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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 22.06.2020 

č.  11/2020-ZM 
čj. ÚmDC 524/2020  

Počet listů dokumentu: 16          

Počet příloh/listů: 3/25   

Spisový znak: 101.2.1     A/10 

               V Dolní Čermné, dne 22. června 2020          
 

 

ZÁPIS 

  z jednání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná 

č.  11/2020-ZM 
konaného dne 22.06.2020 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 22. června 2020 od 18 hod. do zasedací místnosti na 

Úřadu městyse v Dolní Čermné. 

Zasedání řídil starosta, v 18 hod. zahájil jednání, přivítal přítomné a sdělil, že přítomno je 14 

zastupitelů. Z jednání se omluvil Václav Mikula.  

Starosta konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.  

 

Starosta navrhl zapisovatelkou dnešního jednání Hanu Vágnerovou a ověřovateli zápisu Petra 

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

 

Starosta seznámil přítomné s navrženým programem jednání, který byl zastupitelům zaslán, 

včetně podkladů k jednání a je následující:  

1. Zahájení jednání 

2. Zpráva o činnosti rady  

3. Finanční záležitosti 

4. Majetkové záležitosti 
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5. Různé  

6. Dotazy občanů a diskuse  

 
Starosta uvedl, že v bodě 3.) „Finanční záležitosti“ doplňujeme podbod 2. týkající se informace o 

vývoji finanční situace a dopadech pandemie koronaviru na rozpočet městyse.   

 
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 Petra Nastoupila a Jana Svobodu a program jednání.  

 

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

 

2. Zpráva o činnosti rady (za období květen 2020 - červen 2020) 
Starosta uvedl, že od minulého jednání zastupitelstva, které se konalo dne 18.05.2020, proběhla 

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

zprávu o činnosti RM z jednání 20.05.2020 (32. jednání RM) a z jednání 03.06.2020 (33. jednání RM).    

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

seznámili dle materiálů zaslaných k jednání:  

 

32. jednání RM 20.05.2020: 

      32.2. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o předpokládaných změnách 

      v rozpočtovém určení daní a dopadech na rozpočty obcí a uložila starostovi nadále monitorovat 

vývoj příjmů městyse v roce 2020 a průběžně informovat o něm radu. 

 

32.3.1. Rada městyse v návaznosti na usnesení RM č. 31.9. ze dne 27.04.2020 vzala na vědomí 

skutečnost, že v souvislosti s plánovanými projekty „brownfield kravíny Dolní Čermná“ a „hřiště 

nad Skalkou“ není nutná změna územního plánu Dolní Čermná, včetně projednání této 

skutečnosti s odborem stavební úřad Městského úřadu Lanškroun (pořizovatel územního plánu) a 

uložila starostovi a místostarostovi pokračovat v přípravě uvedených projektů a průběžně 

informovat radu.         

32.3.2. Rada městyse na podkladě sdělení starosty vyslovuje poděkování místostarostovi za 

nalezení způsobu popsání výše uvedených projektů v rámci platné legislativy bez nutnosti změn 

územního plánu  

 

32.4.1. Rada městyse vzala na vědomí informace o záležitostech bytového hospodářství městyse a 

seznámila se s doručenými žádostmi o byty dle přílohy.  

32.4.2. Rada městyse projednala žádosti o byty a rozhodla pronajmout byt 3 + 1 ve II. NP nad 

tělocvičnou ZŠ Dolní Čermná čp. 4 do nájmu I. F., bytem xxx a uzavřít s ní nájemní smlouvu od 

01.06.2020 na dobu určitou do 31.12.2021 s nájemným ve výši dle přílohy, za podmínky, že 

nejpozději do 30.05.2020 složí na účet městyse požadovanou kauci a uložila starostovi podepsat 

příslušnou smlouvu o nájmu bytu.  
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32.4.3. Rada městyse projednala žádost J. N. o přidělení nájemního bytu a rozhodla této žádosti 

nevyhovět   

32.4.4. Rada městyse projednala žádost P. P. o přidělení nájemního bytu a rozhodla žádosti 

nevyhovět s tím, že uložila zaměstnankyním městyse vést její žádost v evidenci žádostí uchazečů o 

byty. 

 

32.5.1. Rada městyse v návaznosti na usnesení RM č. 30.10. ze dne 15.03.2020 se seznámila se 

způsobem vyřízení záležitosti xxx V. J., bytem xxx (čj. ÚmDC 170/2020 ze dne 24.02.2020) dle 

přílohy.   

32.5.2. Rada městyse se seznámila s přibližným rozsahem plánované akce „Kanalizace u fary“, 

schválila cenovou nabídku na zpracování studie uvedené akce předloženou společností Vodovody 

a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, IČO 48173398 dle přílohy a 

uložila starostovi podepsat příslušnou smlouvu o dílo.   

