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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 16.12.2019 

č.  8/2019-ZM 
čj. ÚmDC 1078/2019  

Počet listů dokumentu: 20          

Počet příloh/listů: 3/20 

Spisový znak: 101.2.1     A/10 

               V Dolní Čermné, dne 16. prosince 2019          
 

 

ZÁPIS 

 z jednání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná 

č.  8/2019-ZM 
konaného dne 16.12.2019 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 16. prosince 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 všech 15 

zastupitelů. Starosta konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.  

 

Starosta navrhl zapisovatelkou dnešního jednání Hanu Vágnerovou a ověřovateli zápisu Mgr. Jana 

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

 

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

1. Zahájení jednání 

2. Strategický plán rozvoje městyse Dolní Čermná na období 2020 - 2026 

3. Zpráva o činnosti rady (listopad – prosinec 2019) 

4. Zpráva finančního výboru 

5. Projednání rozpočtového provizoria na rok 2020, finanční záležitosti 
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6. Majetkové záležitosti 

7. Různé  

8. Dotazy občanů a diskuse  

 
Starosta uvedl dvě změny v podrobném programu: opravuje se období ve strategickém plánu 

(bylo uvedeno 2019 – 2023) – správně je „Strategický plán rozvoje městyse Dolní Čermná na 

období 2020 – 2026“. V majetkových záležitostech se vypouští bod 6.5. – Směna pozemků mezi 

městysem a p. B. P., bude předloženo k projednání až po zpracování geometrického plánu. 

 

 

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 Mgr. Jana Růžičku a Jana Svobodu a program jednání.  

 

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

     

2. Strategický plán rozvoje městyse Dolní Čermná na období 2020 - 2026 
Starosta uvedl - předkládáme k projednání zastupitelstvu návrh Strategického plánu rozvoje 

městyse Dolní Čermná na období 2020 - 2026, který pro nás zpracovává Dobrovolný svazek obcí 

Mikroregion Severo-Lanškrounsko.  

Význam a důvody pro zpracování a přijetí strategického dokumentu vyplývají z „preambule“ (viz 

str 2.): 
„Rozvoj a prosperita každé obce se odvíjí především od toho, zda a jak je místní zastupitelstvo schopno 

analyzovat problémy a rozhodovat s uvážením všech rizik v dlouhodobém časovém horizontu. Tyto činnosti 

mohou být usnadněny využitím koncepčních dokumentů, jakými jsou strategický plán rozvoje obce či 

program rozvoje obce, které v delším časovém horizontu vytyčují základní rozvojovou strategii dané obce. 

Důvodem zpracování strategického plánu je především ekonomický zájem obce – přiblíží možnosti 

získávání dotací nejrůznějšího druhu a lépe diferencuje rozpočtové možnosti obce. Sekundárním jevem 

rozvojového plánu je pak důkladná analýza stavu, utřídění priorit a návrhy řešení, což v uceleném pohledu 

vytvoří jasný koncepční materiál do budoucnosti.  

Naplnění stanovených rozvojových koncepcí předpokládá efektivní využívání finančních prostředků, jimiž 

daná obec disponuje…“ 

Starosta předal slovo zaměstnankyni Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-

Lanškrounsko Mgr. Mileně Vališové, která prezentovala návrh strategického dokumentu. Uvedla, 

že strategické dokumenty zpracovává svazek pro své členské obce v rámci dotačního Operačního 

programu Zaměstnanost. Na dnešním jednání budou zastupitelé seznámeni s analytickou částí a 

SWOT analýzou; dále bude zpracována návrhová část, která musí být projednána nejpozději do 

31.03.2020. 

Následně Mgr. Vališová stručně seznámila přítomné s jednotlivými kapitolami analytické části 

strategického dokumentu, nad některými se jen krátce diskutovalo či byly vzneseny věcné 

připomínky. Poté prezentovala SWOT analýzu; k ní byly vzneseny ze strany zastupitelů další 

podněty týkající se příležitostí: přehodnocení záplavového území, příprava sběrného dvora (J. 
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Zpěvák), oddělení splaškové a dešťové kanalizace v sídlišti nad farou, kanalizace v Jakubovicích (J. 

Růžička), řešení spojů do Jablonného nad Orlicí (M. Appl),… 

V reakci na prezentaci starosta uvedl, že v městysu máme na vysoké úrovni zdravotnictví, když 

funguje praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti i zubní lékař. V dnešní době je 

problém zajistit takovouto zdravotní péči i ve větších obcích či městech. Dále opětovně zdůraznil 

význam strategického dokumentu pro přípravu dalších projektů. Dobrovolný svazek obcí 

Mikroregion Severo-Lanškrounsko v rámci dotačních projektů zpracovává členským obcím také 

pasporty hřbitovů a pasporty veřejného osvětlení. 

 

Starosta se dotázal přítomných, zda má někdo k předloženému návrhu analytické části 

Strategického plánu rozvoje městyse Dolní Čermná na období 2020 – 2026 či SWOT analýze nějaké 

další dotazy nebo připomínky – nikdo neměl dotazy ani připomínky.              

 
Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo analytickou část Strategického plánu 

rozvoje městyse Dolní Čermná na roky 2020 – 2026, jejíž součástí je SWOT analýza, a 

bere na vědomí přípravu návrhové části strategického plánu s tím, že kompletní finální 

podoba strategického plánu bude Zastupitelstvu městyse Dolní Čermná předložena 

k projednání do 31. března 2020. 
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

 
 

3. Zpráva o činnosti rady za období listopad – prosinec 2019 

Starosta uvedl, že od minulého jednání zastupitelstva, které se konalo dne 11.11.2019, proběhla tři 

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

o činnosti RM z jednání 27.11.2019 (23. jednání RM), 02.12.2019 (24. jednání RM) a 13.12.2019 (25. 

jednání RM). 

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

dle  materiálů zaslaných k jednání následovně:  

 

23. jednání RM 27.11.2019: 

23.2. Rada městyse schválila výpověď „Nájemní smlouvy o pronájmu pozemků“ ze dne 31.10.2001 

uzavřenou mezi pronajímatelem městysem Dolní Čermná (tehdy obcí Dolní Čermná) a nájemcem 

M. Č, bytem xxx, ohledně pronájmu pozemků ppč. 38 a ppč. 39 v k. ú. Jakubovice dle přílohy a 

uložila starostovi zajistit její doručení nájemci. 

