstavbě rodinných domů, realizace akcí Plánu společných zařízení, jejichž investorem je SPÚ (v 

současné době výstavba poldrů). Některé z dlouhodobých úkolů řešeny prostřednictvím 

Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko (např. pasportizace hrobů, 

zpracování pasportu veřejného osvětlení atd.).   

Starosta se dotázal, zda má někdo dotazy na předsedu kontrolního výboru nebo připomínky 

k přednesené zprávě 

Nikdo ze zastupitelů neměl žádné dotazy ani připomínky k přednesené zprávě. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru.  

 

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

 

 

4. Finanční záležitosti 
Informace o rozpočtové změně č. 6 k rozpočtu městyse na rok 2019  

Starosta podal zastupitelstvu informaci o schválené rozpočtové změně č. 6, která byla zaslána 

zastupitelům k podrobnému seznámení v materiálech k jednání: rozpočtovou změnu č. 6 schválila 

v rámci své kompetence rada na svém jednání dne 30.09.2019 usnesením č. 21.3.   

Představuje změnu ve výši 745.000,- Kč na straně příjmů i výdajů - jedná se o „průtokovou“ dotaci 

pro Základní školu - neinvestiční transfer z MŠMT ČR poskytnutý v rámci Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání.   

Starosta vyzval zastupitele, zda má někdo dotazy nebo připomínky k přijaté rozpočtové změně. Nikdo 

ze zastupitelů neměl žádné další dotazy ani připomínky. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   
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Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí rozpočtovou změnu č. 6 k rozpočtu 

městyse na rok 2019, dle přílohy, schválenou usnesením rady městyse č. 21.3. ze dne 30.09.2019,  

včetně jejího odůvodnění.  

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

  

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

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

kupní o převodu části ppč. 8323 v k. ú. Dolní Čermná  

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 o výměře do 20 m2 pod novou trafostanicí.  

Na základě rozhodnutí zastupitelstva ze dne 23.09.2019 proběhlo zveřejnění záměru budoucího 

prodeje od 10.10. do 26.10.2019, bez jakýchkoliv připomínek. 

V  návrhu smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy je uvedena dohodnutá kupní cena 500,- 

Kč/m2. 

Budoucí kupující (ČEZ) po vybudování trafostanice zajistí na vlastní náklady oddělovací 

geometrický plán, kterým bude specifikován pozemek, který bude předmětem vlastní kupní 

smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dojde po vydání kolaudačního souhlasu na stavbu 

trafostanice, nejpozději do 6 měsíců od výzvy budoucího kupujícího.   

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo budoucí prodej části ppč. 8323 v k. ú. Dolní 

Čermná pro účely umístění nové distribuční trafostanice pro lokalitu „v sadech“ za dohodnutou 

kupní cenu 500,- Kč/m2 bez DPH a uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy o 

převodu nemovité věci“ (č. IV-12-2014505 - pozemek) se společností ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, 

Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, IČO 24729035 s podmínkami dle předloženého návrhu a 

uložilo starostovi podepsat předmětnou smlouvu. 

 

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

 

 

5.2. Projednání požadavku E. Č., bytem xxx 

- o odkoupení pozemků ppč. 587/5 - trvalý travní porost a ppč. 664/1 - trvalý travní porost k. ú. 

Jakubovice - zveřejnění záměru prodeje 

Dne 18.03.2019 podala x E. Č. žádost (čj. ÚmDC 248/2019) o odkoupení ppč. 38 (vodní plocha), 

ppč. 39 (trvalý travní porost), a dále pozemků ppč. 587/2 (trvalý travní porost) a ppč. 664/1 (trvalý 

travní porost), vše v k. ú. Jakubovice. Stav vyřizování žádosti x Č. je takový, že pozemky ppč. 38 a 

ppč. 39 jsou předmětem komplexního řešení týkající se „rybníčku“ a přilehlých pozemku. O tyto 

dva uvedené pozemky požádali další zájemci – x K. S. a x K. H. xx 
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Požadavek x Č. o odkoupení ppč. 587/2 (trvalý travní porost) a ppč. 664/1 (trvalý travní porost) 

zatím nebyl řešen. Na základě osobního jednání s x Č., které proběhlo dne 30.09.2019 bylo ohledně 

uvedených pozemků dohodnuto, že požadavek na jejich odkoupení bude předložen 

zastupitelstvu. 