    

32.6. Rada městyse vzala na vědomí zahájení a dosavadní průběh akce „Přírodovědná učebna“ 

(půdní vestavba objektu základní školy v Dolní Čermné) a uložila starostovi a místostarostovi činit 

opatření pro zdárný průběh akce a průběžně informovat radu. 

- akce běží podle harmonogramu  

 

32.7. Rada městyse vzala na vědomí informace o stavu akce „Rekonstrukce obřadní síně“ a 

navrhovaných dočasných omezeních v budově čp. 234 (přestěhování klubovny RC KUK, nový 

prozatímní vchod, omezení provozu obecní knihovny) a uložila starostovi a místostarostovi zajistit 

další průběh rekonstrukce a o akci průběžně informovat radu. 

 

32.8. Rada městyse projednala záměry projektu „brownfield kravíny Dolní Čermná“, včetně 

plánovaného využití objektů, seznámila se s dalším navrhovaným postupem a uložila starostovi a 

místostarostovi pokračovat v přípravě projektu.     

 

32.9.1. Rada městyse v souvislosti s připravovaným projektem „Rozšíření zázemí AZAS Dolní 

Čermná“ vzala na vědomí vyhovění žádosti městyse Zastupitelstvem  Pardubického kraje o 

prodloužení termínu vyúčtování dotace (ev. č. smlouvy OŽPZ/19/22687) do 31.12.2021.   

32.9.2. Rada městyse schválila uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

účelové investiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na akci „Rozšíření 

zázemí AZAS Dolní Čermná“ ve výši 1.000.000,- Kč s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského 

náměstí 125, Pardubice, IČO 70892822, a uložila starostovi předmětný dodatek podepsat.    

 

32.10. Rada městyse v souvislosti s přípravou území V Ráji k zástavbě vzala na vědomí informace 

k drobné změně územní studie, včetně jejího odsouhlasení zúčastněnými osobami a o nutnosti 

uzavření smlouvy o parcelaci, zadání geometrického plánu pro směny pozemků s vlastníky ppč. 

3091/2,  ppč. 3108 a ppč. 3109 v k. ú. Dolní Čermná a dalším předpokládaném postupu (zadání 

projektové dokumentace pro územní řízení, výsledek ankety ohledně způsobů vytápění domu 

v lokalitě, plánovaných jednáních se správci sítí).   

 

32.11. Rada městyse vzala na vědomí informace o přípravě podkladů pro zpracování projektové 

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

základní školy do čp. 4; Rada městyse uložila zajistit projednání řešení ve stavební komisi a o 

výsledku informovat radu.  
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32.12. Rada městyse vzala na vědomí informace o stavu a předpokládaném provozu ubytování 

v sezóně 2020 v AZAS.  

 

32.13. Rada městyse ohledně možnosti napojení komunikace (na ppč. 3193/2 a části ppč. 3187/7 v k. 

ú. Dolní Čermná) na silnici II/314 se seznámila se stanoviskem Dopravního inspektorátu Policie 

ČR a s odborným vyjádřením projektanta – dopravního inženýra a uvedené napojení neschvaluje 

z důvodu nemožnosti zajištění rozhledových poměrů; Rada městyse uložila starostovi seznámit 

s tímto závěrem žadatele P. V., bytem xxx  a xxx V. H., bytem xxx (viz žádost čj. ÚmDC 664/2019).    

 

32.14. Rada městyse vzala na vědomí informaci o schválení žádosti o dotaci na projekt „Chodník 

Lesní brána – Dolní Čermná“, podané v rámci 19. výzvy MAS ORLICKO, opatření IROP – Zvýšení 

bezpečnosti v dopravě – Bezpečné silnice a chodníky pro všechny IV. a seznámila se s dalším 

předpokládaným postupem. 

  

32.15. Rada městyse vzala na vědomí záležitosti Mateřské školy Dolní Čermná 

 o znovuotevření Mateřské školy od 25.05.2020 

 o výsledku (počtu) došlých žádostí a řešeních souvisejících s přijetím dětí do MŠ pro školní 

rok 2020/2021 

 u nutnosti schválení výjimky z počtu žáků  

 

32.16. Rada městyse v návaznosti na usnesení RM č. 29.3. ze dne 24.02.2020 vzala na vědomí 

informace starosty o jednání se zájemci o odkoupení pozemku ppč. 47/1 v k. ú.  Jakubovice, o 

zřízení věcného břemene na předmětném pozemku ve prospěch spol. Vodovody a kanalizace 

Jablonné nad Orlicí, a. s. a seznámila se s dalším plánovaným postupem v předmětné záležitosti.    

 

32.17. Rada městyse vzala na vědomí akci Mateřské školy Dolní Čermná „Pohádkový les trochu 

jinak“ konanou ve dnech 30.05. – 14.06.2020 a schválila finanční spoluúčast městyse na této akci 

dle přílohy. 