- jedná se o pronájem rybníčku v Jakubovicích, další krok k vypořádání majetkoprávních vztahů; 

v tomto týdnu jsme již obdrželi pasport a manipulační řád, nutné je ještě požádat TBD Praha o 

zařazení vodního díla do kategorizace; poté bude nezbytné začít připravovat zaměření pozemků k 

prodeji    

 

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

 

23.4. Rada městyse schválila aktualizaci investičních záměrů Mateřské školy Dolní Čermná a 

Základní školy Vincence Junka Dolní Čermná v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání 

pro ORP Lanškroun II (CZ.02.3.68/0.0/0.0./17_047/0009149), dle přílohy. 
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- jedná se o doplnění nutné evidence k případné žádosti o dotace na přemístění mateřské a 

základní školy a vybudování nových prostor pro školní družinu  

 

23.5. Rada městyse odvolává člena povodňové komise Ing. Vlastislava Vyhnálka a jmenuje 

namísto něj jejím členem Radka Rollera s tím, že k datu přijetí tohoto usnesení složení komise  je: 

Petr Helekal – předseda, Ing. Jiří Svoboda – místopředseda, Jan Svoboda – člen, Josef Peichl – člen 

a Radek Roller – člen.      

 

23.6. Rada městyse vzala na vědomí 

 zápis z jednání komise životního prostředí konaného dne 31.10.2019  

 zápis z jednání komise sportovní a kulturní konaného dne 04.11.2019 

 

23.7. Rada městyse schválila rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu městyse na rok 2019, dle přílohy. 

 

23.8. Rada městyse vzala na vědomí projednání návrhu územní studie lokality V Ráji se 

soukromými vlastníky stávajících pozemků v předmětné lokalitě pro parcelaci území, včetně 

výsledků těchto jednání (odkoupení nebo směny pozemků) vzhledem k dokončení studie a uložila 

starostovi a místostarostovi pokračovat v dalších krocích vedoucích k realizaci akce a průběžně 

informovat radu městyse.  

- územní studie byla dokončena, bude probíhat podepisování dokumentu parcelace, poté budou 

řešeny majetkoprávní vztahy – směny pozemků, jednání s Mgr. Hamplovou, atd.  

 

24. jednání RM 02.12.2019: 

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

(projednání ve finančním výboru, plánované jednání o ekonomice provozu, předpoklad 

financování akce) a uložila starostovi informovat zastupitele o přípravách akce na nejbližším 

zasedání zastupitelstva městyse.  

- bude v bodě „různé“ 

 

24.3. Rada městyse vzala na vědomí informace o průběhu realizace akce „Oprava havarijního 

stavu střechy objektu ZŠ a ŠJ Dolní Čermná“ a uložila starostovi a místostarostovi činit potřebné 

úkony pro dokončení, předání a převzetí akce.  

- byly jsme vyzvání k převzetí díla, na podkladě dohody s TDI proběhlo předání díla dnes  

 

24.4. Rada městyse vzala na vědomí harmonogram příprav a projednání návrhu rozpočtu městyse 

Dolní Čermná na rok 2020 v orgánech městyse, včetně priorit a uložila starostovi zajistit jeho 

zpracování.    

 

24.5. Rada městyse schválila podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků 

Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova na rok 2020 na akci „Zvýšení bezpečnosti 

multifunkčního hřiště v Dolní Čermné“ spočívajícího ve vybudování dřevěných mantinelů kolem 

multifunkčního hřiště v AZAS (z dotačního titulu 1 – Výstavba, rekonstrukce, oprava, obnova a 

údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, pořízení obecního majetku) a uložila 

starostovi zajistit podání žádosti v termínu.  

- žádost se připravuje, bude podána žádost o dotaci do konce roku 2019  
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24.6. Rada městyse vzala na vědomí informace o přípravě akce „Oprava obřadní síně“ a uložila 

starostovi a místostarostovi zajistit přípravu akce, kterou budeme realizovat prostřednictvím 

technické čety městyse, a průběžně informovat radu.  

- akce se připravuje 

  

24.7. Rada městyse projednala žádost společnosti Hmaťák s. r. o., se sídlem Lannova 2061/8, Nové 

Město, 110 00 Praha 1, IČO 04229720 (čj. ÚmDC 1010/2019 ze dne 27.11.2019)   

o pacht restaurace v AZAS a rozhodla propachtovat uvedené společnosti budovu čp. 244 - stavba 

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

LV č. 10001 pro obec a k. ú. Dolní Čermná, pro účely provozování restaurace, od 01.04.2020 na 

dobu určitou do 31.10.2020, za pachtovné ve výši dle přílohy a uložila starostovi podepsat 

příslušnou smluvní dokumentaci dle přílohy. 

 

24.8. Rada městyse vzala na vědomí záměr uspořádání dalšího ročníku akce Den se sousedy v roce 

2021, uložila sestavit pořadatelský tým a zajistit hlavního interpreta pro večerní program.  

 

24.9. Rada městyse projednala  

 návrh obecně závazné vyhlášky městyse Dolní Čermná č. 1/2019 o místním poplatku ze 

psů 

 návrh obecně závazné vyhlášky městyse Dolní Čermná č. 2/2019 o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů 

 návrh obecně závazné vyhlášky městyse Dolní Čermná č. 3/2019, kterou se ruší obecně 

závazná vyhláška č. 1/2013 

a doporučila zastupitelstvu městyse je schválit.    

- bude v bodě „různé“ 

 

24.10. Rada městyse ohledně územní studie lokality V Ráji vzala na vědomí informace  

 o dokončení a předání studie  

 o postupu vypořádání majetkoprávních vztahů s vlastníky soukromých pozemků v dané 

lokalitě (formou směny pozemků) v souladu se zákonem o obcích  

 o dalším navrhovaném postupu při přípravě územní pro vybudování infrastruktury a 

budoucího prodeje pozemků.   

 

24.11. Rada městyse vzala na vědomí informaci o výši stočného rok 2020 v částce 43,05 Kč/m3 + 

DPH dle zákonné sazby a uložila sdělit tuto informaci zastupitelům.  

- ke zdražení došlo na podkladě nutnosti zajistit finanční prostředky do fondu obnovy, což 

vyplývá z platné legislativy  

 

24.12. Rada městyse se seznámila s návrhem analytické části Strategického plánu rozvoje městyse 

Dolní Čermná na období 2019 – 2023 a uložila starostovi zajistit jeho předložení zastupitelstvu 

městyse. 