Ppč. 664/1 -  trvalý travní porost, výměra 3123 m2,  

                      využití dle územního plánu: plochy smíšené nezastavěného území – přírodní  

                                                                        a zemědělské  

Ppč. 587/2 - trvalý travní porost, výměra 1404 m2, 

                     využití dle územního plánu: BV – bydlení venkovské 

x Č. má zájem pozemky odkoupit celé, chce je zachovat jako mokřad. Kupní cena pro prodej bude 

stanovena na základě vyjádření znalce. Předkládáme zastupitelstvu k rozhodnutí o zveřejnění 

záměru prodeje. 

Zastupitelům ohledně umístění předmětných pozemků  byla prezentována ortofotomapa a 

územní plán Jakubovic a ohledně stavu předmětných pozemků také fotodokumentace. 

Následovala krátká diskuse zastupitelů nad předloženými materiály; bylo konstatováno, že přes 

ppč. 587/2 se drenážemi  stahuje voda do příkopu mezi pozemkem a silnicí.  

 

Po ukončení diskuse starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:    

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely 

č. 664/1 - trvalý travní porost a pozemkové parcely č.  587/2 - trvalý travní porost v k. ú. 

Jakubovice, dle přílohy.  

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

 

 

6. Projednání návrhu na poskytnutí mimořádné odměny starostovi a 

místostarostovi za splnění významných úkolů městyse 
Po uvedení tohoto bodu požádal o slovo člen rady městyse Ing. Jiří Zpěvák, který předložil 

zastupitelstvu návrh na poskytnutí mimořádné odměny starostovi a místostarostovi a přednesl 

příslušné odůvodnění. 

Uvedl, že s legislativním rámcem pro poskytování mimořádné odměny uvolněným a 

neuvolněným členům zastupitelstva obce byli zastupitelé seznámeni v zaslaných materiálech 

k jednání - je stanovena § 76 zákona o obcích za těchto podmínek:  
§ 76  

 (1) Členovi zastupitelstva obce může obec poskytnout mimořádnou odměnu za splnění mimořádných 

nebo zvláště významných úkolů obce.  

 (2) Souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých v kalendářním roce uvolněnému členovi 

zastupitelstva obce nesmí být vyšší než dvojnásobek nejvyšší odměny, která mu v průběhu tohoto 

kalendářního roku náležela za výkon jím zastávaných funkcí za měsíc. 

 (3) Souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých v kalendářním roce neuvolněnému členovi 

zastupitelstva obce nesmí být vyšší než dvojnásobek maximální výše odměny, kterou za výkon jím zastávané 

funkce nebo v souhrnu za výkon jím zastávaných funkcí za měsíc stanoví zákon a prováděcí právní předpis. 

 (4) Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva obce musí být uveden jako 

samostatný bod navrženého programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce.  

 (5) Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva obce musí být odůvodněn a 

projednán jako samostatný bod programu jednání zastupitelstva obce. Důvod poskytnutí mimořádné odměny 

musí být uveden v usnesení zastupitelstva obce, kterým byla mimořádná odměna poskytnuta.  

Podle ust. §  84 odst. 2 písm. o) zák. o obcích je rozhodnutí o poskytnutí mimořádné odměny 

vyhrazeno zastupitelstvu. 
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Na podkladě zákonem stanovené možnosti předkládáme zastupitelstvu návrh na mimořádnou 

odměnu starostovi a místostarostovi za rok 2019 s následujícím odůvodněním: 

Odměna starostovi Petru Helekalovi je navržena za splnění úkolů městyse zejména při realizaci 

akce „Oprava havarijního stavu budovy čp. 243 v AZAS“ a zajištění provozu areálu zdraví a 

sportu na sezónu roku 2019, při přípravě projektu „Rozšíření zázemí AZAS Dolní Čermná“, za 

aktivity při pořizování územní studie lokality V Ráji a působení v Dobrovolném svazku obcí Pod 

Bukovou horou a Dobrovolném svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, které vykonává 

bez nároku na odměnu, a v rámci rozvíjení meziobecní spolupráce šíří dobré jméno městyse Dolní 

Čermná na celorepublikové úrovni.   

Odměna místostarostovi Ing. Jiřímu Svobodovi je navržena za splnění úkolů městyse, zejména při 

realizaci akce „Oprava havarijního stavu budovy čp. 243 v AZAS“ a zajištění provozu areálu 

zdraví a sportu na sezónu roku 2019, při přípravě projektu „Rozšíření zázemí AZAS Dolní 

Čermná“, za aktivity při pořizování územní studie lokality V Ráji a aktivní činnost nad rámec jeho 

povinností při přípravě investičních akcí na rok 2020.  