 

32.18. Rada městyse schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby 

„Realizace společných zařízení v k. ú. Dolní Čermná – SO 05 a SO-02-4“ ze dne 02.03.2020 se 

společností POPR spol. s r. o., Hradec Králové, Stavební 1148, IČO 46509283 dle předloženého 

návrhu a uložila starostovi ho podepsat.  

 

32.19.1. Rada městyse projednala žádost zástupce správce tělocvičny, ředitelky ZŠ Vincence Junka, 

v souvislosti s podněty některých sportovních oddílů a spolků ohledně využívání tělocvičny a 

z důvodu hygienických opatření v souvislosti s COVID-19 schválila zachování stavu uzavření 

tělocvičny pro veřejnost. 

32.19.2. Rada městyse se seznámila s návrhem úpravy vstupu do tělocvičny dle přílohy a uložila 

místostarostovi prověřit navrhované výměny dveří z hlediska protipožární ochrany.  

 

32.20. Rada městyse projednala a schválila ofocení kroniky městyse Dolní Čermná pro potřeby 

připravované publikace („Dolní Čermná v obrazech“) za podmínky dodržení Nařízení EU 

2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR) a zákona č. 110/2019 o zpracování osobních 

údajů. 

 

32.21. Rada městyse schválila rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu městyse na rok 2020, dle přílohy. 
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32.22. Rada městyse projednala žádost o podporu Linky bezpečí, z. s., Ústavní 95. Praha 8, IČO 

61383198 (čj. ÚmDC 360/2020 ze dne 05.05.2020) na její provoz, rozhodla této žádosti nevyhovět a 

uložila H. Vágnerové zajistit zaslání odpovědi žadateli.   

 

32.23. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o jednání se zástupci Pardubického kraje 

a vedení Domova u studánky ohledně záměru odkoupení a využití penzionu Lesní brána v rámci 

projektu transformace pobytových sociálních služeb v Pardubickém kraji. 

 

33. jednání RM 03.06.2020: 

33.2. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o dosavadních finančních dopadech 

pandemie Covid-19 na rozpočty samospráv a možném předpokládaném vývoji (protestní akce 

Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv a Spolku pro obnovu venkova, dotační zásobník 

MMR,…) a uložila starostovi a vývoji dále průběžně informovat radu.      

 

33.3. Rada městyse projednala a schválila uzavření Smlouvy o servisu a údržbě výpočetní techniky 

se spol. LAsound Production s. r. o., Svitavy, Olomoucká 1097/26, IČO 04355776 dle předloženého 

návrhu a uložila starostovi ji podepsat.  

 

33.4. Rada městyse ohledně projednání žádosti xxx Z. S., bytem xxx (zaslané e-mailem dne 

20.03.2020) vzala na vědomí výstup z jednání ze dne 01.06.2020 s tím, že městys nemůže zasahovat 

do občanskoprávních vztahů  týkajících se sousedního pozemku a uložila starostovi zaslat 

žadatelce odpověď ve smyslu jednání rady.     

 

33.5.1. Rada městyse vzala na vědomí informace o jednání starosty s orgány územního plánování 

ohledně územní studie Dolní Čermná –„V Ráji – lokality Z4/BV, Z18/ZV, Z36A/DS“ s tím, že její 

zaevidování je podmíněno zpracováním dohody o parcelaci. 

33.5.2. Rada městyse uložila starostovi zajistit zpracování návrhu dohody o parcelaci a předložit ji 

k projednání zastupitelstvu městyse. 

33.5.3. Rada městyse schválila zveřejnění záměru směn pozemků následovně:  

1. směnu částí pozemkových parcel – části ppč. 3110, části ppč. 8161 a části ppč. 8157, všechny v k. 

ú. Dolní Čermná, z vlastnictví městyse Dolní Čermná do majetku V. V., bytem xxx 

- za část ppč. 3091/2 v k. ú. Dolní Čermná z vlastnictví V. V. do majetku městyse Dolní Čermná, dle 

přiloženého situačního plánku;   

2. směnu části ppč. 3110 (části označená „D“) v k. ú. Dolní Čermná z vlastnictví městyse Dolní 

Čermná do majetku xxx G. M., bytem xxx,   

- za části pozemkové parcely č. 3109 (části označené „Y“, „A“, „B“, „C“) v k. ú. Dolní Čermná 

z vlastnictví xxx G. M., do majetku městyse Dolní Čermná, dle přiloženého situačního plánku;   

3. směnu části ppč. 3109 (části označené „B“) v k. ú. Dolní Čermná z budoucího vlastnictví městyse 

Dolní Čermná (kterou nabude do vlastnictví od xxx G. M.,) do majetku A. V., bytem xxx,    