Rada městyse se seznámila s návrhem na doplnění Programu obnovy venkova městyse Dolní 

Čermná na období 2013 – 2020 a uložila starostovi zajistit předložení Dodatku č. 4 k projednání 

zastupitelstvu městyse. 
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24.13. Rada městyse schválila vyplacení odměn za 2. 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.  

 

24.14. Rada městyse se seznámila s návrhy rozpočtů na rok 2020 a střednědobých výhledů 

rozpočtů na roky 2021 - 2022 příspěvkových organizací zřízených městysem Dolní Čermná  

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

 Mateřská škola Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí,  

 Školní jídelna Dolní Čermná,  

a uložila ředitelkách příspěvkových organizací je zveřejnit. 

 

24.15. Rada městyse schválila nabídku f. Vojtěch Vaníček, Bystřec, 477, IČO 75050510 na dodání 

elektronického přístupového systému do tělocvičny a uložila R. Rollerovi zajistit příslušnou 

objednávku. 

- jedná se o přístupový systém do tělocvičny, ještě se k tomu řeší vchodové dveře, nutno posoudit 

z hlediska protipožární ochrany   

  

24.16. Rada městyse vzala na vědomí záměr směny pozemků (výměna pozemku z majetku 

městyse za pozemek ppč. 2969/2 v k. ú. Dolní Čermná – viz příloha) a uložila starostovi vést další 

jednání s vlastníky uvedeného pozemku a o výsledku informovat radu městyse. 

 

24.17. Rada městyse se seznámila se stavem projektu „Brownfield kravíny Dolní Čermná“ a 

záměrem využití podkroví předmětných objektů a uložila starostovi o průběhu dále informovat 

radu městyse. 

- doposud probíhá řízení o zařazení do databáze brownfield  

 

24.18. Rada městyse schválila pořízení  benzínové sněhové frézy typu HECHT 9661 SE od f. 

Stanislav Ptáček, Horní Čermná 196, IČO 40108341, za cenu dle přílohy a uložila R. Rollerovi 

zajistit příslušnou objednávku. 

 

24.19. Rada městyse projednala žádost F. V., bytem xxx a dal. (čj. ÚmDC 946/2019 ze dne 

30.10.2019) o zpevnění obecní příjezdové cesty a osazení veřejného osvětlení místní komunikace 

v úseku od domu čp. 3 po čp. 1 v k. ú. Jakubovice, schválila zpevnění nejhorších úseků štěrkem 

s tím, že oprava (včetně osazení veřejného osvětlení) bude naplánována po dokončení výstavby 

rodinných domů v dané lokalitě.         

 

24.20. Rada městyse projednala žádost Audiohelp z. s., Ústí nad Orlicí, Čs. armády 284, (čj. ÚmDC 

961/2019 ze dne 07.11.2019) o dar, rozhodla této žádosti pro letošní rok nevyhovět a uložila H. 

Vágnerové projednat s žadatelem možnost podání žádosti pro rok 2020 v intencích jednání rady 

městyse.    

 

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

S/OM/4026/19/PPS/BP mezi Pardubickým krajem, se sídlem Pardubice, Komenského náměstí 125, 
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IČO 70892822 (vlastník nemovité věci) a městysem Dolní Čermná, se sídlem Dolní Čermná 76, IČO 

00278734 (stavebník) ohledně stavby „Modernizace autobusové zastávky Jakubovice - 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.   

 

24.22. Rada městyse projednala žádost S. T., bytem xxx (čj. ÚmDC 1016/2019 ze dne 29.11.2019) o 

možnost výměny střešní krytiny na domě čp. 5 v k. ú. Dolní Čermná, vzala na vědomí uvedené 

důvody a uložila starostovi a místostarostovi zajistit stanovení výměry střechy a předpokládané 

náklady navrhovaného řešení a tyto předložit radě k projednání.     

 

24.23. Rada městyse schválila vyřazení zastaralého, nefunkčního a neopravitelného movitého 

majetku (uvedeného v příloze) z inventární evidence a jeho likvidaci.  

 

24.24. Rada městyse projednala majetkové záležitosti, které budou předloženy na jednání 

zastupitelstva městyse dne 16.12.2019   

 zveřejnění záměru prodeje nově vzniklé ppč. 4134/2 v k. ú. Dolní Čermná dle GP č. 

948-375/2019  

 prodej ppč. 4184/2  xxx J. a A. N. a prodej ppč. 3219/49 – xxx J. a M. S. za kupní cenu 

dle přílohy          

 bezúplatný převod ppč. 4216/7 v k. ú. Dolní Čermná do vlastnictví městyse a uzavření 

smlouvy o bezúplatném převodu s ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, 

a doporučila zastupitelstvu městyse je schválit.     

24.25. Rada městyse projednala havarijní stav vodovodního potrubí v budově čp. 40 – školní 

jídelna Dolní Čermná a schválila opravu rozvodů v rozsahu dle přílohy.  

 

25. jednání RM 13.12.2019: 

25.2. Rada městyse projednala a zhodnotila stav příprav na realizaci akce „Rozšíření zázemí 

AZAS“, včetně financování akce a rozhodla doporučit zastupitelstvu odložit její fyzickou realizaci 

na rok 2021 a uložila starostovi předložit danou věc s odůvodněním k projednání zastupitelům na 

nejbližším zasedání zastupitelstva městyse.  

 

25.3. Rada městyse vzala na vědomí informace o přípravách plánovaných realizací komplexní 

pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Čermná (2 poldry a jedna cesta) a uložila starostovi zajistit 

maximální spolupráci Pozemkovému úřadu ČR, pracoviště Ústí nad Orlicí při přípravě akce.  

 

25.4. Rada městyse vzala na vědomí informace o plánované realizaci akce spol. ČEZ na 

elektrifikaci sadové oblasti „Crk“, včetně jejího harmonogramu.  

 

25.5. Rada městyse schválila podání žádosti městyse o poskytnutí programové účelové dotace 

z rozpočtu Pardubického kraje na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO na 

rok 2020, I. kolo (pořízení zásahových obleků a obuvi). 

 

25.6. Rada městyse projednala a schválila uzavření Dodatku č. 6 k Obchodní smlouvě o 

hospodářské činnosti na lesních pozemcích ve vlastnictví městyse Dolní Čermná se společností 
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UNILES, a. s., Rumburk, Jiříkovská 913/18, IČO 47307706 a prodloužení předmětné smlouvy do 

31.12.2020. 