Víme, že práce starosty a místostarosty pro městys je nadstandardní. Uvedené splněné úkoly mají 

pro městys nepochybně značný význam. Zejména je pak nutné vyzvednout jejich zásluhy na 

realizaci akce „Oprava havarijního stavu budovy čp. 243 v AZAS“, která se stihla v krátkém čase 

do zahájení sezóny v květnu 2019, bez jakýchkoliv finančních ztrát pro městys (nasmlouvaní 

klienti), v době, kdy bylo obtížné zajistit provádění prací (dílčích dodávek) odbornými firmami či 

řemeslníky; provedením akce v režii městyse došlo  k úspoře finančních prostředků.    

Odměna starostovi jako zastupiteli uvolněnému pro výkon funkce náleží ve výši dle nařízení 

vlády č. 318/2017, Sb., v platném znění.   

Odměna místostarosty jako neuvolněného zastupitele pro výkonu funkce byla schválena na 

ustavujícím zastupitelstvu usnesením zastupitelstva městyse Dolní Čermná č. 1.7. dne 31.10.2018. 

Návrh na poskytnutí odměny starostovi a místostarostovi byl projednán radou městyse na jednání 

dne 30.10.2019. Rada oběma navrhuje poskytnout mimořádnou odměnu ve výši dvojnásobku jim 

poskytované měsíční odměny.  

Nikdo ze zastupitelů neměl k předloženému návrhu žádné dotazy či připomínky ani nepředložil 

jiný návrh.    

 

Předkladatel návrhu přednesl návrhy usnesení a dal o nich následně hlasovat:   

1. 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo poskytnutí mimořádné odměny starostovi 

městyse Dolní Čermná Petru Helekalovi za rok 2019 ve výši dvojnásobku měsíční odměny, jejíž 

poskytování mu náleží dle nařízení vlády č. 318/2017, Sb., ve znění pozd. předpisů, za splnění 

zvlášť významných úkolů městyse, zejména při realizaci akce „Oprava havarijního stavu 

budovy čp. 243 v AZAS“ a zajištění provozu areálu zdraví a sportu na sezónu roku 2019, při 

přípravě projektu „Rozšíření zázemí AZAS Dolní Čermná“, za aktivity při pořizování územní 

studie lokality V Ráji a působení v Dobrovolném svazku obcí Pod Bukovou horou a 

Dobrovolném svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, které vykonává bez nároku na 

odměnu, a v rámci rozvíjení meziobecní spolupráce šíří dobré jméno městyse Dolní Čermná na 

celorepublikové úrovni.   

 

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

(Helekal) 
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2. 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo poskytnutí mimořádné odměny místostarostovi 

městyse Dolní Čermná Ing. Jiřímu Svobodovi za rok 2019  ve výši dvojnásobku měsíční 

odměny schválené usnesením zastupitelstva městyse Dolní Čermná č. 1.7. dne 31.10.2018, za 

splnění zvlášť významných úkolů městyse zejména při realizaci akce „Oprava havarijního 

stavu budovy čp. 243 v AZAS“ a zajištění provozu areálu zdraví a sportu na sezónu roku 2019, 

při přípravě projektu „Rozšíření zázemí AZAS Dolní Čermná“, za aktivity při pořizování 

územní studie lokality V Ráji a aktivní činnost nad rámec jeho povinností při přípravě 

investičních akcí na rok 2020.  

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

(Jiří Svoboda) 

  

7. Různé           
 

7.1. Projednání Programu pro poskytování dotací z rozpočtu městyse Dolní Čermná na podporu 

aktivit dětí a mládeže na rok 2020 

Starosta předal slovo Ing. Jiřímu Zpěvákovi, který podal komentář k předloženému bodu: 

Předkládáme zastupitelstvu návrh „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu městyse Dolní 

Čermná na podporu aktivit dětí a mládeže na rok 2020“ (dále jen „Program“).  

Návrh Programu včetně příloh obdrželi zastupitelé v materiálech k jednání. Návrh pro rok 2020 je 

předkládán s doplněními a upřesněním; akceptuje připomínky, které byly vzneseny letos na jaře 

při kontrole vyúčtování dotací. 

