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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 24.02.2020 

č.  9/2020-ZM 
čj. ÚmDC 174/2020  

Počet listů dokumentu: 21          

Počet příloh/listů: 3/59   

Spisový znak: 101.2.1     A/10 

               V Dolní Čermné, dne 24. února 2020          
 

 

ZÁPIS 

z jednání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná 

č.  9/2020-ZM 
konaného dne 24.02.2020 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 24. února 2020 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. 

Jiřího Vávru a Petra Nastoupila. Nikdo ze zastupitelů neměl připomínku či jiný návrh.   

 

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

1. Zahájení jednání 

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

3. Zpráva o činnosti rady (prosinec 2019 – únor 2020) 

4. Zpráva finančního výboru 
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5. Projednání rozpočtu městyse Dolní Čermná na rok 2020, další finanční záležitosti 

6. Majetkové záležitosti 

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 Mgr. Jiřího Vávru a Petra Nastoupila a program jednání.  

 

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

 

     

2. Strategický plán rozvoje městyse Dolní Čermná na období 2019 – 2023 
Tento bod uvedl starosta:  

Předkládáme k projednání zastupitelstva Strategický plán rozvoje městyse Dolní Čermná na 

období 2020–2026, který pro nás zpracovává Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-

Lanškrounsko. Za zpracování uvedeného dokumentu nic neplatíme, svazek na pořízení 

dokumentů pro obce mikroregionu získal dotaci.  Analytická část včetně SWOT analýzy byla 

projednána na ZM dne 16.12.2019 a bylo přijato usnesení:  

8.2. 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. 

 

Starosta uvedl, že na dnešní jednání byla zpracována k projednání návrhová část; zastupitelstvo by 

pak mělo projednat a schválit kompletní finální podobu strategického plánu, který byl 

zastupitelům zaslán k prostudování v materiálech k jednání.    

Poté předal slovo zaměstnankyni svazku Mgr. Mileně Vališové, aby prezentovala návrh návrhové 

části.   

Mgr. Vališová nejprve shrnula SWOT analýzu. Poté uvedla návrhovou část, která vlastně tvoří 

„jádro“ Strategického plánu, a je definována na základě výsledků a závěrů analytické části a 

jednání se starostou a orgány městyse. Obsahuje zejména vizi, která určuje, kam městys směřuje. 

Dále formuluje prioritní oblasti rozvoje, kterými jsou technická a dopravní infrastruktura, 

občanská vybavenost a cestovní ruch, kultura, sport, osvěta. Stanovuje strategické cíle, opatření, a 

aktivity. S podrobnějšími popisy jednotlivých aktivit zastupitele seznámila. Následují část 

implementační a monitoring, k nimž patří také příslušné přílohy. Seznámila zastupitele 

s jednotlivými konkrétními projekty obsazenými v akčním plánu (příloha č. 1). Metodika 

doporučuje nikoliv dlouhodobé, ale plánování aktivit na kratší období. Pro realizace strategie (tj. 

její „uvedení v život“) jsou zvoleny řídící složky (zastupitelstvo městyse), výkonná složka (rada 

městyse) a složka kontrolní, tj. kontrolní výbor, který bude provádět monitorování stavu realizace 

aktivit a konkrétních projektů příp. zjištění, proč nebyly splněny. Akční plán se bude jednou ročně 

aktualizovat.    
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K tomu starosta uvedl, že aktualizace akčního plánu může probíhat i častěji než 1x ročně, a to 

s ohledem na možnosti a požadavky konkrétních dotačních projektů („pružné“ změny).  

Starosta se dotázal přítomných, zda má někdo k předloženému návrhu Strategického plánu 

rozvoje městyse Dolní Čermná na období 2020 – 2026 či jeho přílohám nějaké dotazy nebo 

připomínky – nikdo neměl dotazy ani připomínky. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná se seznámilo s návrhovou částí Strategického plánu 

rozvoje městyse Dolní Čermná na roky 2020 – 2026, jejíž součástí je i akční plán a jeho 

monitoring, a po jejím projednání schvaluje Strategický plán rozvoje městyse Dolní Čermná na 

roky 2020 - 2026, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

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

 

 

3. Zpráva o činnosti rady za období prosinec 2019 – únor 2020 

Starosta uvedl, že od minulého jednání zastupitelstva, které se konalo dne 16.12.2019, proběhla 

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

zprávu o činnosti RM z jednání 30.12.2019 (26. jednání RM), 27.01.2020 (27. jednání RM), 17.02.2020 

(28. jednání RM) a 24.02.2020 (29. jednání RM).    

S obsahem těchto jednání a komentářem starosty k některým bodům se zastupitelé seznámili dle  

materiálů zaslaných k jednání, některé záležitosti starosta krátce okomentoval:  

 

26. jednání RM 30.12.2019: 

26.2.1. Rada městyse projednala a schválila možnost využití služebního motorového osobního 

vozidla Kia Sportage k soukromým účelům starostovi městyse Dolní Čermná, a to s platností po 

dobu výkonu funkce starosty. 

26.2.2. Rada městyse ukládá ekonomce úřadu městyse postupovat v souvislosti s usnesením č.  

26.2.1. v souladu s ust. § 6  odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., v platném znění, o dani z příjmů.  

 

26.3.1. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o průběhu projektu „Realizace 

společných zařízení v k. ú. Dolní Čermná“ , jehož předmětem je výstavba polních cest C53 a C54 a 

poldrů č. 2 a č. 3, realizovaného Státním pozemkovým úřadem Krajským pozemkovým úřadem 

pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad Orlicí („SPÚ“). 

26.3.2. Rada městyse schválila závazek městyse Dolní Čermná provádět nezbytnou údržbu výše 

uvedeného zařízení po dobu nejméně 5 let od data převedení dotace poskytnuté na realizaci 

předmětného projektu SPÚ a uložila starostovi podepsat příslušný dokument.  

26.4. Rada městyse se seznámila s vyhlášenou petiční akcí Sdružení místních samospráv ČR za 

změnu rozpočtového určení daní a souhlasí se zapojením městyse Dolní Čermná  a podporou této 

akce. 

 

26.5. Rada městyse vzala na vědomí výrok rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, 

odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství a dopravní 

obslužnosti, ve věci odvolání účastníka řízení proti rozhodnutí o společném povolení vydaného 

Městským úřadem Lanškroun, odborem stavební úřad, na stavbu Chodník „Maluv most – 

betonka“. 
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Bylo potvrzeno rozhodnutí MěÚ Lanškroun, odboru stavební úřad, povolení stavby nabylo právní 

moci.  

 

26.6. Rada městyse schválila rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu městyse na rok 2019, dle přílohy. 

 

26.7. Rada městyse schválila platové výměry ředitelek příspěvkových organizací zřízených 

městysem Dolní Čermná 

 Základní školy Vincence Junka, Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, se sídlem Dolní 

Čermná 4, IČO 70996806, 

 Mateřská školy Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, se sídlem Dolní Čermná 4, IČO 

70996849,   

 Školní jídelny Dolní Čermná, se sídlem Dolní Čermná 40, IČO 70154503, 

s účinností od 01.01.2020, dle přílohy. 

 

26.8.1. Rada městyse schválila rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 

2022 příspěvkové organizace Základní škola Vincence Junka, Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, 

sídlo Dolní Čermná 4, IČO 70996806, dle předloženého návrhu. 