 

25.7.1. Rada městyse ruší své usnesení č. 20.3.2. ze dne 18.09.2019. 

25.7.2. Rada městyse projednala a schválila rozsah víceprací a méněprací 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 dle 

předloženého návrhu.  

- dílo dnes bylo předáno a převzato; poděkování patří místostarostovi Ing. Jiřímu Svobodovi za 

jeho značný podíl při realizaci této akce 

 

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 listopad 2019 a prosinec 2019. 
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

 

 

4. Zpráva finančního výboru 

Starosta uvedl projednávaný bod a předal slovo předsedovi finančního výboru Pavlu Marešovi: 

Předseda finančního výboru informoval, že dne 27.11.2019 se konalo jednání finančního výboru. 

Zápis z uvedeného jednání finančního výboru byl zastupitelům zaslán k seznámení v materiálech 

k jednání. Jak vyplývá z programu a zápisu – schůzka měla především informativní charakter, 

zejména co se týče plánovaných investic. Podrobně pak byl přednesen stav příprav investiční akce 

„Rozšíření zázemí AZAS“ s tím, že ohledně této akce nadále trvají doporučení FV pro 

zastupitelstvo (účast člena finančního výboru na schůzce s daňovým poradcem o posouzení 

provozu,..) 

 

Starosta se dotázal, zda má někdo dotazy na předsedu finančního 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 finančního výboru. 

 
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

  

 

5. Projednání rozpočtového provizoria na rok 2020, finanční záležitosti 

5.1. Projednání rozpočtového provizoria na rok 2020  

K projednávanému bodu starosta uvedl: 

Tak jako v předchozích letech – přípravu rozpočtu na rok 2020 plánujeme v průběhu měsíce ledna 

2020 (poté, co bude známa skutečnost r. 2019) s klasickým průběhem rozpočtového procesu 
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(prvotní návrh rozpočtu připraví ekonomka úřadu, poté se projedná s finančním výborem a v radě 

městyse a následně na zastupitelstvu). Předložení a projednání rozpočtu se pak předpokládá na 

jednání zastupitelstva nejpozději do konce února 2020.  

Po dobu do schválení nového rozpočtu je nutné zajistit hospodaření a chod městyse pravidly 

rozpočtového provizoria, které umožňuje § 13 zákona č. 250/2000 – o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů: Nebude-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové 

hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku obcí v době do schválení rozpočtu pravidly 

rozpočtového provizoria. 

Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a 

výdaji rozpočtu po jeho schválení. 

 

Schválená pravidla rozpočtového provizoria by měla zabezpečit: 

 chod městyse a úřadu městyse, včetně poskytování příspěvku pro příspěvkové organizace 

zřízené městysem Dolní Čermná, 

 plnění na základě uzavřených smluvních vztahů vzniklých v minulých letech (splátky úvěrů 

atd.), 

 úhrady dodavatelských faktur (za energie atd.),  

 splnění povinností z pracovněprávních vztahů (výplata mezd, odvody sociálního a 

zdravotního pojištění, …), 

 řešení havarijních a krizových situací (živelné pohromy atd.) 

 financování rozjetých investičních akcí  

 

Starosta se dotázal zastupitelů, zda má někdo k projednávanému bodu nějaké dotazy, připomínky 

či návrhy. Nikdo neměl žádné dotazy, připomínky či jiné návrhy. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo pravidla rozpočtového provizoria pro 

rok 2020 s čerpáním finančních prostředků: 

 

a) na běžné provozní výdaje městyse a úřadu městyse, včetně příspěvku pro 

příspěvkové organizace zřízené městysem Dolní Čermná, který jim bude poskytnut 

v měsíční výši 1/12 roku 2019 do doby schválení rozpočtu městyse na r. 2020  

 

b) na řešení havarijních oprav, havarijních a krizových situací 

 

c) na úhradu prací, dodávek služeb a zboží dle objednávek a smluv uzavřených v roce 

2019 a plnění na základě uzavřených smluvních vztahů vzniklých v roce 2019 a v 

předchozích letech.   

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

 

 

5.2. Informace o rozpočtovém opatření č. 7 k rozpočtu městyse na rok 2019  
Starosta podal zastupitelstvu informaci o schváleném rozpočtovém opatření č. 7, které bylo 

zasláno zastupitelům k podrobnému seznámení v materiálech k jednání: 
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Rozpočtové opatření č. 7 schválila v rámci své kompetence rada na svém jednání dne 27.11.2019 

usnesením č. 23.7.   

Představuje změnu ve výši 122.800, - Kč na straně příjmů i výdajů. 

Na straně příjmů – přijetí dotace na JSDHO, vyšší příjmy ze služeb za bydlení a vyšší příjmy z 

pronájmu nebytových prostor    

Na straně výdajů – výdaje na opravu vodovod řadu u ZŠ a MŠ, nákup kontejneru na bioodpad, 

výdaj na nákup pro JSDHO (z poskytnuté dotace), napravení špatného výpočtu odvodu sociálního 

s zdrav. pojištění. 

Starosta vyzval zastupitele, zda má někdo dotazy nebo připomínky k přijatému rozpočtovému 

opatření. Nikdo ze zastupitelů neměl žádné další dotazy ani připomínky. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 7 

k rozpočtu městyse na rok 2019, dle přílohy, schválené usnesením rady městyse č. 23.7. 

ze dne 27.11.2019, včetně jeho odůvodnění.  

 
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

  

 

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

 
6.1. 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  

 

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 předložena na jednání  ZM 23.09.2019, bylo schváleno zveřejnění záměru prodeje 

předmětného pozemku, které proběhlo od 10.10.2019 do 26.10.2019 – bez připomínek občanů. 

 

O vyjádření k ceně pozemku byl požádán znalec Ing. Milan Nágl:   
Obvyklou cenu (ve smyslu zákona o oceňování majetku) pozemku pč. 4184/2 (154 m

2
)  v k. ú. Dolní 

Čermná odhaduji, vzhledem ke sděleným skutečnostem (plochy BV) na: 70 Kč/m
2
. 

Rada městyse doporučuje předmětný pozemek takto prodat (viz RM 02.12.2019, usnesení 24.24.) 