Změny se týkají: 

V čl. VI. „Podmínky pro poskytnutí dotace“  

Uznatelné náklady: upřesnění nákladů v případě užití soukromého vozidla organizátorů, které se 

navrhuje v tomto novém znění (prakticky koresponduje s úpravou v zákoníku práce a 

souvisejících předpisech 

 přepravné, jízdné a cestovné za přepravu dětí a mládeže, případně doprava automobily organizátorů do 

maximální výše náhrady za km jízdy tvořené "Sazbou základní náhrady jízdních výdajů při použití 

osobních silničních motorových vozidel" dle Zákoníku práce a náhradou za spotřebované pohonné hmoty  

V čl. IX. „Zásady kontroly využití dotace a vyúčtování dotace“ 

- upřesnění náležitostí vyúčtování dotace a předkládaných dokladů  

- vymezení oprávnění kontrolorů a povinnosti příjemce dotace poskytnout potřebnou součinnost  

- uvedení nového příkladu pro kontrolu vyúčtování (kdy je čerpání dotace oprávněné a kdy je 

příjemce povinen část dotace vrátit).  

Přílohy Programu tvoří Žádost o dotaci, Kritéria pro hodnocení žádosti o dotaci. 

Ostatní změny jsou pouze formálního charakteru (upravení datumů a roku). 

Starosta se dotázal zastupitelů, zda mají k tomuto bodu nějaké dotazy nebo připomínky – nikdo 

neměl žádný dotaz ani připomínku. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo Program pro poskytování dotací z rozpočtu 

městyse Dolní Čermná na podporu aktivit dětí a mládeže na rok 2020, dle návrhu v příloze.   

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 
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7.2. Projednání Dodatku č. 3 k Programu obnovy venkova městyse Dolní Čermná na období 

2013 – 2020 

Starosta uvedl: předkládáme zastupitelstvu návrh Dodatku č. 3 k Programu obnovy venkova 

(„POV“) městyse Dolní Čermná na období 2013 – 2020.  

Jeho obsahem je doplnění části 4. POV nazvané „Výhledové akce“ v části „Sport, kultura a cestovní 

ruch“ o plánovanou akci Zvýšení bezpečnosti multifunkčního hřiště v Dolní Čermné spočívajícího 

ve vybudování dřevěných mantinelů kolem multifunkčního hřiště.   

Důvody pro doplnění POV: v minulých letech jsme využívali dotační „Program obnovy venkova 

Pardubického kraje“; využívali jsme dotační titul, v rámci, kterého bylo možné žádat na úroky 

z úvěru na akce „plynofikace a kanalizace“. Získávali jsme dotaci ve výši více jak 100 tis. Kč. 

V letošním roce nám uznatelné úroky klesly již na cca 80.000,- Kč a tudíž bychom již nedosáhli na 

dotaci v uvedené výši. Proto jsme se snažili hledat jinou akci, na kterou bychom v rámci 

„Programu obnovy venkova Pardubického kraje“, mohli požádat o dotaci ve výši více jak 100 tis. 

Kč. Bylo prověřeno, že je možno požádat na „občanskou vybavenost – tělovýchovná zařízení a 

hřiště“ - na vybudování dřevěných mantinelů kolem multifunkčního hřiště v AZAS. Na uvedenou 

akci jsme se snažili sehnat finanční zdroje v minulých letech z jiných programů, ale bezúspěšně.  

Předpokládané náklady budou činit více jak 200 tis. Kč, žádat je možno o dotaci do maximální 

výše 50% nákladů akce. 

 

Podmínkou k podání žádosti je, aby předmětná akce byla zařazena v Programu obnovy obce.  

 

Na základě konzultace s DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko se do Dodatku č. 3 k POV 

doplňují další akce, a to z důvodu možnosti využití dotačních titulů prostřednictvím MAS Orlicko 

v rámci tzv. článku 20 (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech).  

Bylo by možné žádat o dotaci - na rekonstrukci obřadní a kulturní síně ve staré škole 

                                                     - na podporu a rozvoj neziskové činnosti, tj. na podporu a  

                                                       rozvoj činnosti spolků 

Návrh záměrů pro neziskový sektor:  

Podpora a rozvoj neziskového sektoru  

-          Vybudování, rekonstrukce, opravy a údržba budov a majetku  

-          Podpora společenských, kulturních a sportovních akcí  

-          Zbudování turistických tras, naučných stezek a příslušenství  

-          Vybudování, opravy, rekonstrukce a úprava hřišť a odpočinkových zón  

-          Opravy a rekonstrukce požárních nádrží, revize vodních zdrojů (potoky)  

-          Pořízení a údržba vybavení budov  

-          Pořízení a údržba vybavení potřebného pro činnost 

-          Opravy, rekonstrukce a údržba památek místního významu 
 

Akce „Rekonstrukce obřadní a kulturní síně v čp. 234“ bude rovněž zařazena v části „Sport, kultura 

a cestovní ruch“.  Část Podpora a rozvoj neziskového sektoru se doplňuje jako nová oblast do části 

4. POV nazvané „Výhledové akce“.  

 

V závěru byli zastupitelé informováni, že DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko nám 

zpracovává nový strategický dokument na období do roku 2023, který bychom měli projednávat 

na nejbližších jednáních zastupitelstva.   