26.8.2. Rada městyse schválila rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 

2022 příspěvkové organizace Mateřská škola Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, sídlo Dolní 

Čermná 4, IČO 70996849, dle předloženého návrhu. 

26.8.3. Rada městyse schválila rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 

2022 příspěvkové organizace Školní jídelna Dolní Čermná, sídlo Dolní Čermná 40, IČO 70154503, 

dle předloženého návrhu. 

 

26.9. Rada městyse schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 

22.03.2019, se spol. EKOLA České Libchavy s. r. o., České Libchavy 172, IČO 49813862 dle 

předloženého návrhu a ukládá starostovi předmětný Dodatek č. 1 podepsat. 

 

26.10. Rada městyse rozhodla propachtovat E. Č. nar. xxx, bytem xxx, pozemek ppč. 53 - trvalý 

travní porost v k. ú. Jakubovice pro účely zemědělského hospodaření (zemědělský pacht), od 

01.01.2020 na dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši dle přílohy a uložila starostovi podepsat 

příslušnou smluvní dokumentaci. 

 

26.11. Rada městyse rozhodla propachtovat M. Č., nar. xxx, bytem xxx, část pozemku - ppč. 39 - 

trvalý travní porost v k. ú. Jakubovice dle situačního plánku, pro účely užívání obslužné chaty, od 

01.01.2020 na dobu určitou do 30.11.2020 za roční pachtovné ve výši dle přílohy a uložila starostovi 

podepsat příslušnou smluvní dokumentaci. 

 

26.12. Rada městyse vzala na vědomí 

 zápis z jednání komise společenské konaného dne 09.12.2019 

 zápis z inventury hmotného a nehmotného majetku (vyřazení nepotřebného majetku) ze 

dne 26.11.2019 příspěvkové organizace Základní škola Vincence Junka Dolní Čermná, 

okres Ústí nad Orlicí, IČO 70996806, dle přílohy 

  

27. jednání RM 27.01.2020: 
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27.2. Rada městyse projednala první návrh rozpočtu městyse Dolní Čermná na rok 2020, seznámila 

se s postupem rozpočtového procesu a uložila starostovi předložit ho k projednání finančnímu 

výboru, rozeslat zastupitelům a opět předložit radě k projednání na dalším jednání rady  

- bude projednáno v samostatném bodě  

 

27.3. Rada městyse vzala na vědomí informace k projektu „Rozšíření zázemí AZAS Dolní Čermná“ 

a o plánované schůzce se zástupcem Národní sportovní agentury ohledně možnosti využití 

dotačního titulu na realizaci projektu, o podání žádosti na Pardubický kraj ohledně odložení 

vyúčtování dotace (ev. č. smlouvy OŽPZ/19/22687) a dalším předpokládaném postupu (projednání 

rozsahu projektu v orgánech městyse).  

Žádost na Pardubický kraj byla podána, čekáme na vyřízení; jednání na Národní sportovní 

agentuře se plánuje.  

 

27.4. Rada městyse projednala a schválila návrhy zadávací dokumentaci a smlouvy o dílo  na 

realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Přírodovědná učebna“ včetně firem, které budou 

obeslány, a to prostřednictvím Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko 

s tím, že radě městyse bude následně předloženo vyhodnocení došlých nabídek uchazečů a 

doporučení pro výběr zhotovitele.  

 

27.5. Rada městyse vzala na vědomí příjmy městyse za roky 2016 až 2019 a seznámila se s 

aktuálním stavem dluhové služby městyse.   
 

Příjmy za rok   2016     24 228 155,25  Kč    

                           2017      27 937 174,66  Kč     

                           2018      36 323 160,40 Kč   

                           2019      31 059 847,00 Kč    

………………………………………………………………… 

                                        119 548 337,31   Kč (příjmy po konsolidaci )          
 

Průměr příjmů za poslední čtyři roky                          29 887 084,33     Kč 

60 % průměru příjmů za roky 2016-2019                     17 932 250,60    Kč 

Dluh městyse k rozvahovému dni (31.12.2019 )           8 091 130,11    Kč  

(na konci roku 2020 bude dluh cca 6 881 130,11, příjmy se zvednou o cca 2 mil. Kč, průměr příjmů 

60% se bude pohybovat okolo 19 mil. Kč).  

Dle harmonogramu postupně snižujeme zadlužení městyse, které je primárně způsobeno 

výstavbou kanalizace.  

 

27.6. Rada městyse projednala záměr prodeje zbytného nemovitého majetku městyse, seznámila se 

s jeho přibližným seznamem a důvody prodeje;  

Rada městyse uložila starostovi zajistit zpracování přehledu a koncepci prodeje zbytného 

nemovitého majetku ve vlastnictví městyse a předložit je orgánům městyse.    

 

27.7. Rada městyse vzala na vědomí stávající personální obsazení pracovně technické skupiny 

městyse a zajištění některých prací prostřednictvím dohod o pracích konaných mimo pracovní 

poměr; rada městyse uložila starostovi zajistit personální obsazení pro práce související 

s provozem AZAS v sezóně 2020.   
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27.8. Rada městyse schválila služební cestu starosty do družebních obcí Liptovská Teplička 

(Slovensko) a Velký Berezný (Ukrajina) ve dnech 12. – 16.02.2020. 

Rada městyse schválila předložení možnosti krátkodobého pobytu dětského fotbalového oddílu z 

Velkého Berezného v Dolní Čermné.   

Služební cesta byla uskutečněna, primárně jsme řešili zaměstnance z Ukrajiny na letní provoz 

AZAS. Dalším bodem byla družební návštěva dětí z Ukrajiny, která bude řešena dle volných 

termínů v AZAS.   

 

27.9.1. Rada městyse v souvislosti s územní studií lokality V ráji projednala směny pozemků ppč. 

8361, ppč. 8163 a ppč. 8177 z vlastnictví městyse za část pozemku ppč. 8156 a za část pozemku ppč. 

8158, které jsou v majetku soukromých vlastníků, v k. ú. Dolní Čermná, dle přílohy, a uložila 

starostovi zajistit zadání oddělovacích geometrických plánů.       

- bude projednáno v bodě „majetkové záležitosti“  

27.9.2. Rada městyse v souvislosti s územní studií lokality V ráji projednala odkoupení části ppč. 

3109 a směnu části ppč. 3108 za část ppč. 3109, v k. ú. Dolní Čermná, dle přílohy, a uložila 

starostovi jednat s vlastníky předmětných pozemků.     

27.9.3. Rada městyse v souvislosti s přípravou území lokality V ráji prodiskutovala  návrhy 

systémového řešení inženýrských sítí jako podklad pro zpracování projektové dokumentace 

daného území a uložila starostovi a místostarostovi předložit konkrétní návrh řešení k projednání 

v radě     

 

27.10. Rada městyse se seznámila se stavem přípravy projektu „Brownfield kravíny Dolní 

Čermná“ (zařazení do databáze brownfield) a dalšími potřebnými úkony, které musí být 

provedeny před podáním žádosti o dotaci na MMR v rámci příslušného dotačního titulu; Rada 

městyse se seznámila s navrhovaným záměrem využití předmětných objektů (jako technické 

zázemí městyse a podkroví objektů pro spolkovou činnost) a uložila starostovi zajistit projednání 

se spolky a v příslušných orgánech městyse  

V letošním roce nestihneme podat žádost o dotaci, kvůli nedostatku času na přípravu projektové 

dokumentace. Do současné doby bylo zpracováno statické posouzení stodoly, které konstatuje, že 

budovu není nutné demolovat. Dne 02.03.2020 bude možnost využití podkroví projednána 

v komisi sportovní a kulturní (spolkové prostory) a poté bude řešeno zpracování projektové 

dokumentace a další potřebná opatření.   