 

S Ing. Blankem byla konzultována problematika DPH v souvislosti se stanovením kupní ceny: 

pozemky nikdy nebyly užívány k ekonomické činnosti, obec není osobou povinnou z hlediska 

DPH; prodej nemovité věci je v daném případě zcela mimo režim DPH. 

Bez dotazů a připomínek zastupitelů.  

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná rozhodlo prodat pozemkovou parcelu č. 4184/2 – 

ost. plocha v k. ú. Dolní Čermná do společného jmění manželů J. N., nar. xxx a A. N., 
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nar. xxx, oba bytem xxx, za jednotkovou kupní cenu 70,- Kč/m2, schválilo uzavření 

příslušné kupní smlouvy a uložilo starostovi ji podepsat. 

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

 

 

6.2. 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  
 

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, který není využíván (nachází se 

mezi dvěma pozemky soukromých vlastníků).  

Žádost byla předložena na jednání  ZM 23.09.2019, bylo schváleno zveřejnění záměru prodeje 

předmětného pozemku, které proběhlo od 10.10.2019 do 26.10.2019 – bez připomínek občanů. 

 

O vyjádření k ceně pozemku byl požádán znalec Ing. Milan Nágl:   
Obvyklou cenu (ve smyslu zákona o oceňování majetku) pozemku pč. 3216/49 (107 m)  v k. ú. Dolní 

Čermná odhaduji, vzhledem ke sděleným skutečnostem (FC k rodinnému domu) na:  

70 Kč/m
2
. 

Rada městyse doporučuje předmětný pozemek takto prodat (viz RM 02.12.2019, usnesení 24.24.) 

Ohledně DPH platí stejné jak bylo uvedeno v předchozím bodě.    

Bez dotazů a připomínek zastupitelů.  

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná rozhodlo prodat pozemkovou parcelu č. 3216/49 – 

orná půda v k. ú. Dolní Čermná do společného jmění manželů xxx J. S., nar. xxx a M. S., 

nar. xxx, oba bytem xxx, za jednotkovou kupní cenu 70,- Kč/m2, schválilo uzavření 

příslušné kupní smlouvy a uložilo starostovi ji podepsat.  

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1 

(Jiří Svoboda) 

 

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

977/2019 ze dne 14.11.2019)  

na bezúplatný převod pozemku - ppč. 4216/7 v k. ú. Dolní Čermná 

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

jeho majetku pozemek: ppč. 4216/7 v k. ú. Dolní Čermná o výměře 32 m2. 

Jedná se o pozemek v sídlišti nad školou pod částí místní komunikace. Bezúplatný převod těchto 

pozemků, které jsou majetkem státu, umožňuje zák. 219/2000 Sb. o majetku České republiky - 

jedná o pozemky, na kterých se dle územního plánu nachází místní komunikace. 
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Věc byla projednána v radě dne 02.12.2019 (usnesení 24.24.), která doporučila zastupitelstvu 

městyse nabytí předmětných pozemků do majetku městyse schválit a podepsat příslušnou 

smlouvu.  

 
Bez dotazů a připomínek zastupitelů.  

 
Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo bezúplatné nabytí pozemkové parcely 

č. 4216/7 – orná půda v k. ú. Dolní Čermná do vlastnictví městyse Dolní Čermná a 

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva majetku č. 

UZSVM/HUO/7770/2019-HUOM,  uzavíranou mezi ČR – Úřadem pro zastupování státu 

ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČO 69797111 (převodce) a 

městysem Dolní Čermná, se sídlem Dolní Čermná 76, IČO 00278734  (nabyvatel), dle 

přílohy, a uložilo starostovi uvedenou smlouvu podepsat.   
 

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

 

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

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

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

záměru prodeje (po zpracování geometrického plánu)  
 

Ing. Jiří Svoboda oznámil střet zájmů. 

 

Zastupitelstvu předkládáme k projednání žádost spol. svoboda.plan s. r. o. o odkoupení pozemků 

z majetku městyse  - ppč. 2343/2 - zahrada o výměře 290 m2 (celá parcela)  

                                                          - části ppč. 4134 o výměře cca 94,4 m2;  

Jedná se o pozemky na náměstí (viz situace – zákres do mapy KN), podrobné důvody k odkoupení 

jsou uvedeny v žádosti, obojí bylo zastupitelům zasláno v materiálech k jednání. 

Žádost byla projednána na jednání ZM 19.06.2019, bylo schváleno zveřejnění záměru dle 

situačního plánku. Zveřejnění proběhlo od 16.07.2019 do 01.08.2019, bez připomínek. 

Následně byl zpracován geometrický plán č. 948-375/2019 na rozdělení ppč. 4134, byla z něj 

oddělena ppč. 4134/2 – ost. plocha o výměře 84 m2, která bude předmětem prodeje. 

Předkládáme z důvodu schválení opětovného zveřejnění záměru prodeje dle geometrického 

plánu.   

Bez dotazů a připomínek zastupitelů.  

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zveřejnění záměru prodeje pozemkové 

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

Čermná nově vzniklé dle geometrického plánu č. 948-375/2019 v příloze zpracovaného 

spol. Geodezie Lanškroun s. r. o., Lanškroun, Opletalova 92, IČO 27511618 (z původní 

pozemkové parcely č. 4134).  
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1 

(Jiří Svoboda) 
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7. Různé           
 

7.1. Projednání Dodatku č. 4 k Programu obnovy venkova městyse Dolní Čermná na 

období 2013 – 2020 
K předloženému bodu podal komentář starosta: předkládáme zastupitelstvu návrh Dodatku č. 4 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 „Rekonstrukce a vybavení obecní knihovny Dolní Čermná v budově čp. 

234“    

Důvody pro doplnění POV jsou následující:  

- možnosti využití dotačních titulů prostřednictvím MAS Orlicko v rámci tzv. článku 20 (Základní 

služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech) – možnost získat dotaci ve výši až 95% 

uznatelných nákladů 

- možnosti využití dotačních titulů z vhodných dotačních programů Pardubického kraje 

Ačkoliv se připravuje nový strategický dokument, který předpokládáme, že bude přijat na jednání 

zastupitelstva koncem února 2020, dodatek č. 4 k POV navrhujeme přijmout z důvodu případné 

aktuální možnosti využití vhodného dotačního titulu v průběhu ledna či února 2020, tj. ještě před 

schválením nového strategického dokumentu.    

Bez dotazů a připomínek zastupitelů.  