 

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

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo Dodatek č. 3 k Programu obnovy venkova 

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

 

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

 

 

7.3. Informace o investičních akcích  

Starosta podal zastupitelům informace o investičních akcích městyse následovně: 

 

 Projekt „Rozšíření zázemí AZAS Dolní Čermná“  
Byla dokončena projektová dokumentace. V současné chvíli se řeší kontrola rozpočtu; do dalšího 

jednání zastupitelstva by měla být známa konečná cena, tato informace bude předložena. Zároveň 

je domluveno jednání s daňovým poradcem p. Blankem a současným provozovatelem restaurace 

ve věci modelování budoucího provozu. Veškeré práce probíhají tak, aby bylo na možné na 

přelomu roku 2019-2020 vyhlásit výběrové řízení a stavbu zahájit v roce 2020. Pokud se týká 

financování, nadále sledujeme situaci na bankovním trhu, která je setrvalá. Co se týče financování 

z našich zdrojů, v současné době kumulujeme finanční prostředky. Na začátku roku 2020 

provedeme vyhodnocení i ve vztahu k případnému financování. Vzhledem k vývoji lze pracovat i 

s možností, že bychom si úvěr brali pouze z důvodu cash flow a stavbu bychom financovali celou 

z našich zdrojů. Na dalším jednání zastupitelstva bychom předvedli prezentaci projektu a 

předložili harmonogram postupu. 

 

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

Realizace akce probíhá, nejzazší termín dokončení je 15. prosince 2019; předpokládáme, že bude 

dokončeno dříve. Bude uzavřen dodatek ke smlouvě, došlo k odsouhlasení víceprací (včetně 

výměny 5 kusů oken), budou i nějaké méně práce. Vše bedlivě kontroluje a zpracovává TDI. Na 

střechu je použitý materiál – slitina hliníku, jedná se o kvalitní krytinu. 

Starosta uvedl, že začneme připravovat přemístění mateřské školy (do čp. 40) a základní školy a 

zřízení nových prostor pro školní družinu v čp. 40.  

Jan Svoboda - poukázal na špatný stav dešťových svodů v napojení na kotlíky,  dotázal se, jak bude 

řešeno. Odpověděl starosta – víme o tom, jsme dohodnuti s firmou, že provede kontrolu všeho, co 

souvisí se střechou.  

 

 Zástavba  „V ráji“  
Na posledním jednání RM byl prodloužen termín k předání studie do 30. listopadu 2019. Hlavním 

důvodem je, že jeden z vlastníků změnil svůj názor na ústně odsouhlasenou parcelizaci území a do 

konce října se nebyl schopen vyjádřit k návrhům V současné době s ním probíhají jednání. 

Dořešení je v této chvíli zásadní. Termín na konci listopadu považujeme za nutný dodržet.  Je zde 

zásadní problém snižování počtu parcel (z původních 44 na 36), který se promítne do ceny 

zasíťování.  

Po vyřešení daného problému bude pokračováno v pracích dle navrženého harmonogramu:  

 Dokončit územní studii a parcelaci území – návrh je připraven  

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

vlastníků – jednání intenzivně probíhají 
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 Jednání o administrativních krocích s Mgr. Zwyrtek Hamplovou –  další - stanovení kritérii 

+ jednání ohledně dohody proběhlo, kritéria se připravují   
 

 Projektové dokumentace – poptání ceny -  poté územní a stavební řízení – bude následovat 

po územní studii a provedení dohody s majiteli  

 Připravit plán a způsob 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  

 

Starosta uvedl, že pro převody pozemků budou se zájemci uzavírány nejprve smlouvy o smlouvě 

budoucí kupní se stanovenými podmínkami; bude rovněž požadována finanční záloha jako podíl 

na vybudování sítí od zájemců o parcely. Starosta také uvedl, že architekti  obdrželi souhrnné 

stanovisko Odboru životního prostředí MěÚ Lanškroun s poměrně obsáhlým vyjádřením a 

stanovením podmínek ze strany vodoprávního úřadu. 

Martin Appl – dotázal se, zda se v dané lokalitě řeší umístění kontejnerů. Odpověděli starosta a 

místostarosta – bude se řešit v dalších fázích.      