- za část pozemkové parcely č. 3108  (části označené „X“) v k. ú. Dolní Čermná z vlastnictví A. V. 

do majetku městyse Dolní Čermná, dle přiloženého situačního plánku. 
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- dne 15.06.2020 proběhlo jednání na místě směny s geodetem, vše bylo odsouhlaseno dle návrhu; 

geometrický plán je nyní na potvrzení na katastrálním úřadě, poté rada rozhodne o zveřejnění 

záměru dle GP, jak bylo projednáno na minulém jednání ZM  

  

33.6. Rada městyse vzala na vědomí podání žaloby proti rozhodnutí Krajského úřadu 

Pardubického kraje ohledně stavby Chodník „Maluv most – betonka“ a schválila, aby městys 

Dolní Čermná v předmětném řízení u správního soudu uplatňoval práva osoby zúčastněné na 

řízení.    

 

33.7.1. Rada městyse Dolní Čermná projednala v souladu s § 111a odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, žádost Základní školy Vincence Junka Dolní Čermná, okres Ústí nad 

Orlicí, o udělení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve školní družině na školní rok 2020/2021 

stanoveného v prováděcím právním předpise, kterým je vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém 

vzdělávání, ve znění pozd. předpisů.  

33.7.2. Rada městyse Dolní Čermná povoluje Základní škole Vincence Junka Dolní Čermná, okres 

Ústí nad Orlicí pro školní rok 2020/2021 výjimku z nejvyššího počtu žáků ve školní družině 

stanoveného v prováděcím právním předpise, kterým je vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém 

vzdělávání, ve znění pozd. předpisů, a to do počtu 4 žáků za předpokladu, že toto zvýšení počtu 

není na újmu kvalitě zájmového vzdělávání ve školní družině a jsou splněny podmínky 

bezpečnosti a ochrany zdraví.     

 

33.8.1. Rada městyse Dolní Čermná projednala v souladu s § 23 odst. 3 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, žádost Mateřské školy Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí o udělení 

výjimky z nejvyššího počtu dětí v mateřské škole na školní rok 2020/2021 stanoveného 

v prováděcím právním předpise, kterým je vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve 

znění pozd. předpisů. 

33.8.2. Rada městyse Dolní Čermná povoluje Mateřské škole Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, 

pro školní rok 2020/2021 výjimku z nejvyššího počtu dětí v mateřské škole, stanoveného 

v prováděcím právním předpise, kterým je vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve 

znění pozd. předpisů, a to do počtu 4 dětí za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu 

kvalitě zájmového vzdělávání ve školní družině a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany 

zdraví.     

 

33.9. Rada městyse v návaznosti na podnět z jednání 10-ZM dne 18.05.2020 vzala na vědomí 

informace ohledně jednání starosty s jednatelem spol. VETLABFARM s. r. o., o zajištění 

průchodnosti obecní cesty na ppč. 1208 v k. ú. Jakubovice, o podání žádosti o vytyčení uvedené 

cesty na Státní pozemkový úřad, pobočka Ústí nad Orlicí a uložila starostovi o průběhu řešení 

záležitosti dále informovat radu. 

 

33.10. Rada městyse schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13.09.2019 na další 

zajištění dotační administrace projektu „Chodník Lesní brána“ s Dobrovolným svazkem obcí 

Mikroregion Severo-Lanškrounsko, Dolní Čermná 76, IČO 01349341, dle přílohy. 
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33.11. Rada městyse vzala na vědomí kalkulaci ceny oběda ve Školní jídelně Dolní Čermná od 

01.06.2020, schválila Dodatky ke smlouvě o závodním stravování a změnu Směrnice k závodnímu 

stravování, dle přílohy. 

 

33.12. Rada městyse se seznámila se žádostmi  

 F. M., bytem xxx (žádost čj. ÚmDC 412/2020 ze dne 20.05.2020) 

 xxx P. a L. H, , bytem xxx (žádost čj. ÚmDC 450/2020 ze dne 01.06.2020) 

o narovnání majetkových vztahů k pozemkům v k. ú. Jakubovice a doporučila zastupitelstvu 

městyse schválit zveřejnění záměru prodeje ppč. 930, ppč. 929/10, ppč. 666/1 a ppč. 873/3 v k. ú. 

Jakubovice.  

 

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 květen a červen 2020. 
 

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

 

3. Finanční záležitosti 

3.1. Informace o rozpočtovém opatření č. 1 k rozpočtu městyse na rok 2020 

Starosta podal zastupitelstvu informaci o schváleném rozpočtovém opatření č. 1, které bylo 

zasláno zastupitelům k podrobnému seznámení v materiálech k jednání: rozpočtové opatření č. 1 

schválila v rámci své kompetence rada na svém jednání dne 20.05.2020 usnesením č. 32.21.   