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo Dodatek č. 4 k Programu obnovy 

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

  

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

 

 
7.2. Projednání obecně závazných vyhlášek městyse („OZV“) 

- o místním poplatku ze psů   

- o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů  

- o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 o místním poplatku za užívání veřejných 

prostranství) 
Komentář k tomuto bodu podala Hana Vágnerová. 

Důvodem k přijetí nových obecně závazných vyhlášek (OZV) o místních poplatcích je změna 

legislativy: 

Informace Odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra 

- o novele zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích 

Dne 6.11.2019 vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 278/2019 Sb. novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“). Tato novela nabude 

účinnosti dnem 1. ledna 2020. 

Předmětnou novelou dochází k výrazným změnám zákona o místních poplatcích. Mezi nejdůležitější změny 

patří úprava samotného zmocňovacího ustanovení k vydání obecně závazné vyhlášky zavádějící místní 

poplatek, včetně stanovení jejích povinných a fakultativních náležitostí, zrušení místního poplatku za 

lázeňský a rekreační pobyt a místního poplatku z ubytovací kapacity, zavedení nového místního poplatku 
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z pobytu, změna definice poplatníka a osob, na něž dopadá snížená sazba poplatku, u místního poplatku za 

psů a změna definice poplatníka u místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů. Určité změny se v různé míře dotýkají každého 

z místních poplatků. 

Výše uvedená skutečnosti se pak promítá do nutnosti zrušení či úprav stávajících obecně závazných vyhlášek 

o místních poplatcích ze strany obcí tak, aby s účinností od 1. ledna 2020 odpovídaly změněnému znění 

zákona o místních poplatcích. V této souvislosti Ministerstvo vnitra doporučuje obcím provedení revize jejich 

obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích a jejich nezbytných úprav.  

 

Revizi OZV o místních poplatcích zajistil pro členské obce Dobrovolný svazek obcí Mikroregion 

Severo-Lanškrounsko - Mgr. Lenka Bártlová. Připravila nám v souladu s aktuální legislativou 

návrhy nových obecně závazných vyhlášek, jak je dále uvedeno, ve kterých jsou zpracovány 

především výše uvedené formální náležitosti. 

 

1. Návrh OZV o místním poplatku ze psů (OZV 1/2019)   

Novela umožňuje stanovit sazbu tohoto místního poplatku ve výši až 1.500,- Kč na rok za 1 psa.  

Přesto však navrhujeme výši místního poplatku ze psů v nové OZV neměnit a ponechat ji i nadále 

ve výši  - za jednoho psa 200,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 250,- Kč.            

  

2. Návrh OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů (OZV 2/2019) 

Výše místního poplatku za komunální odpad – také tento poplatek v novém návrhu zůstává 

nezměněn:   

Sazba poplatku činí 550,- Kč a je tvořena: 

a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok a          

b) z částky 300,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných 

nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního 

odpadu za poplatníka a kalendářní rok. 

                                                                                      

Na základě účetních výsledků roku 2018 jsou náklady na sběr a svoz netříděného komunálního 
odpadu ve výši 660 303,- Kč rozúčtovány takto: 
Náklady Kč 660 303,- Kč děleno 1 393 (1334 osob s pobytem na území obce + 59 staveb 
určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná 
fyzická osoba) = 474,02 Kč. Z této částky je stanovena sazba dle položky 2 v maximální výši 300,- 
Kč. 

 

Starosta uvedl, že v souvislosti s připravovaným zákonem o skládkování lze předpokládat zvýšení 

nákladů na systém odpadového hospodářství městyse. 

 

3. Návrh obecně závazné vyhlášky městyse Dolní Čermná č. 3/2019, kterou se ruší obecně závazná 

vyhláška č. 1/2013  - o místním poplatku za užívání veřejných prostranství                                                                                      

Dále předkládáme návrh obecně závazné vyhlášky městyse Dolní Čermná č. 3/2019, kterou se ruší 

obecně závazná vyhláška č. 1/2013  - o místním poplatku za užívání veřejných prostranství. Jedná 

se o „překonanou“ záležitost, podle této vyhlášky se místní poplatky za poslední roky nevybraly. 

Týkala se prakticky už jen prostoru náměstí (resp. občasných prodejců prodávajících na náměstí, 

sazba poplatku je zanedbatelná 10,- Kč/m2  a den).  
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Starosta se dotázal, zda má někdo k předloženým návrhům obecně závazných vyhlášek nějaké 

dotazy, připomínky či jiné návrhy. Nebylo tomu tak.  

 
Starosta navrhl unesení a dal o nich hlasovat:   

1. 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vydává Obecně závaznou vyhlášku městyse č. 

1/2019 o místním poplatku ze psů, dle návrhu v příloze.   
 

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

2. 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vydává Obecně závaznou vyhlášku městyse č. 

2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů,  dle návrhu v příloze.  
 

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

 3. 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vydává Obecně závaznou vyhlášku městyse č. 

3/2019, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2013, dle návrhu v příloze. 

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

 

7.3. Informace o investičních akcích  

 

1. Projekt „Rozšíření zázemí AZAS Dolní Čermná“  
 

Komentář k současnému stavu podal starosta: 

V současné chvíli probíhá revize položkového rozpočtu. Proběhlo další jednání s daňovým 

poradcem panem Blankem a se současným provozovatelem restaurace v AZAS.  Byl domluven 

další postup a doložení dalších dat do systému vyhodnocení budoucího provozu. Proběhlo i 

jednání FV – viz výše.  

 
V návaznosti na připomínky finančního výboru, proč je položkový rozpočet podstatně vyšší, než 

bylo původně uváděno, starosta uvedl, že původní částka byl pouze hrubý odhad. Pokud se týká 

další ceny ve výši 15 mil. Kč, tato byla spočítána podle objemu zastavěného prostoru, což není 

úplně přesný údaj. Zároveň je nezbytné brát na zřetel postupné zdražování v oblasti stavebnictví, 

tedy růst cen a s tím související situaci na stavebním trhu.  Oproti původnímu odhadu je 

položkový rozpočet mnohem přesnější a zahrnuje vše. K diskutované otázce návratnosti investice 

uvedl, že se touto problematikou seriózně zabýváme, samozřejmě není možné, aby se z provozu 

stala bezmyšlenkovitě „černá díra“, kterou bude městys sanovat miliony z obecního rozpočtu.  