 

27.11. Rada městyse vzala na vědomí zprávu Obvodního oddělení Policie ČR Lanškroun o trestné 

činnosti v městysu Dolní Čermná za rok 2019 ze dne 05.01.2020. 

 

27.12. Rada městyse se seznámila s první verzí návrhu Plánu rozvoje sportu a uložila K. Veselé 

rozeslat ho k připomínkování spolkům a příspěvkovým organizacím městyse a připomínky 

shromáždit a odeslat zpracovateli plánu.  

- bude projednáno v bodě „Různé“ 

 

27.13. Rada městyse vzala na vědomí odstoupení od záměru nabytí pozemku ppč. 2969/2 v k. ú. 

Dolní Čermná směnou a seznámila se s objektivními důvody tohoto rozhodnutí. 

Jedná se o pozemek vedle ČOV, který jsme chtěli využít na skládku zeminy  

 

27.14. Rada městyse se seznámila s návrhy lokalit pro skládky zeminy a uložila starostovi 

projednat tyto návrhy s vlastníky pozemků (pokud navrhované pozemky nejsou v majetku 
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městyse), s vlastníky přilehlých nemovitostí a se správními úřady a zajistit úkony k projednání a 

povolení staveb.  

Jedná se o případné terénní úpravy u kravína a ve „skalce“ v AZAS.  

 

27.15. Rada městyse se seznámila s informacemi o projektu Comenius 2020 - Podpora kultury s EU 

a nabídkou realizace divadelního představení Divadla Klauniky Brno a uložila K. Veselé a I. 

Hamplové projednat možnost jeho venkovního konání v měsíci srpnu 2020 v AZAS. 

Dne 29.08.2020 proběhne v AZAS divadelní představení. Dne 02.03.2020 budeme na jednání s 

komisí sportovní a kulturní   se spolky řešit případné rozšíření programu (ukončení léta).  

 

27.16. Rada městyse vzala na vědomí zájem o odkoupení ppč. 47/1 v k. ú. Jakubovice a uložila 

zaměstnankyním úřadu městyse prověřit možnosti napojení případné stavby na tomto pozemku 

na inženýrské sítě a zajistit jejich vytyčení správci sítí.   

Jedná se o případnou parcelu na výstavbu rodinného domu; řešíme cenu případné přeložky, která 

bude mít vliv na cenu pozemku.   

 

27.17. Rada městyse schválila ceník palivového dříví pro samovýrobu v lesích městyse platných od 

01.02.2020. 

27.18. Rada městyse schválila Dodatek k Dohodě o odborné pomoci na rok 2020 s Městskou 

knihovnou Lanškroun, nám. A. Jiráska 142, Lanškroun, IČO 00195642, dle přílohy a uložila 

starostovi ho podepsat. 

 

27.19. Rada městyse vzala na vědomí seznam akcionářů (měst a obcí) společnosti Vodovody a 

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

48173398 k 31.12.2019 a seznámila se s výší jejich akcionářského podílu ve společnosti a cenou 

akcií. 

 

27.20. Rada městyse vzala na vědomí výtěžek Tříkrálové sbírky r. 2020 a vyslovuje poděkování 

všem aktivním účastníkům i přispěvatelům z Dolní Čermné. 

 
28. jednání RM 17.02.2020: 

28.2. Rada městyse se seznámila se zákonnou povinností obce o zajištění podmínek pro předškolní 

vzdělávání dětí (§ 179 odst. 2 školského zákona), uložila ředitelce Mateřské školy zpracovat 

přesnou analýzu naplněnosti Mateřské školy v Dolní Čermné na následující tři školní roky a jednat 

s okolními mateřskými školami a rodiči o možnosti umístění dětí z Dolní Čermné a podat zprávu 

radě městyse. 

Jednání s ředitelkou MŠ proběhlo, byly jí uloženy úkoly - projednání dané problematiky 

s ředitelkami okolních škol a rodiči. Dalším opatřením je plánované rozšíření MŠ na 3 třídy. 

 

28.3. Rada městyse projednala návrh rozpočtu městyse Dolní Čermná na rok 2020 a doporučila 

zastupitelstvu městyse předložený návrh rozpočtu na rok 2020 schválit. 

 

28.4. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o obsahu jednání s Mgr. Janou Zwyrtek 

Hamplovou konaného dne 10.02.2020 ohledně řešení právních záležitostí městyse týkajících se  

 bytového domu čp. 224 

 zástavby „V Ráji“ (pravidla pro přidělování parcel, finanční spoluúčast vlastníků 

soukromých pozemků na zasíťování) 
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 řešení způsobu nabytí ppč. 3298/34 v k. ú. Dolní Čermná z majetku státu 

 záměru prodejů zbytného majetku městyse    

a uložila starostovi poskytnout advokátce další potřebné podklady k přípravě projednání 

jednotlivých kauz v příslušných orgánech městyse. 

 

28.5. Rada městyse se seznámila s dalším postupem při přípravě území lokality V Ráji určeného 

pro výstavbu rodinných domů (podepisování územní studie soukromými vlastníky, 

majetkoprávní vypořádání při získávání potřebných pozemků do vlastnictví městyse – směny a 

odkoupení pozemků, řešení zadání zpracování projektové dokumentace pro vybudování 

infrastruktury území, anketa ohledně vytápění budoucích domů atd.). 

K územní studii připojili svůj podpis vlastníci soukromých pozemků, zbývají již pouze Maříkovi, 

jejichž podpis bude zajištěn do jednoho týdne. Poté bude územní studie zaslána na stavební úřad 

MěÚ Lanškroun k zápisu. Následně budou řešeny směny pozemků. Dokud nebudou uzavřeny 

uvedené směny, nebudou řešeny další kroky, aby nedošlo k mrhání s veřejnými prostředky. Po 

uzavření směn dojde k zadání projektové dokumentace na infrastrukturu.  

 

28.6. Rada městyse vzala na vědomí stav výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Přírodovědná učebna“ a uložila starostovi zajistit na nejbližším jednání rady městyse předložení 

došlých nabídek a jejich vyhodnocení pro výběr zhotovitele.    

 

28.7. Rada městyse vzala na vědomí projednání požadavků pro zpracování projektové 

dokumentace na záměr přestěhování mateřské školy a školní družiny do čp. 40 a přestěhování tříd 

základní školy do čp. 4 s ředitelkami ZŠ a MŠ a uložila starostovi zajistit zadání projektové 

dokumentace a informovat radu městyse.   

 

28.8. Rada městyse schválila cenovou nabídku Ing. Jana Eibla, Praha 3, Pod Lipami 2564/27, IČO 

73521442, na zpracování projektové dokumentace akce „Parkoviště u AZAS“ dle přílohy. 