 

 „Chodník Lesní brána Dolní Čermná“ 
Akce se připravuje pro podání žádosti o dotaci. V současné době se zpracovávají všechny potřebné 

materiály pro podání žádost o dotaci, zpracovává se studie proveditelnosti a další. Zároveň byl 

zkontrolován rozpočet a byly v něm provedeny korektury. Celkové náklady jsou cca 2 mil. Kč. 

Navýšení proti odhadované částce projektant odůvodnil zvýšením URS cen, problémy s řešením 

ochrany plynovodu a komplikace s odvodněním daného úseku. V průběhu listopadu bychom 

chtěli podat žádost na MAS. V případě přiznání dotace je spoluúčast městyse 5% ze způsobilých 

nákladů.  Realizace je s ohledem na schvalovací mechanismy plánována v roce 2021.  

 
Jiří Vávra - uvedl, že by měl zájem nahlédnout do projektové dokumentace. Starosta odpověděl, že 

je k dispozici na úřadu městyse.  

Jan Svoboda – dotázal se, zda je možné zúžení chodníku (podle stávající PD dochází k zúžení 

vozovky na úkor chodníku). Odpověděl starosta – zúžení chodníku není možné, konzultovali jsme 

to s experty, dopravním inženýrem Policie ČR, konečné řešení zpracoval projektant a všichni 

zúčastnění se k němu vyjádřili kladně. Na stavbu je vydáno stavební povolení, které nabylo právní 

moci.  Zúžení se týká prostoru na rohu budovy, poté se vrací do standardu. Prvotní je v daném 

úseku bezpečnost chodců.   

Následovala krátká diskuse zastupitelů k danému problému, do které se dále zapojili starosta, Jiří 

Svoboda, Luboš Hrdina, Jiří Zpěvák.   

 

 „Chodník Malův most – betonka“ 
Jak jsme vás informovali na předchozím ZM – místně příslušný stavební úřad MěÚ Lanškroun 

vydal společné rozhodnutí pro územní a stavební řízení, proti kterému se jeden účastník řízení 

odvolal. Nadále probíhá odvolací řízení na Krajském úřadě Pardubického kraje.  

 

 „Brownfield kravíny Dolní Čermná“ 
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Ve věci proběhlo jednání stavební komise. Bylo provedeno statické posouzení stodoly statikem, 

kterým bylo zjištěno, že oprava objektu je možná, a že není potřeba ho demolovat. Za zajištění 

statika patří poděkování předsedovi stavební komise Martinu Jiráskovi. Bude vyžádán znalecký 

posudek na cenu nemovitostí. Dotační titul MMR  bude vyhlášen v průběhu listopadu 2019, 

budeme muset pečlivě zvážit, zda bude efektivní o něho požádat – podle podmínek.  

Je nutné zpracování evidence brownfieldu (pasportu), abychom byli zařazeni pro možnost 

požádat o dotaci. DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko zpracovává administrativu, seznam 

brownfieldu a případnou dotaci.  

 

  „Opravy v tělocvičně“  
Byla provedena výměna osvětlení. Oprava byla financována z fondu oprav tělocvičny ve výši 

72.195,- Kč bez DPH. Prozatím byla zjištěna zpětná vazba od stolních tenistů, kteří jsou s výměnou 

osvětlení nadmíru spokojeni. Budeme monitorovat u dalších sportů.  

 

Jiří Vávra – uvedl, že pro volejbal je osvětlení intenzivní, oslňuje. Navrhuje prověřit, zda je možná 

regulace intenzity osvětlení. Starosta uvedl, že věc prověří s projektantem, který návrh 

zpracovával.  

 

 Výměna vchodových dveří  
Nakonec jsme změnili názor a pokusíme se provést výměnu dveří do konce letošního roku. Byla 

vyžádána další nabídka na otevírací systém do dveří. Dnes 11.11.2019 proběhla osobní schůzka za 

účelem prověření technických možností daného systému. V případě, že bude odpovídající našim 

představám, bude věc předložena radě k rozhodnutí, včetně výměny dveří.  

 
Pavel Mareš – vznesl návrh na vybudování přístřešku před vchodem do tělocvičny. Návštěvníci 

tělocvičny (jde hlavně o děti) někdy musí čekat venku a bylo by dobré, kdyby se měli kam schovat 

např. když je špatné počasí.  Místostarosta uvedl, že v uvedeném prostoru se plánuje i přístřešek 

na kola. Bude řešen návrh v jedné akci, až dokončíme rozpracované záležitosti.  

 

 Oprava vytýčení hřišť v tělocvičně 
Byly vyžádány nabídky na nové lajnování, nejnižší nabídka je s dopravou necelých 20.000,- Kč. 