Zároveň je ale nutné si položit otázku, co preferujeme, zda občanskou vybavenost a poskytované 

služby nebo čistě jenom návratnost. Je nezbytné konstatovat, že my nejsme firma, ale obec. Kdyby 

některé obce dotačně nepodporovaly např. provoz obchodů s potravinami, dávno by u nich tato 

služba nefungovala. Je nutné podotknout, že městys má téměř kompletní občanskou vybavenost 

(plynofikace, kanalizace, zdravotnictví atd.), což jsou nezbytné podmínky k zabránění vylidňování 

venkova, což se jeví jako současný velký problém ČR. Jediné, co nám z hlediska základních služeb 
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v současné době chybí je provoz standardní restaurace, kterou je možné navštěvovat ve večerních 

hodinách, o víkendech. Je nutné si uvědomit, že nestavíme hospodu „bez klientů“. AZAS 

navštěvuje každoročně velký počet návštěvníků, hlavně dětí. Pořádají se zde různé akce, máme 

zde ubytovací kapacity.  

Stavbu bylo nutné nejprve vyprojektovat včetně zpracování položkového rozpočtu, poté si říci, co 

chceme s tím, že je možné některé položky z rozpočtu vypustit a tím korigovat jeho výši.  

Projektová dokumentace „Rozšíření zázemí AZAS“ byla zpracována za velice výhodnou cenu. 

Kvůli modelaci provozu proběhlo dne 09.12.2019 výše uvedené jednání s daňovým poradcem Ing. 

Blankem a se stávajícím provozovatelem restaurace. Předmětem jednání bylo komplexní 

vyhodnocení a modelování budoucího provozu restaurace, ke kterému byla použita aktuální data 

z letošního provozu.  Byl domluven další postup, včetně doplnění dat, která poskytnout 

zúčastnění na podkladě přesného požadavku daňového poradce.  

Jak vyplývá z dřívějších jednání orgánů městyse, bylo původně záměrem zahájit stavbu co 

nejrychleji, a to už na podzim 2019, protože to vyžadovala situace z hlediska zásadních problémů 

provozu restaurace bývalým provozovatelem. 

Letošní rok ukázal, že nový provozovatel je na vysoké úrovni, oproti předcházejícím rokům. 

Máme zpětné vazby, které tuto skutečnost potvrzují.  Současný provozovatel zároveň požádal o 

pronájem i v roce 2020 s tím, že restauraci chce provozovat již od dubna do konce října 2020. Přesto 

technický a provozní stav stávající restaurace není dlouhodobě udržitelný. Zároveň má omezené 

kapacity, hlavně z hlediska kuchyně.  Postupně tedy dochází k přehodnocení situace.  

Vzhledem k tomuto není nutné za každou cenu spěchat s realizací stavby a je možné vyzkoušet 

všechny dostupné možnosti, které by nám mohly zajistit finanční podporu z jiných zdrojů, byť 

jejich zajištění není úplně pravděpodobné. Přesto chceme vyzkoušet všechny dostupné alternativy. 

Proto Rada městyse na svém posledním jednání rozhodla doporučit zastupitelstvu odložit 

fyzickou realizaci akce na rok 2021.  Pro posunutí akce svědčí: 

- v současné době startuje svoji činnost „Národní sportovní agentura“, která bude přebírat veškeré 

dotační tituly z MŠMT, první dotační tituly by měly být vypsány v roce 2020 a realizovány v roce 

2021, prověříme možnosti a budeme jednat na příslušných místech 

- pro modelování budoucího provozu budeme moci využít údaje z vyhodnocení další sezóny r. 

2020, která bude delší než předchozí sezóny  

- vývoj situace na stavebním trhu – je zřejmé, že v roce 2020 budou mít firmy přebytek zakázek  

- naspoření dalších vlastních finančních prostředků městyse na realizace akce  

- jediným problémem je projednání využití dotace od Pardubického kraje.  

 

Následně proběhla diskuse k danému bodu: 

Ing. Jiří Svoboda – je názoru, že v AZAS by měla být funkční restaurace celoročně. V případě, že 

bychom chtěli uvést stávající restauraci do odpovídajícího stavu, jednalo by se o investici 

minimálně okolo cca 10 mil. Kč s tím, že uvedený objekt budeme mít postaveny opět na vodním 

díle (zatrubněný potok, který vede pod budovou). Nový objekt restaurace je možné realizovat 

v rozpětí 15 až 25 mil. Kč. V položkovém rozpočtu nejsou zanedbatelné částky např. na řešení 

dešťových vod, vzduchotechniku, hromosvody. Může dojít ke zlevnění investice.  Jde o to, v jaké 

kvalitě nový objekt chceme. Ve zpracovaném projektu jsou standardní materiály, nic, co by 

rozpočet zbytečně navyšovalo. 

Petr Helekal ještě upozornil, že plánovanou investici je třeba dát do souvislosti s celým areálem – 

sportoviště a bazén také vyžadují náklady na provoz a údržbu a není z nich žádný výnos. 
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Mgr. Jan Růžička – je nutno si uvědomit, že výstavba plánovaného objektu se netýká jen 

restaurace, ale jde o rozšíření celého zázemí areálu. Dojde i k rozšíření ubytovacích kapacit, 

vybudování sálu, které mohou využívat např. spolky, mohou se zde konat různá školení apod., na 

které budou i v budoucnu dotační tituly.  

 

MUDr. Martin Appl – navrhuje zpracovat přehled nákladů a výnosů areálu, posoudit, zda je 

předpoklad výdělečnosti. Starosta uvedl, že uvedené se zpracovává.  

 

Pan K. K. (host) – dotázal se, zda je projekt k nahlédnutí pro veřejnost. Uvedl, že původně byl 

obyvatelem Lanškrouna a má možnost porovnávat obdobná zařízení. Možnosti, které nabízí 

AZAS Dolní Čermná jsou nesrovnatelně lepší (co se týče sportovišť, ubytování) než třeba 

v Lanškrouně. Záměr výstavby restaurace se mu líbí. Starosta odpověděl, že nahlédnout do 

projektu může v kanceláři starosty, stačí si domluvit konkrétní termín.  

 

Luboš Hrdina – kvituje dobrý záměr propojení areálu s restaurací. Snad se tuto možnost naučí 

využívat i místní.  