 

28.9. Rada městyse se seznámila se Zprávou z odborné prohlídky zemědělského objektu na stpč. 

772 v k. ú. Dolní Čermná ohledně jeho statického posouzení zpracovanou Ing. Vojtěchem 

Zábojníkem a dalším předpokládaným postupem projektu „Brownfield kravíny Dolní Čermná“. 

 

28.10. Rada městyse schválila ukončení nájmu bytu ve II. NP nad tělocvičnou ZŠ Dolní Čermná čp. 

4 na základě „Smlouvy o nájmu bytu“ ze dne 25.07.2018 nájemci M. P., dohodou ke dni 29.02.2020. 

 

28.11. Rada městyse schválila ceny za ubytování s účinností od 01.03.2020 následovně: 

 ubytovna čp. 243 v AZAS 250,- Kč/osobu a den (pro jednotlivá ubytování) 

 ubytovna v čp. 76 na náměstí 200,- Kč /osobu a den (pro jednotlivá ubytování) 

s tím, že u hromadných ubytování budou řešeny individuální množstevní slevy.  

 

28.12. Rada městyse schválila uzavření smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Realizace společných 

zařízení v k. ú. Dolní Čermná – SO 05 a SO-02-4“ se společností POPR spol. s r. o., Hradec Králové, 

Stavební 1148, IČO 46509283 dle předloženého návrhu a uložila starostovi podepsat příslušnou 

smluvní dokumentaci.  

Příští týden proběhne předání staveniště; nejprve bude probíhat kácení stromů v místě, kde bude 

poldr.     
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28.13. Rada městyse projednala záměr uspořádání akce Den se sousedy, stanovila termín pro jeho 

konání na 14.08.2021 a uložila komisi sportovní a kulturní projednat přípravy a organizaci akce.   

 

28.14. Rada městyse rozhodla o připojení městyse Dolní Čermná k mezinárodní kampani „Vlajka 

pro Tibet“ a vyvěšení tibetské vlajky dne 10.03.2020 na budově úřadu městyse. 

 

28.15. Rada městyse projednala majetkové záležitosti předkládané k rozhodnutí zastupitelstvu dne 

24.02.2020: 

 prodej pozemků spol. svoboda.plan s. r. o.  

 prodej pozemků E. Č.,  

 zveřejnění záměru směny pozemků mezi městysem a B. P.,  

 mezi městysem a Z. M. a xxx. M. M. a P. M. 

a doporučila je schválit.  

Rada městyse uložila starostovi předložit zastupitelstvu městyse záležitosti Komplexních 

pozemkových úprav Verměřovice.    

 

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

smlouvě budoucí o zřízení služebnosti“ s xxx. V. S. a R. S., bytem xxx, na pozemku v majetku 

městyse ppč. 4106/13 k. ú. Dolní Čermná v souvislosti s umístěním vodovodní a kanalizační 

přípojky k plánovanému rodinnému domu na ppč. 8017/2 a uložila starostovi podepsat 

předmětnou smlouvu dle přílohy.   

 

28.17. Rada městyse schválila cenovou nabídku spol. ALIS, spol. s r. o.. Česká Lípa, Mariánská 538, 

IČO 00672416 na pořízení účetních software pro městys dle přílohy. 

 

28.18. Rada městyse schválila přijetí daru na podporu technického vzdělávání pro příspěvkovou 

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

Čermná 4, IČO 70996806 (obdarovaný) a uzavření příslušné darovací smlouvy (čj. MULA 

23265/2019) mezi městem Lanškroun, se sídlem nám. J. M. Marků 12, Lanškroun – Vnitřní Město, 

IČO 00279102 (dárce) a obdarovaným, dle přílohy. 

 

28.19. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o výsledcích služební cesty do družebních 

obcí Liptovská Teplička (Slovensko) a Velký Berezný (Ukrajina) uskutečněné ve dnech 12. – 

16.02.2020.  

 

29. jednání RM 24.02.2020: 

29.2. Rada městyse se seznámila s došlými nabídkami společností  

DRUP Lanškroun s.r.o., IČO 64791564, Dvořákova 173, 563 01 Lanškroun  

DS INTEX s.r.o., IČO 27498492, U Dvora 118, 560 02 Česká Třebová – Parník 

TROGAST s.r.o., IČO 28779193, Písečná 176, 561 70 Písečná, 

schválila jako vítězného uchazeče pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu akce 

„Přírodovědná učebna“ společnost TROGAST s. r. o., Písečná 176, 561 70 Písečná, IČO 28779193 a 

provedení předmětné zakázky dle nabídky tohoto účastníka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou 

(viz příloha). 

Rada městyse schválila uzavření smlouvy o dílo se společností TROGAST s. r. o., Písečná 176, 561 

70 Písečná, IČO 28779193, jejímž předmětem je zhotovení díla „Přírodovědná učebna“, dle návrhu 

v příloze, a uložila starostovi podepsat příslušnou smluvní dokumentaci.     
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Rada městyse uložila starostovi zajistit všechny potřebné úkony k zahájení a provedení realizace 

díla „Přírodovědná učebna“. 

 

29.3. Rada městyse v návaznosti na usnesení  RM 27.16. ze dne 27.01.2020 vzala na vědomí situaci 

vedení vodovodu na pozemku ppč. 47/1 v k. ú. Jakubovice a náklady případné přeložky (viz 

příloha).  

Rada městyse uložila starostovi jednat se zájemci o podmínkách prodeje tohoto pozemku 

z majetku městyse v intencích jednání rady. 

 

29.4. Rada městyse se seznámila s návrhem změny koncepce plánované akce přestěhování 

mateřské školy a školní družiny do čp. 40 a přestěhování tříd základní školy do čp. 4, s možností 

realizace projektu po etapách, dotačními možnostmi a uložila starostovi a místostarostovi zajistit 

zpracování studie a tuto předložit radě k projednání.  

 

29.5. Rada městyse se seznámila se stavem přípravy knihy fotografií o historii Dolní Čermné a 

Horní Čermné, včetně předpokládaných finančních nákladů a uložila K. Veselé pokračovat 

v přípravách knihy a průběžně informovat radu.  

   

29.6. Rada městyse schválila přijetí daru na podporu technického vzdělávání pro příspěvkovou 

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

Čermná 4, IČO 70996806 (obdarovaný) a uzavření příslušné darovací smlouvy (čj. MULA 

4094/2020) mezi městem Lanškroun, se sídlem nám. J. M. Marků 12, Lanškroun – Vnitřní Město, 

IČO 00279102 (dárce) a obdarovaným, dle přílohy. 

 

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 od konce prosince 2019 do února 2020 . 

 

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 29.01.2020 se konalo jednání finančního výboru. 

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

k jednání. Předmětem jednání bylo projednání návrhu rozpočtu na rok 2020. Navržený rozpočet 

jsme se starostou prošli položkově. Rozpočet je navržen jako deficitní s tím, že schodek rozpočtu je 

kryt přebytky minulých let. Člen výboru Ing. Mencl pak měl návrh – městys kumuluje volné 

finanční prostředky, bylo by vhodné jejich zhodnocení. K tomu uvedl starosta, že tuto možnost 

prověří na plánované schůzce s Ing. Kudrnáčovou (zástupkyní České spořitelny). Předseda FV 

uvedl, že členům FV byl zaslán rozpočet k podrobnému seznámení. Vzhledem k tomu, že do 

stanoveného termínu 17.02.2020 nebyly vzneseny žádné námitky nebo opodstatněné požadavky 

na změnu, doporučuje FV navržený rozpočet schválit. 
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Nikdo ze zastupitelů neměl žádné dotazy ani připomínky k přednesené zprávě finančního výboru. 