Oprava bude objednána po dohodě s vedením ZŠ, pokud možno co nejdříve, tak, aby se zasáhlo co 

nejméně do výuky ZŠ a činnosti spolků.  

 

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

Dokončuje se projektová dokumentace (problém s ohledem na dotace, každý dotační titul 

vyžaduje něco jiného). S ohledem na nákladovost rozsahu dané budovy bude nezbytné hledat 

zdroje u více poskytovatelů dotací. V této věci vedeme jednání na SFŽP.  

 

  „Přírodovědná učebna základní školy v Dolní Čermné“ 
Na posledním jednání rady městyse bylo projednáno a schváleno zadání VŘ, které pro nás bude 

dělat DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko. Výběrové řízení bude zadáno obratem, dle plánu 

by mělo proběhnout na přelomu 11/12 2019. Samotná realizace akce je plánováno od 1.5. do 

15.8.2020.  

 
 „Stavební úpravy místní komunikace č. 17C“  
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V současné době máme informace, že na příští rok nebude výzva na MMR vyhlášena, ale mělo by 

dojít k vykrytí žadatelů, náhradníků z výzvy MMR pro letošní rok. Kolik jich bude nevíme. 

V současné době čekáme na zprávu z MMR, tak, abychom mohli případně zahrnout do přípravy 

rozpočtu na příští rok.  

 

 „Autobusové nástupiště v Jakubovicích“  

Projektová dokumentace byla dokončena a projektantem předána. V současné době řešíme 

povolení stavby na místně příslušném stavebním úřadu. Předpoklad realizace je v druhé polovině 

r. 2020.   

 

 Kabelové vedení VN a NN do chatové oblasti do Crku  
Bylo jednáno se zástupcem investora společností ČEZ. Vše spěje k tomu, že akce bude realizována 

v prvním pololetí roku 2020. Dokončena, včetně kolaudace, by měla být do konce června 2020.  

V současné době spol. ČEZ již zahájila výběrové řízení, které by mělo být dokončeno cca do konce 

listopadu 2019.  Uvedenou akci koordinujeme kvůli výstavbě poldru, a to z důvodu nového 

připojení myslivecké chaty, neboť při budování poldru bude zrušena dosavadní přípojka. Zároveň 

řešíme opravy našich místních komunikací, které budou poškozeny výstavbou. Vše musíme 

bedlivě monitorovat a požadovat opravy, které nám investor zajistí na své vlastní náklady.  

 

 Výstavba poldrů v AZAS a u OMD 

Bylo provedeno jednání se zástupci Státního pozemkového úřadu. Výběrové řízení by mělo být 

vyhlášeno tak, aby smlouva o dílo se zhotovitelem byla uzavřena do konce roku 2019. Nakonec 

bylo dohodnuto, že výstavba poldru v AZAS bude zahájena až v září 2020. Kácení stromů 

proběhne do 31.3.2020. Stavba malého poldru proběhne do srpna 2020.  

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 14 500 000 Kč bez DPH.  

Součástí stavby je i naše investice ve výši cca 80.000,- Kč v rozpočtových nákladech. Jedná se o část 

cesty a kousek poldru, které se nacházejí v intravilánu městyse a SPÚ je tedy nemůže financovat.  

 

 Veřejné osvětlení – sídliště nad školou  
Dne 06. listopadu 2019 proběhlo jednání s projektantem, byla provedena konzultace návrhu 

projektové dokumentace, včetně obchůzky v terénu. Vzešlé připomínky budou ze strany 

projektanta zapracovány do dokumentace; poté bude dokumentace předložena k našemu 

odsouhlasení. Následně budou vyžádána stanoviska dotčených orgánů a požádáno o vydání 

územního rozhodnutí.  Podle zpracovaného rozpočtu, tj. předpokládané hodnoty zakázky, bude 

stanoven způsob provedení realizace. Prozatím je plánováno provést v první fázi ulici od čp. 319 

po čp. 333, a to v druhé polovině příštího roku.  

Další opravy veřejného osvětlení: jako další se bude zpracovávat projektová dokumentace na 

opravy veřejného osvětlení na staré cestě. S realizací těchto oprav je nutno počítat až v souvislosti s 

akcí Povodí Labe „zkapacitnění dolního toku potoka“. Byl prověřen stav této akce, investor zatím  

požádal o povolení kácení stromů kolem potoka. Akce se nezačne realizovat dřív, než budou 

vykoupeny všechny pozemky. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem není znám ani 

orientační termín realizace.  