Představuje změnu ve výši 167.500, - Kč, na straně příjmů i výdajů. Starosta podal stručné 

zdůvodnění změn k jednotlivým paragrafům. Na straně příjmů se jedná především o dotace 

Pardubického kraje na hospodaření v lesích (na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity, na obnovu 

lesních porostů). Na straně výdajů byly navýšeny položky na pěstební činnost v lesích a na opravy 

komunikací.  

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:   

11.3.1 Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 1 

k rozpočtu městyse na rok 2020, dle přílohy, schválené usnesením rady městyse č. 32.21. ze dne 

20.05.2020, včetně jeho odůvodnění.  

 

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 
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3.2. Informace o vývoji finanční situace a dopadech pandemie na rozpočet městyse 

 

Starosta informoval zastupitelstvo o vývoji finanční situace a dopadech pandemie na rozpočet 

městyse. Výnosy sdílených daní v březnu 2020 ještě oproti roku 2019 vzrostly.  Pokles oproti roku 

2019 nastal až v dubnu.  V květnu byl pokles o cca 35 % (ve srovnání s rokem 2019). Krácení 

samospráv nastalo nejen z důvodu poklesu ekonomiky, ale i z důvodu vládního programu 

„Pětadvacítka“ (finanční pomoc pro OSVČ v souvislosti s pandemií koronaviru) s tím, že ze strany 

státu bylo přislíbeno, že pokles financí bude obcím nahrazen jinde (dotační tituly). Městysem bylo 

požádáno o dotaci na projekt „Oprava havarijního stavu střechy objektu ZŠ a ŠJ Dolní Čermná“ (v 

loňském roce tato dotace nedopadla), nyní bychom ji měli obdržet z MMR (cca 1 mil Kč). Snad by 

nám mohla dopadnout i dotace na projekt „Obnova místní komunikace č. 17c v Dolní Čermné“, (tj. 

oprava místní komunikace na náměstí, cca 5 mil. Kč). 

Co se týče výnosů z ubytování, tj. podnikatelské činnosti městyse, výrazný propad zatím 

nepociťujeme, protože sezóna začala teprve v červnu a většina nasmlouvaných kurzů běží. 

S ohledem na úsporné hospodaření v minulých letech máme na účtu dostatek finančních 

prostředků, které nám umožňují financování či spolufinancování zahájených akcí. Přesto však je 

nutná obezřetnost ve výdajích.     

Bez dotazů a připomínek zastupitelů.   

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí informace starosty o aktuálních 

příjmech městyse.   

 

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

 

 

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

 

4.1. Příprava území V Ráji k zástavbě - projednání dohody o parcelaci 

Po dlouhém projednávání se podařilo dokončit územní studii lokality V ráji, včetně parcelace 

pozemků. Žádali jsme pořizovatele, tj. MěÚ Lanškroun, odbor stavební úřad o její zaevidování do 

dat územně plánovací činnosti (aby se zde mohlo stavět). Veškeré náležitosti, podklady územní 

studie byly po celou dobu konzultovány s uvedeným pořizovatelem územního plánu.  

Ve finále nám bylo sděleno, že v této podobě nelze (že to jsou pouze „podklady“), a že je nutno 

připravit dohodu o parcelaci. Po předání všech materiálů nám bylo úřednicí Městského úřadu 

Lanškroun sděleno, že Krajský úřad Pardubického kraje (který o zaevidování územní studie 

rozhoduje), vyžaduje doložit další dokument, a to „Dohodu o parcelaci“.  

To je však poněkud složité, protože takovou dohodu zatím v rámci kraje nikdo nedělal. 

Nikdo nám pořádně neřekl, jak má tato dohoda vypadat, pouze nám byl doporučen vzor 

z Olomouckého kraje a sděleno, že dohoda o parcelaci musí být zpracována v souladu s vyhláškou 

č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 

evidence územně plánovací činnosti. Z dalšího doporučeného materiálu – metodiky Jihočeského 

kraje jsme se dozvěděli, že „dohoda o parcelaci je dohoda vlastníků v území o dělení, scelování 

nebo výměně pozemků, která umožní nové využití a uspořádání dotčeného území. Jedná se 

v podstatě o přeparcelování území tak, aby jeho využití bylo optimální z urbanistického hlediska a 
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z hlediska ekonomie zástavby. Dohoda o parcelaci by měla uspořádat jednotlivé parcely určené 

pro zástavbu a vymezit komunikace, resp. veřejný prostor zpřístupňující tyto parcely. S navrženou 

dohodou o parcelaci musí souhlasit všichni vlastníci.  

Na základě těchto podkladů jsme „dohodu o parcelaci“ připravili. Obsah dohody v podstatě 

(slovně a v tabulkách) popisuje situaci vytvořenou projektanty na výkresech. Obsahuje také 

závazek soukromých vlastníků a městyse ke směnám pozemků, které jsme v zastupitelstvu již 

projednávali (směny p. B. P., M., p. M., p. V., p. V.). 