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 rozpočtu městyse Dolní Čermná na rok 2020, další finanční 

záležitosti 
 

5.1. Projednání rozpočtu městyse Dolní Čermná na rok 2020 

Starosta zahájil projednání rozpočtu městyse na rok 2020. Úvodem starosta uvedl, že návrh 

rozpočtu byl zastupitelům zaslán k seznámení 

- v paragrafové verzi, kterou budeme projednávat a schvalovat;  

- v podrobnější (položkové) verzi, která obsahuje u některých položek vysvětlivky, aby se 

zastupitelé v předloženém návrhu lépe orientovali.  

 

Oproti návrhu rozpočtu, který byl zveřejněn na úřední desce dne 05.02.2020, dochází v návrhu 

rozpočtu předkládaném k dnešnímu projednání ke změnám na § 3141 „školní stravování“ (bylo 

přidáno 30 tis. Kč na opravu havarijního stavu hydrantu) a na § 3639 „komunální služby a územní 

rozvoj j. n.“ (bylo 30 tis. ubráno).    

 

Z hlediska rozpočtového procesu byl návrh rozpočtu na rok 2020 projednán dvakrát radou 

městyse a ve finančním výboru. 

Návrh rozpočtu v paragrafové podobě je od středy 05.02.2020 na základě zákonného požadavku 

zveřejněn na úřední desce v listinné i elektronické podobě. 

Rada městyse doporučuje návrh rozpočtu schválit v předloženém znění.  

 

Návrh rozpočtu na rok 2020 se předkládá: 

 s celkovými příjmy 31.894.230,-  Kč 

 s celkovými výdaji  40.504.230,- Kč 

 splátky dlouhodobých úvěrů a půjček činí 1.210.000 ,- Kč 

 schodek ve výši 9.820.000 ,- Kč bude financován přebytkem minulých let 

 

Komentář k rozpočtu: 

Starosta podal komentář k předloženému návrhu rozpočtu a prezentoval ho zastupitelům 

podrobněji položkově na straně příjmů i výdajů. 

Rozpočet je navržený jako deficitní s tím, že deficit je kryt přebytky minulých let. Znamená to, že 

městys si nikde nic nepůjčuje, jedná se o naspořené finanční prostředky městyse. Rozpočet je 

koncipovaný tak, abychom naspořili další prostředky na akci „Rozšíření zázemí AZAS“, kterou 

jsme se domluvili odložit na rok 2021. Je předpoklad, že bychom mohli našetřit cca 16 mil. Kč.  

 

Příjmy: 

Na příjmech je celkově navrženo o 0,5 mil. méně než je predikce MF. V příjmech je zahrnuta dotace 

na přírodovědnou učebnu. Další dotace budou řešeny až po získání právních aktů.  Počítáme s  

příjmy z lesů, včetně těžby kůrovcového dřeva.  
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Výdaje: 

Ve výdajích počítáme s akcemi zejména - vestavba přírodovědné učebny v ZŠ, oprava obřadní síně 

v budově staré školy, oprava veřejného osvětlení v sídlišti, výstavba autobusového nástupiště 

v Jakubovicích, komunikace v rámci výstavby poldrů, opravy dalších místních komunikací (bude 

konkretizováno až po zpracování jednotlivých rozpočtů oprav), realizace dřevěného bednění na 

multifunkčním hřišti, vydláždění před vchodem do kostela v Jakubovicích a oprava 

elektroinstalace v kostele, realizace dlažeb pod některé kontejnery na separovaný odpad a další 

menší akce. Zároveň počítáme i s prostředky na zpracování projektových dokumentací - na 

veřejné osvětlení (dokončuje se dokumentace nad sídlištěm nad školou, bude následovat stará 

cesta, od Malova mostu po Letnou, a Jakubovice), na rekonstrukci budovy čp. 234 na náměstí - 

staré školy, na infrastrukturu lokality V Ráji, parkoviště u AZAS,… Po zjištění cen budeme muset 

rozpočtovou změnou alokovat peníze na studii a projekt revitalizace brownfieldu (kravín a stodola 

nad sídlištěm) a dále projekt na opravy mostů a projekt přemístění tříd ZŠ, MŠ a školní družiny. 

Jsou naplánovány výdaje na zajištění činnosti a vybavení JSDHO. Návrh zahrnuje odměny 

zastupitelů a výdaje na provoz úřadu (navýšení jsou z důvodu legislativních změn případně 

platových postupů) a výdaje na provoz městyse (tj. platy zaměstnanců technické čety a na zajištění 

prací prostřednictvím dohod). Výdaje obsahují také odměnu advokátní kanceláři za právní služby, 

které poskytne městysu při řešení několika složitých kauz. Výdaje zahrnují příspěvky pro 

městysem zřízené příspěvkové organizace, které jsou ve srovnání s r. 2019 o něco vyšší -   ZŠ 

1.300.000 Kč, MŠ 300.000,- Kč a  ŠJ 690.000,- Kč. Uvedené částky příspěvků se předkládají ve formě 

závazných ukazatelů.  

 

Závazné ukazatele: 

V rámci rozpočtu se projednávají a schvalují závazné ukazatele jednal pro příspěvkové organizace 

zřízené městysem – ZŠ MŠ, ŠJ (neinvestiční příspěvky na rok 2020) a dále závazné ukazatele pro 

jiné veřejné rozpočty – jedná se o členské příspěvky pro DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko, 

SMS, SMO a Euroregion Glacensis, jejichž je městys členem. 

 

Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2020 
 

   

Příspěvková organizace Částka 
 

Mateřská škola Dolní Čermná 300 000 Kč 
 

Základní škola Vincence Junka Dolní Čermná 1 300 000 Kč 
 

Školní jídelna Dolní Čermná 690 000 Kč 
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Závazné ukazatele pro jiné veřejné rozpočty na rok 2020 

  

Příjemce transferu Částka 

Sdružení místních samospráv 5 190 Kč 

Mikroregion Severo-Lanškrounsko 204 506 Kč 

Euroregion Glacensis 8 070,00 Kč 

Svaz měst a obcí 6 316,00 Kč 

  
 

      
   
   
  

  

Starosta se dotázal zastupitelů, zda má někdo k předloženému návrhu rozpočtu městyse na rok 2020 

nějaké dotazy nebo připomínky. Nikdo neměl žádné dotazy ani připomínky.  

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo a schválilo schodkový rozpočet městyse Dolní 

Čermná na rok 2020 v paragrafovém členění: 

1) 

 s předpokládanými příjmy ve výši 31.894.230,-  Kč 

 s předpokládanými výdaji ve výši 40.504.230,- Kč  

 splátky úvěrů a půjček pro rok 2020 ve výši 1.210.000 ,- Kč   

 financování přebytkem minulých let ve výši 9.820.000 ,- Kč  

dle přílohy,  

 

2) neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím zřízeným městysem 

 Základní škole Vincence Junka, Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí sídlo Dolní 

Čermná 4, IČO 70996806, ve výši 1.300.000,- Kč, 

 Mateřské škole Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, sídlo Dolní Čermná 4, IČO 

70996849, ve výši 300.000,- Kč 

 Školní jídelně Dolní Čermná, sídlo Dolní Čermná 40, IČO 70154503, ve výši 690.000,- Kč, 

 

3) závazné ukazatele rozpočtu r. 2020 dle přílohy.  