Dále starosta upozornil přítomné, aby poruchy veřejného osvětlení hlásili vedoucímu technické 

čety p. Radku Rollerovi. Opravy budou zajištěny najednou až při nesvítících 4 – 5ti lampách 

z důvodu ekonomičnosti.     
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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 hlasovat společně o obou jeho částech:   

1. 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná se seznámilo se stavem projektu „Rozšíření zázemí 

AZAS Dolní Čermná“  a vzalo na vědomí informace o přípravách této investiční akce a uložilo 

radě městyse pokračovat v přípravách uvedené investiční akce tak, aby byla připravena k 

realizaci v r. 2020 v intencích předchozích jednání zastupitelstva městyse. 

 

2. 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí informace o realizovaných a 

připravovaných akcích městyse Dolní Čermná. 

 

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

 

  

8. Dotazy občanů a diskuse  

 
Nejprve starosta připomněl zastupitelům, aby se přihlásili na druhé společné setkání zastupitelů 

členských obcí Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, které pořádá 

uvedený svazek, a které se bude konat dne 28.11.2019  v Žichlínku. Společná doprava bude 

zajištěna podle zájmu zastupitelů. 

 

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

 

Jiří Vávra – jménem občana V. M. se obrací na městys s požadavkem opravy místní komunikace 

k jeho nemovitosti v Jakubovicích. 

 

Odpověděl starosta – v rámci rozpočtu na příští rok se plánují opravy dalších místních komunikací 

v Dolní Čermné i Jakubovicích. Je také počítáno s přípravou opravy místní komunikace u domu x 

M. Dále starosta upozornil, že budou opravovány pouze páteřní komunikace, případné sjezdy 

k domům si musí řešit občané sami. Tento trend je nastaven dlouhodobě. Vše bude odvislé od 

způsobu a ceny oprav, které budou známy po konzultacích s projektantem.  

 

Martin Appl – dotázal se, zda je v souvislosti s opravami místních komunikací řešena také oprava 

příslušné části veřejného osvětlení. Starosta poděkoval za připomínku a sdělil, že není, ale že se ji 

pokusíme zahrnout, když to bude možné.  

 

Pavel Mareš – upozornil na prasklé sklo v okně v sakristii kostela v Jakubovicích. Starosta uvedl, 

že zajistíme opravu. 

 

Pan E. M. – v souvislosti se svoláním zastupitelstva v září 2018 a září 2019 upozornil na 

dodržování § 92 zákona o obcích, ve kterém se stanoví, že zastupitelstvo se schází podle potřeby, 

nejméně však jedenkrát za 3 měsíce, zastupitelstvo obce svolává starosta a pokud nesvolá 

zastupitelstvo starosta, učiní tak místostarosta. 
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Starosta uvedl, že k citovanému paragrafu prověří dostupné výklady a judikaturu a bude pana M. 

osobně informovat.  

Dále pan M. poukázal na to, že na staré cestě už 8 měsíců bliká veřejné osvětlení stožár č.  55, 

několikrát byl na to upozorňovat na úřadu městyse, naposledy v říjnu t. r.  

Starosta odpověděl, že věc prověří, zda došlo k opravě nebo ne. Dále uvedl, že u starého osvětlení 

není výjimkou, že lampa je opravena a během jednoho dvou dnů opět bliká. Klasickým příkladem 

je např. lampa u čp. 162. Nejvhodnějším řešení je proto kompletní opravy včetně kabeláže. Tyto 

opravy jsou ovšem velice finančně náročně  a  nelze je realizovat najednou.  

V současné době se připravuje projektová dokumentace k realizaci opravy veřejného osvětlení 

v sídlišti nad školou, které je v nejhorším stavu. Následně se začne připravovat projektová 

dokumentace na opravu veřejného osvětlení na staré cestě. Realizace je však odvislá na akci 

„zkapacitnění potoka“ zrovna tak jako oprava místní komunikace na staré cestě.  

 

Další dotazy ani příspěvky do diskuse nikdo neměl. 

 

Jednání bylo ukončeno dne 11.11.2019 v 19.56 hod. 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 13. – 18.11.2019  
 

Zapsala: JUDr. Hana Vágnerová 

 

 

Přílohy zápisu:  

č. 1 - zveřejněná informace o konání zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná dne 11.11.2019 

č. 2 - prezenční listiny zastupitelů a hostů 

č. 3 - usnesení zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná z 11.11.2019 

  

 

 

Zapisovatel 
JUDr. Hana Vágnerová, 

v.r.  

  

Ověřovatel  Bc. Monika Marková, v.r. 

  

Ověřovatel             Petr Nasto        RNDr. Věra Šverclová, v.r. 

  

Starosta  Petr Helekal, v.r.  
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