Návrh dohody byl konzultován na Krajském úřadě Pardubického kraje. Výkresy nám všichni 

soukromí vlastníci svými podpisy odsouhlasili. Teď nám ještě musí podepsat i tuto dohodu. Její 

návrh jsme jim posílali k seznámení s tím, že ji všichni odsouhlasili, případné dotazy jim 

zodpověděla Milada Marešová.  Dohodu předkládáme k projednání a schválení zastupitelstvu. 

Bez dotazů a připomínek zastupitelů.   

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo a schválilo uzavření Dohody o parcelaci dle 

přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, jejíž uzavření je podmíněno „Územním 

plánem Dolní Čermná“ a jejímž podkladem je zpracovaná Územní studie Dolní Čermná č. 1 pro 

lokalitu Z4/BV, Z18/ZV (V Ráji), Z36A/DS (u zastavitelné plochy Z4/BV).   

 

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

 

 

4.2. Projednání žádosti F. M., bytem xxx (žádost čj. ÚmDC 412/2020 ze dne 20.05.2020) o 

odkoupení ppč. 930, ppč. 929/10, ppč. 666/1 v k. ú. Jakubovice – zveřejnění záměru prodeje 

 

Jedná se o záležitost v rámci revize obecních nemovitostí v k. ú. Jakubovice. Výzva byla rozeslána 

městysem všem dotčeným „uživatelům“ obecních pozemků v prosinci 2018 (týká se i dalších 

majetkových bodů 4.3. až 4.5.).  

 

Na základě výzvy p. F. M. požádal o narovnání majetkoprávních vztahů k pozemkům, které u 

svého domu čp. xx v Jakubovicích fakticky užívá: 

ppč. 666/1 - zahrada o výměře 144 m2   

ppč. 930 – ost. plocha   o výměře 144 m2   

ppč. 929/10 – ost. plocha   o výměře 63 m2, celkem 351 m2    

Cena stanovená pro prodej znalcem Ing. Milanem Náglem: 40,- Kč/m2    

Předkládáme zastupitelstvu k rozhodnutí o zveřejnění záměru prodeje.  

Bez dotazů a připomínek zastupitelů.   

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely 

č. 666/1 – zahrada, pozemkové parcely ppč. 930 – ost. plocha a pozemkové parcely č. 929/10 – ost. 

plocha, všechny pozemky v k. ú.Jakubovice, dle situačního plánku v příloze.  

 

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 
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4.3. Projednání žádosti xxx P. a L. H., bytem xxx (žádost čj. ÚmDC 450/2020 ze dne 01.06.2020) – o 

odkoupení ppč. 873/3 v k. ú. Jakubovice - zveřejnění záměru prodeje 

 

Záležitost v rámci revize obecních nemovitostí v k. ú. Jakubovice, jako v předchozím bodě. 

Xxx P. a L. H. požádali o narovnání majetkoprávních vztahů k pozemku u svého domu čp. xx 

v Jakubovicích:   

ppč. 873/3 – ost. plocha   o výměře 117 m2   

Cena stanovená pro prodej znalcem Ing. Milanem Náglem: 40,- Kč/m2    

Předkládáme zastupitelstvu k rozhodnutí o zveřejnění záměru prodeje.  

Bez dotazů a připomínek zastupitelů.   

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely 

č. 873/3 – ost. plocha   v k. ú. Jakubovice, dle situačního plánku v příloze.  

 

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

 

 

4.4. Projednání žádosti P. J., bytem xxx (žádost čj. ÚmDC 480/2020 ze dne 10.06.2020) – o 

odkoupení ppč. 2762/6 a ppč. 2767/4 v k. ú. Dolní Čermná - zveřejnění záměru prodeje   

 

Záležitost v rámci revize obecních nemovitostí v k. ú. Dolní Čermná  

P. P. J. požádal o narovnání majetkoprávních vztahů k pozemkům u svého domu čp. xx v Dolní 

Čermné, které užívá a má je zaploceny:   

ppč. 2767/6 – trvalý travní porost o výměře 60 m2   

ppč. 2767/4 – trvalý travní porost o výměře 61 m2   

Cena stanovená pro prodej znalcem Ing. Milanem Náglem: 70,- Kč/m2    

Předkládáme zastupitelstvu k rozhodnutí o zveřejnění záměru prodeje.  

Bez dotazů a připomínek zastupitelů.   

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely 

č. 2767/6 - trvalý travní porost a pozemkové parcely č. ppč. 2767/4 - trvalý travní porost v k. ú. 

Dolní Čermná, dle situačního plánku v příloze.  