 

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

 
5.2. Informace o rozpočtovém opatření č. 8 k rozpočtu městyse na rok 2019  

Starosta podal zastupitelstvu informaci o schváleném rozpočtovém opatření č. 8, které bylo 

zasláno zastupitelům k podrobnému seznámení v materiálech k jednání: 

Rozpočtové opatření č. 8 schválila v rámci své kompetence rada na svém jednání dne 30.12.2019 

usnesením č. 26.6.  Představuje změnu ve výši 259.601,- Kč na straně příjmů i výdajů. 
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S podrobnějším odůvodněním změn, které je uvedeno u jednotlivých paragrafů, seznámil starosta 

zastupitele. Jedná se o poslední rozpočtovou změnu k rozpočtu na r. 2019, kdy dochází k 

dorovnání jednotlivých paragrafů na konci roku.  

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. 8 k rozpočtu 

městyse na rok 2019, dle přílohy, schválené usnesením rady městyse č. 26.6. ze dne 30.12.2019, 

včetně jeho odůvodnění.  

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

 

 

6. Majetkové záležitosti 
Komentář k majetkovým záležitostem podali společně starosta a Hana Vágnerová. 

 

6.1. 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 - rozhodnutí o 

prodeji pozemků  

 

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 a části ppč. 4134. Jedná se o pozemky 

na náměstí (viz situace – zákres do mapy KN), podrobné důvody k odkoupení jsou uvedeny 

v žádosti; zastupitelům bylo 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. 

Opětovné zveřejnění záměru prodeje ppč. 2343/2 – zahrada (celý pozemek o výměře 290 m2) a 

oddělená ppč. 4134/2 – ost. plocha (o výměře 84 m2) dle výše uvedeného geometrického plánu 

proběhlo od 14.01. do 30.01.2020, rovněž bez připomínek.  

O stanovení kupní ceny předmětných pozemků byl požádán znalec Ing. Milan Nágl, tržní cena 

byla stanovena následovně: 

ppč. 2343/2 – zahrada (výměra 290 m2) - jednotková cena 200,- Kč/m2, celkem 58.000,- Kč 

ppč. 4134/2 – ost. plocha (výměra 84 m2) - jednotková cena 100,- Kč/m2, celkem 8.400,- Kč   

Výsledná obvyklá cena: 66.400,- Kč.  

Rada doporučila zastupitelstvu pozemky za tuto kupní cenu prodat žadateli. 

S daňovým poradcem Ing. Blankem byla konzultována problematika DPH a kupní ceny se 

závěrem, že prodej předmětných pozemků bude zcela mimo předmět DPH, a to vzhledem k tomu, 

že nikdy nesloužily k ekonomické činnosti.  

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

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná rozhodlo prodat pozemkovou parcelu č. 2343/2 – zahrada  

a pozemkovou parcelu č. 4134/2 – ostatní plocha nově vzniklou dle geometrického plánu č. 948-

375/2019  zpracovaného spol. Geodezie Lanškroun s. r. o., Lanškroun, Opletalova 92, IČO 

27511618 (z původní pozemkové parcely č. 4134), oba pozemky v k. ú. Dolní Čermná, 

společnosti svoboda.plan s. r. o., se sídlem Dolní Čermná 243,  IČO 27554805 a to pozemkovou 

parcelu č. 2343/2 za jednotkovou kupní cenu 200,- Kč/m2 a pozemkovou parcelu č. 4134/2 za 

jednotkovou kupní cenu 100,- Kč/m2 a schválilo uzavření příslušné kupní smlouvy a uložilo 

starostovi ji podepsat.  

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

(Jiří Svoboda) 

 

 

6.2. 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 – rozhodnutí o prodeji pozemků   

E. Č. podala 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.  

Pozemky ppč. 38 a ppč. 39 jsou předmětem komplexního řešení oblasti „rybníčku“ a přilehlých 

pozemků. O tyto dva uvedené pozemky požádali další zájemci.  

Na jednání ZM dne 11.11.2019 byl projednán požadavek p. Č. o odkoupení  

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

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

P. Č. má zájem pozemky odkoupit celé, chce je zachovat jako mokřad. 

Na základě rozhodnutí zastupitelstva ze dne 11.11.2019 proběhlo zveřejnění záměru prodeje 

předmětných pozemků od 28.11.2019 do 14.12.2019, bez připomínek. 

O stanovení kupní ceny předmětných pozemků byl požádán Ing. Milan Nágl, tržní cena byla 

stanovena následovně: 

ppč. 664/1 - trvalý travní porost (výměra 3123 m2), jednotková cena 20,- Kč/m2, celkem 62.460,- Kč 

ppč. 587/2 - trvalý travní porost, výměra 1404 m2, jednotková cena 50,- Kč/m2, celkem 70.200,- Kč   

Výsledná obvyklá cena: 132.660, - Kč 

Rada doporučila zastupitelstvu pozemky za tuto kupní cenu prodat žadatelce.  

Rovněž v tomto případě byla konzultována problematika DPH a kupní ceny s Ing. Blankem. I 

v tomto případě bude prodej uvedených pozemků zcela mimo předmět DPH.  

Bez dotazů a připomínek zastupitelů.  

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná rozhodlo prodat pozemkovou parcelu č. 664/1 -  trvalý 

travní porost a pozemkovou parcelu č.  587/2 - trvalý travní porost v k. ú. Jakubovice E. Č., nar. 

xxx, bytem xxx, a to pozemkovou parcelu č. 664/1 za jednotkovou kupní cenu 20,- Kč/m2 a 

pozemkovou parcelu č. 587/2 za jednotkovou kupní cenu 50,- Kč/m2 a schválilo uzavření 

příslušné kupní smlouvy a uložilo starostovi ji podepsat.  

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 
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6.3. Projednání směny pozemků: městys Dolní Čermná a p. B. P., bytem xxx                                                                                                         

- vypořádání majetkoprávních vztahů pro účely parcelace pozemků v Ráji - rozhodnutí o 

zveřejnění záměru směny pozemků    

Starosta podal informaci o jednání s p. B. P., se kterým jednal o možnosti odkoupení předmětných 

pozemků do majetku městyse. Tento odkup je pro městys důležitý pro další bezproblémové 

zasíťování pozemků v lokalitě V Ráji. Odpadá tím složité jednání s majitelem o případné 

spoluúčasti na zasíťování pozemků, které je legislativně složité a velice problematické.  Při tomto 

jednání pan P. preferoval směnu pozemků s tím, že byl navržen poměr 1 : 5. Tento způsob 

vypořádání je pro městys v daném případě velice výhodný. Pro schválení samotné směny 

pozemků, které bude na příštím jednání zastupitelstva, bude předloženo posouzení znalce 

k cenám pozemků. 

Na základě jednání byl v souvislosti s Územní studií lokality V Ráji a parcelací pozemků dohodnut 

následující záměr směny pozemků: 

Městys potřebuje získat do svého vlastnictví část pozemku ppč. 8156 – trvalý travní porost, k. ú. 