 

Ing. Jiří Zpěvák – problematiku je nutno vidět i z pohledu procesního. Rozšíření zázemí AZAS 

bylo často na programu jednání v radě, byly průběžně poskytovány informace o přípravě projektu 

a aktuálním stavu.  Dále uvedl, že postup, který byl zvolen z hlediska přípravy a realizace celého 

projektu je správný.  Nejdříve musíme znát cenu díla, alespoň rozpočtovou a poté se můžeme 

bavit o dalších aspektech. O finální variantě zatím nebylo rozhodnuto, bude v plné kompetenci 

zastupitelstva.  

 

Pavel Mareš – co se týče jednání finančního výboru – v únoru 2019 byla situace závažnější, 

městysu byla předložena nevyhovující indikativní nabídka, jednalo se o přijetí únosného 

úvěrového rámce. 

V listopadu 2019 nastala lepší finanční situace. 

 

 

 2. Informace o dalších investičních akcích 

Starosta podal stručné informace i k dalším připravovaným investičním akcím: 

 

 „Chodník Lesní brána Dolní Čermná“ 

Žádost o dotaci byla podána, nyní čekáme na její posouzení.  

 

MUDr. Martin Appl se dotázal, zda je zpracována vizualizace daného úseku. Starosta odpověděl, 

že vizualizace není zpracována, neboť u podobných projektů jsme ji nikdy neřešili. Dále nabídl 

nahlédnutí do projektu v jeho kanceláři, včetně pořízených fotografii z místa.  

 

 „Přírodovědná učebna základní školy v Dolní Čermné“ 

Mikroregion Severo-Lanškrounsko v současné době připravuje výběrové řízení. Řešíme problém 

s přípravou smlouvy o dílo, neboť došlo k aktualizaci podmínek a smlouvu je nutné připravit 

v souladu s platnou metodikou. VŘ proběhne na začátku roku 2020.  
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Starosta se dotázal přítomných, zda má někdo ještě nějaké dotazy nebo připomínky k 

připravovaným investičním akcím. Nikdo neměl žádné dotazy ani připomínky. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o nich hlasovat:   

 

1. 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo a zhodnotilo stav příprav na realizaci 

akce „Rozšíření zázemí AZAS Dolní Čermná“, včetně financování akce a rozhodlo 

posunout fyzickou realizaci na rok 2021 a uložilo radě městyse pokračovat v přípravách 

investiční akce a průběžně informovat zastupitelstvo městyse.  
 

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

  

2. 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí informace o stavu akcí 

„Chodník Lesní brána Dolní Čermná“ a „Přírodovědná učebna základní školy v Dolní 

Čermné“. 
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

 

 

7.4. Informace o výši stočného na rok 2020 

Výše stočného pro Horní a Dolní Čermnou  

od 01.01.2020  do 30.04.2020    43,05 Kč/m3  bez  DPH  (49,51 Kč/m3 vč. 15%  DPH) 

od 01.05.2020    43,05 Kč/m3  bez  DPH  (47,36 Kč/m3 vč. 10% DPH) 

 

Výše stočného byla navýšena tak, abychom byli schopni MZe dokladovat postupné zvyšování 

ceny z hlediska plnění zákonné povinnosti na tvorbu fondu obnovy. Pokud by měla být naplněna 

zcela, bylo by stočné ještě vyšší. Pohybovalo by se okolo 60,- Kč/m3. 

Bez dotazů a připomínek zastupitelů.   

 

  Stočné 
2019  

Stočné 2020                            
od 1.1.2020 do 30.4.2020 

Stočné 2020  
od 1.5.2020  

Cena bez DPH  39,25 Kč 43,05 Kč 43,05 Kč 

Cena s DPH  45,14 Kč 49,51 Kč 47,36 Kč 

 

 
Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí, že stočné na rok 2019 bude ve 

výši 43,05 Kč/m3 (bez DPH) + DPH dle zákonem stanovené sazby a uložilo starostovi 

zajistit informování občanů.  
 

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 
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8. Dotazy občanů a diskuse  

Nejprve starosta poděkoval zastupitelům za jejich celoroční práci a popřál klidné prožití 

nadcházejících svátků a hodně zdraví do nového roku. 

 

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

Monika Marková se dotázala, proč bude probíhat oprava staré restaurace v AZAS, když je na 

vodním toku. Odpověděl místostarosta – oprava bude provedena úsporně a jednoduše tak, aby 

tento objekt mohl být využíván jako nízkonákladová sezónní (letní) ubytovna. 

 

Pan K. K.: je v možnostech starosty jednat o řešení stavu silnice Dolní Čermná – Lanškroun přes 

Jakubovice?  Odpověděl starosta – jedná se o silnici III. třídy, která je v majetku Pardubického 

kraje, ve správě SÚS; silnice III. třídy nejsou podporovány z evropských fondů. Opravy předmětné 

silnice řeší Pardubický kraj po částech z vlastních finančních prostředků, ale tyto zdroje jsou 

omezené. Se správcem samozřejmě jednáme, postupně dochází alespoň k úpravám v nejhorších 

úsecích.  

 

Jan Svoboda:  odborná firma má provést prořez suchých větví a svázání větví u stromů 

(„kaštanů“) naproti firmě TTK. Nemohla by komise životního prostředí toto opatření přehodnotit, 

zdá se mu zbytečně drahé; nebylo by jednodušší stromy pokácet a vysadit nové. Odpověděl 

předseda komise životního prostředí Mgr. Jan Růžička – opatření vychází z odborného stanoviska 

AOPK (stromy zachovat, v korunách zajistit prořez suchých větví a bezpečnostní řezy, aby 

nedocházelo k zatěžování větví a vytváření tlakových vidlicí). Rada toto stanovisko akceptovala. 

 

 

Další dotazy ani příspěvky do diskuse nikdo neměl. 

 

Jednání bylo ukončeno dne 16.12.2019 ve 20.30 hod. 

Zápis byl vyhotoven dne: 18. – 20.12.2019  
 

Zapsala: JUDr. Hana Vágnerová 

 

 

Přílohy zápisu:  

č. 1 - zveřejněná informace o konání zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná dne 16.12.2019 

č. 2 - prezenční listiny zastupitelů a hostů 

č. 3 - usnesení zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná z 16.12.2019 
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Zapisovatel JUDr. Hana Vágnerová  

  

Ověřovatel  Mgr. Jan Růžička 

  

Ověřovatel             Petr Nasto          Jan Svoboda 

  

Starosta  Petr Helekal  

  

 

 