 

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

 

 

4.5. Projednání žádosti L. B., bytem xxx (žádost čj. ÚmDC 495/2020 ze dne 16.06.2020) – o 

odkoupení ppč. 2758/3 v k. ú. Dolní Čermná - zveřejnění záměru prodeje   

 

Záležitost v rámci revize obecních nemovitostí v k. ú. Dolní Čermná.  
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P. L. B.  požádal o narovnání majetkoprávních vztahů k pozemku u svého domu čp. xx v Dolní 

Čermné, který užívá:   

ppč. 2758/3 - zahrada o výměře 17 m2   

Cena stanovená pro prodej znalcem Ing. Milanem Náglem: 50,- Kč/m2    

Předkládáme zastupitelstvu k rozhodnutí o zveřejnění záměru prodeje.  

Bez dotazů a připomínek zastupitelů.   

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely 

č. 2758/3 - zahrada v k. ú. Dolní Čermná, dle situačního plánku v příloze.  

 

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

 

 

4.6.1. Projednání narovnání majetkových vztahů – xxx L. a A. G.,  bytem xxx o směnu pozemků 

části ppč. 4105/1 a části stpč. 310/1 v k. ú. Dolní Čermná před domem čp. xxx (zveřejnění záměru 

směny pozemků po zaměření geometrickým plánem) 

 

Žádost xxx L. a A. G.o směnu pozemků - části ppč. 4105/1 a části stpč. 310/1 v k. ú. Dolní Čermná 

před jejich domem čp. xxx (u Malova mostu)  projednávalo zastupitelstvo již v minulém volebním 

období. Jedná se o narovnání majetkových vztahů k pozemku v majetku městyse a pozemku ve 

vlastnictví xxx G., tak jak jsou ve skutečnosti užívány. Ke směně bylo nutné vyhotovení 

geometrického plánu, který nám nyní G. dodali – viz GP č. 949-448/2019. 

Směna pozemků: 

- nově zaměřená ppč. 4105/9 – ost. plocha (oddělená z původní ppč. 4105/1 v majetku městyse) o 

výměře 80 m2 bude převedena z majetku městyse G. (tuto část užívají jako zahrádku) 

- nově zaměřená ppč. 5052 – ost. plocha (oddělená z původní stpč. 310/1 v majetku manž. G.) o 

výměře 34 m2 bude převedena z majetku manž. G. do vlastnictví městyse (na této části pozemku se 

nachází místní komunikace „do Kouta“). 

 

Předkládáme zastupitelstvu k rozhodnutí o zveřejnění záměru směny pozemků po zaměření 

geometrickým plánem. 

 

Pavel Mareš vznesl dotaz, v tom smyslu, že má obdobný problém u svého domu. Chtěl by se 

zeptat, kdy přijde na řadu. Odpověděl starosta – narovnávání vztahů budeme řešit postupně, týká 

se to vlastně celého území městyse. S ohledem na množství pozemků, které se mají řešit není ve 

finančních a personálních možnostech městyse toto vyřešit „obratem“. Množství pozemků, které 

se musí takto vyřešit je opravdu vysoké a složitost jednotlivých případů je různá. Ve většině 

případu bude potřeba zpracovat geometrické plány, což bude opravdu finančně náročné. Proto 

není možné přesně stanovit termín, kdy se k inkriminovanému pozemku dostaneme. Každopádně 

se budeme snažit to vyřešit co nejdříve.  

 

Bez dalších dotazů a připomínek zastupitelů.   

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   
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Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zveřejnění záměru směny pozemků v k. ú. 

Dolní Čermná: 

- pozemkové parcely č. 4105/9 – ost. plocha (oddělená z původní ppč. 4105/1) z vlastnictví 

městyse Dolní Čermná do vlastnictví xxx L. G. a A. G., oba bytem xxx, 

- za pozemkovou parcelu č. 5052 – ost. plocha (oddělenou z původní stpč. 310/1) z podílového 

spoluvlastnictví L. G. a A. G. do vlastnictví městyse Dolní Čermná,  

dle geometrického plánu č. 949-448/2019 zpracovaného Ing. Zdeňkem Michaličkou, GEODÉZIE, 

s. r. o., Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, IČO 27466728 v příloze. 

 

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

 

4.6.2. Informace o narovnání majetkových vztahů před čp. xxx - odkoupení nově zaměřené ppč. 

5051 o výměře 8 m2 dle GP č. 949-448/2019, k. ú. Dolní Čermná od B. V. do majetku městyse    

 

Při zaměřování pozemků dle předchozího bodu vyšlo najevo, že místní komunikace „do Kouta“ se 

nachází také na části stpč. 310/2 – před domem čp. xxx v majetku p. B. V. Ústně s ním je dojednáno, 

že tuto část nově označenou dle geometrického plánu č. 949-448/2019  jako ppč. 5051 – ost. plocha 

o výměře 8 m2 městysu odprodá. 