Dolní Čermná, v Ráji. Byl zpracován geometrický plán č. 953-50/2020 na rozdělení ppč. 8156, do 

vlastnictví městyse se bude převádět oddělená část nově označená jako ppč. 8156/2 o výměře 3962 

m2. 

Směnou za uvedený pozemek bude převedeno z majetku městyse do vlastnictví p. P. 

- pozemek ppč. 8163 – trvalý travní porost, k. ú. Dolní Čermná, výměra 9070 m2  

- pozemek ppč. 8361 – trvalý travní porost, k. ú. Dolní Čermná, výměra 10087 m2.   

Předkládáme zastupitelstvu k rozhodnutí o zveřejnění záměru směny pozemků; rada městyse 

doporučila schválit zveřejnění předloženého záměru.   

Bez dotazů a připomínek zastupitelů.  

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zveřejnění záměru směny pozemků: 

pozemkové parcely č. 8163 - trvalý travní porost a pozemkové parcely č. 8361 - trvalý travní 

porost, obě v k. ú. Dolní Čermná vyznačené v přiloženém situačním plánku (z vlastnictví 

městyse Dolní Čermná do vlastnictví B. P., bytem xxx), 

- za pozemkovou parcelu č. 8156/2 - trvalý travní porost v k. ú. Dolní Čermná nově vzniklou dle 

geometrického plánu č. 953-50/2020 zpracovaného spol. Geodezie Lanškroun s. r. o., Lanškroun, 

Opletalova 92, IČO 27511618 (z vlastnictví B. P. do vlastnictví městyse Dolní Čermná).  

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

 

 

6.4. Projednání směny pozemků: městys Dolní Čermná a xxx Z. M., bytem xxx + xxx M. M. a xxx 

P. M., bytem xxx   

- vypořádání majetkoprávních vztahů pro účely parcelace pozemků v Ráji - rozhodnutí o 

zveřejnění záměru směny pozemků    

Starosta podal informaci, že uvedený případ směny pozemků je v podstatě stejný jako případ pana 

P. projednávaný v předchozím bodě. I v tomto případě je dohodnutá směna v poměru 1 : 5 a je pro 

městys velice výhodná (důvody viz stejné jako předchozí bod). Rovněž v tomto případě bude 

předloženo znalecké posouzení k cenám směňovaných pozemků 

Na základě jednání starosty se zástupcem spoluvlastníků xxx. Z. M. byla v souvislosti s Územní 

studií lokality V Ráji a parcelací pozemků dohodnuta následující směna: 
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Městys potřebuje získat do svého vlastnictví pozemek ppč. 8158 – trvalý travní porost, k. ú. Dolní 

Čermná, v Ráji, o výměře 5555 m2.  

Směnou za uvedený pozemek bude převedena z majetku městyse do spoluvlastnictví Z. M. a xxx 

M. a P. M. část pozemku ppč. 8177 - trvalý travní porost,  k. ú. Dolní Čermná.  

Byl zpracován geometrický plán č. 954-51/2020 na rozdělení ppč. 8177; do spoluvlastnictví Z. M. a 

xxx M. a P. M. se bude převádět oddělená část ppč. 8177/1 o výměře 27775 m2. 

Předkládáme zastupitelstvu k rozhodnutí o zveřejnění záměru směny pozemků; rada městyse 

doporučila schválit zveřejnění předloženého záměru.   

Bez dotazů a připomínek zastupitelů.  

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zveřejnění záměru směny pozemků: 

pozemkové parcely č. 8177/1 - trvalý travní porost v k. ú. Dolní Čermná nově vzniklé dle 

geometrického plánu č. 954-51/2020 zpracovaného spol. Geodezie Lanškroun s. r. o., Lanškroun, 

Opletalova 92, IČO 27511618 (z vlastnictví městyse Dolní Čermná do podílového 

spoluvlastnictví Z. M., bytem xxx  a  xxx M. M.  a P. M., bytem xxx),    

- za pozemkovou parcelu č. 8158 - trvalý travní porost v k. ú. Dolní Čermná vyznačenou 

v přiloženém situačním plánku (z podílového spoluvlastnictví Z. M.  a manželů xxx M. M.  a P. 

M. do vlastnictví městyse Dolní Čermná).  

 

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

 

 

 

6.5. Komplexní pozemkové úpravy Verměřovice - vyjádření městyse k soupisu nových 

pozemků a předběžné vyjádření ke změně katastrální hranice     

V souvislosti s probíhající Komplexní pozemkovou úpravou (KPÚ) v k. ú. Verměřovice se na nás 

obrátil Státní pozemkový úřad resp. projektantka KPÚ ve dvou záležitostech: 1) ohledně vyjádření 

k soupisu nových pozemků, 2) o předběžné vyjádření městyse ke změně katastrální hranice mezi 

k. ú. Dolní Čermná, k. ú. Petrovice a k. ú.  Verměřovice.    

Komplexní pozemková úprava se týká i přibrané části v k.ú. Dolní Čermná. Jedná se o část 

katastrálního území mezi „Blahotincem“ a obalovnou, kde se bude měnit (narovnávat) katastrální 

hranice. 

 

1) Vyjádření k soupisu nových pozemků : 

Městys je v lokalitě Blahotinec vlastníkem pozemků, které patří do k. ú. Dolní Čermná 

ppč. 3001/30 o výměře 82 m2 

ppč. 4282/6 o výměře 3 m2 

ppč. 3001/16 o výměře 42 m2 

ppč. 4282/10 o výměře 4 m2 

celkem…………………131 m2 

V souvislosti s Komplexními pozemkovými úpravami Verměřovice dochází ke změně hranice 

katastrálních území (Verměřovice a Dolní Čermná)  a uvedené pozemky budou nově patřit do k. 

ú. Verměřovice. „Náhradou“ za ně nám Státní pozemkový úřad (SPÚ) dává nově vytvořenou ppč. 

1000/1, k. ú. Dolní Čermná, o výměře 96 m2 (jedná se o část cesty – sjezd z hlavní silnice směrem  
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„ke mlýnu“). Úbytek výměry o 35 m2 (26,2%) je v toleranci pozemkových úprav. SPÚ od městyse 

žádá souhlas k soupisu nových pozemků.  

 

b) Předběžné vyjádření ke změně katastrální hranice     

Projektantka KPÚ nám dále zaslala mapku s návrhem průběhu nových obecních hranic 

uvedených katastrálních území. V návrhu dochází k zarovnání stávající „klikaté“ katastrální 

hranice. Výměrově by to vycházelo tak, že Dolní Čermná bude mít cca o 500 m2 víc než dnes (jde o 

snahu respektovat přirozenou hranici v terénu, zatím nevíme, jaké k tomu bude stanovisko obce 

Verměřovice). Tato nová obecní hranice by vznikla návrhem pozemkových úprav, musí ji 

odsouhlasit zastupitelstva obcí, musí být dohoda mezi obcemi a další dokumenty; to ještě bude 

předmětem samostatného projednání na některém z dalších zastupitelstev. 

Proběhla krátká diskuse zastupitelů k prezentaci obou záležitostí, tj. k návrhům vyznačených v 

příslušných mapkách. Nikdo ze zastupitelů neměl k předloženým návrhům námitky ani 

připomínky.     

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse v rámci komplexní pozemkové úpravy Verměřovice  

a) projednalo a schválilo návrh soupisu nových pozemků dle přílohy  

b) vzalo na vědomí návrh změny katastrální hranice mezi k. ú. Dolní Čermná, k. ú. Petrovice a k. ú. 

Verměřovice.  

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

 

 

7. Různé           
7.1. Projednání plánu rozvoje sportu 

Starosta uvedl: předkládáme zastupitelstvu k projednání návrh „Plánu rozvoje sportu“. Tvorba 

plánů rozvoje sportu vychází z novely zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, konkrétně § 6 

(odst. 2). Novelizace zákona ukládá obcím povinnost takový plán rozvoje sportu zhotovit:  

§ 6 Úkoly obcí 

 (1) Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména 

e) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. 

 (2) Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a zajišťuje 

jeho provádění.  

Je nezbytným dokumentem pro získávání finančních prostředků na podporu sportu v obci.  

Podle důvodové zprávy k novele má plán rozvoje sportu obsahovat „základní zásady, kterými se 

musí obec při činnosti v oblasti sportu řídit, vymezovat základní potřeby obce v oblasti sportu, oblasti 

podpory sportu z rozpočtu obce, priority pro projekty zaměřené na podporu sportu pro všechny, zdravotní 

prospěšnost sportu a na osvětu v oblasti sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro 

občany obce“.  

Plán rozvoje sportu musí být v souladu s celostátním dokumentem „Koncepce podpory sportu 

2016-2025 – SPORT 2025“.  

Plán rozvoje sportu městyse Dolní Čermná má část analytickou, která mapuje situaci ve sportu 

v městysu Dolní Čermná a mikroregionu a zjišťuje aktuální poptávku v oblasti sportu a její 

přibližný charakter ve střednědobém horizontu. Dále část návrhovou, která obsahuje základní 

dokument koncepční povahy pro budoucí rozvoj sportu v městysu. 
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Plán rozvoje sportu zpracoval pro všech dvanáct obcí Mikroregionu Severo-Lanškrounsko Ing. 

Pavel Kovařík (KovarikResearch.cz – agentura pro sociologický a marketingový výzkum a 

strategické poradenství). Návrh Plánu rozvoje sportu byl zastupitelům zaslán k prostudování 

v materiálech k jednání. Oproti předloženému návrhu byl ještě doplněn na str. 39 a 56, kde je 

uvedeno, že Dolní Čermná je rodištěm Martina Matějíčka, reprezentanta a několikanásobného 

mistra ČR v moto trialu.  

Starosta se dotázal zastupitelů, zda má někdo k předloženému Plánu rozvoje sportu nějaké dotazy 

či připomínky. Nikdo neměl žádné dotazy ani připomínky. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná se seznámilo s návrhem plánu rozvoje sportu městyse a 

po jeho projednání schvaluje Plán rozvoje sportu pro městys Dolní Čermná, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

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

 

7.2. Pověření kontrolní skupiny ke kontrole dotací  

Starosta uvedl, že je povinností obce podle § 9 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 

ve znění pozd. předpisů, vykonávat veřejnosprávní kontrolu u žadatelů a příjemců veřejné 

finanční podpory, kterou jim poskytují. Vzhledem k tomu, že po schválení rozpočtu na r. 2020 

(předpokládáme na jednání ZM v dubnu), budeme projednávat podpory spolkům na jejich činnost 

s mládeží v r. 2020, je nutné zkontrolovat předtím u spolků čerpání a využití prostředků, které jim 

byly poskytnuty z rozpočtu městyse Dolní Čermná v roce 2019, podle „Programu pro poskytování 

dotací z rozpočtu městyse Dolní Čermná na podporu aktivit dětí a mládeže pro rok 2019“.     

Navrhujeme, aby kontrolu dotací provedla kontrolní skupina tak jako v předchozích letech, ve 

složení: předseda finančního výboru, předseda kontrolního výboru a ekonomka úřadu. 

Bez dotazů a připomínek zastupitelů.  

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná pověřuje kontrolní skupinu ve složení: předseda 

kontrolního výboru Mgr. Jiří Vávra, předseda finančního výboru Pavel Mareš a ekonomka 

úřadu Ing. Lenka Kubíčková, provedením veřejnosprávní kontroly u příjemců dotací, které jim 

byly poskytnuty z rozpočtu městyse Dolní Čermná v roce 2019, podle „Programu pro 

poskytování dotací z rozpočtu městyse Dolní Čermná na podporu aktivit dětí a mládeže na rok 

2019“ a ukládá předsedům výborům informovat o výsledcích kontroly zastupitelstvo městyse. 

 

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

(Pavel Mareš) 

 

 

8. Dotazy občanů a diskuse  

Starosta vyzval přítomné, zda mají nějaké dotazy či příspěvky a otevřel diskusi: 

 

Pan Z. J. informoval o výluce na železniční trati Ústí nad Orlicí – Letohrad – Lichkov od 26.02.2020. 

Výluka bude po dobu 2 měsíců. Spojení bude zajištěno autobusovou dopravou. V případě 

návaznosti spojů je nutno sledovat aktuální jízdní řády. 
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Dále se pan J. dotázal, kam povede elektřina do sadu. Odpověděl starosta – v současné době 

probíhá elektrifikace sadové oblasti, kterou financuje společnost ČEZ.  Kabel VN povede do 

trafostanice, která bude umístěná nad mysliveckou chatou. Odsud budou prováděny přípojky 

kabelem NN.  

Co se týče cesty do sadu – po ukončení elektrifikace se zatím nebude asfaltovat, bude provedena 

jen stabilizační úprava. Komunikace se bude asfaltovat až po skončení další akce, tj. výstavbě 

poldrů.   

 

Monika Marková – upozornila na poškození zesilovače v tělocvičně; není funkční již delší dobu, ke 

škodě se nikdo nepřihlásil. Starosta odpověděl, že situaci prověříme. 

 

Jan Svoboda upozornil na špatný stav některých úseků staré cesty. Dotázal se, zda by se nedaly 

alespoň provizorně vyspravit. Starosta odpověděl, že je naplánována obhlídka, při které 

inkriminované úseky prověříme a poté budeme hledat řešení. 

 

Pavel Mareš upozornil na nesvítící led pásky na úřední desce na náměstí. Starosta uvedl, že sdělí 

p. Rollerovi, aby zajistil nápravu. Dále poprosil zastupitele, aby případné technické problémy 

v souvislosti s provozem městyse přímo hlásili vedoucímu technické čety  Radku Rollerovi.  

    

Další dotazy ani příspěvky do diskuse nikdo neměl. 

 

Jednání bylo ukončeno dne 24.02.2020 ve 19.30 hod. 

Zápis byl vyhotoven: 02. – 04.03.2020  
 

 

Zapsala: JUDr. Hana Vágnerová 

 

 

Přílohy zápisu:  

č. 1 - zveřejněná informace o konání zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná dne 24.02.2020 

č. 2 - prezenční listiny zastupitelů a hostů 

č. 3 - usnesení zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná z 24.02.2020 
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Zapisovatel JUDr. Hana Vágnerová  

  

Ověřovatel  Mgr. Jiří Vávra 

  

Ověřovatel             Petr Nasto          Petr Nastoupil 

  

Starosta  Petr Helekal  

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 