Zastupitelstvu zatím podáváme jako informaci, nabytí pozemku do majetku městyse se 

nezveřejňuje.  

Na jednání ZM v září bychom nechali od Ing. Milana Nágla všechny pozemky dle bodu 4.6.1. a 

4.6.2. ocenit a projednali bychom směnu s Grůzovými a odkoupení od B. Vacka.    

Bez dotazů a připomínek zastupitelů.   

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí informaci o záměru úplatného nabytí 

(odkoupení) pozemkové parcely č. 5051 – ost. plocha (oddělené z původní stpč. 310/2 dle 

geometrického plánu č. 949-448/2019) v k. ú. Dolní Čermná z vlastnictví B. V., bytem xxx   

do majetku městyse Dolní Čermná v rámci narovnání majetkových vztahů.  

 

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

 

 

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

27554805 (čj. ÚmDC 466/2020 ze dne 05.06.2020)  

  - o odkoupení pozemku ppč. 4130  o výměře 20 m2, k. ú. Dolní Čermná  

 

Ing. Jiří Svoboda oznámil střet zájmů. 

 

Předkládáme zastupitelstvu žádost společnosti svoboda.plan s. r. o. o odkoupení pozemku ppč. 

4130 – ost. plocha  o výměře 20 m2, k. ú. Dolní Čermná. Jedná se o pozemek, který přímo navazuje 

na pozemky ppč. 2343/2 a ppč. 2343/1, které jsou ve vlastnictví žadatele. Při podání žádosti o 

odkoupení ppč. 2343/2 a ppč. 4134/2 z majetku městyse žadatel na tento pozemek zapomněl.    

Předkládáme zastupitelstvu k rozhodnutí o zveřejnění záměru prodeje.  
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Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:  

  

11.4.7. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zveřejnění záměru prodeje pozemkové 

parcely č. 4130 – ost. plocha  v k. ú. Dolní Čermná, dle situačního plánku v příloze.  

 

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

(Svoboda) 

 

5. Různé           
 
5.1. Delegování zástupce městyse na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace 

Jablonné nad Orlicí, a. s.  

 

Řádná valná hromada akcionářů společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.  se 

letos koná 23.06.2020 od 12.30 hodin v sídle společnosti. Městys Dolní Čermná je akcionářem této 

společnosti. Delegování zástupce obce na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má 

obec majetkovou účast, je podle § 84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích, v kompetenci zastupitelstva. 

Z praktických důvodů navrhujeme delegovat zástupce obce do konce volebního období (tj. pro 

roky 2020 – 2022), jako delegáta navrhujeme starostu Petra Helekala jako náhradníka (v případě 

nemožnosti účasti pana Petra Helekala) člena zastupitelstva městyse pana Pavla Mareše.  

Bez dotazů a připomínek zastupitelů.   

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

11.5.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů deleguje starostu městyse pana 

Petra Helekala jako zástupce městyse Dolní Čermná, který je akcionářem společnosti 

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., se sídlem Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, 

PSČ 561 64, IČ: 48173398 na všechny valné hromady počínaje valnou hromadou dne 23. 6. 2020 

po celé jeho funkčního období až do odvolání, a jako náhradníka (v případě nemožnosti 

účasti pana Petra Helekala) člena zastupitelstva městyse pana Pavla Mareše.  
 

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

 

 

5.2. Projednání zrušení zástavního práva k nemovitostem – jednotkám v budově čp. 76/101 

zřízeného v souvislosti se smlouvou o úvěru č. 10188/13/LCD s Českou spořitelnou, a. s. ze dne 

26.02.2013     

 

Komentář k uvedenému bodu podal starosta: v únoru 2013 projednávalo zastupitelstvo tzv. 

optimalizaci úvěrového zatížení městyse s Českou spořitelnou, jejím výsledkem bylo uzavření 

úvěrové smlouvy s výhodnějším úrokem (původní 3 úvěry městyse byly „sloučeny“ do jednoho). 

Tato úvěrová smlouva č. 10188/13/LCD ze dne 26.02.2013 je zajištěna jednak zástavním právem 

k nemovitosti (čp. 76 – budova úřadu resp. nebytové jednotky + příslušné pozemky) a dále 

smlouvou o zastavení pohledávek z pojistných smluv. Starosta jednal s obchodní zástupkyní 

České spořitelny Ing. Martinou Kudrnáčovou o možnosti vyvázání ze zástav, protože to umožňuje 

současná finanční situace městyse. Banka byla požádána o vyvázání ze zástav s následujícím 
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zdůvodněním: městys Dolní Čermná od uzavření smlouvy úvěr řádně splácí bez jakýkoliv 

problémů. K 31.3.2020 činí zůstatek úvěru 7.791.582,77 Kč. Městys Dolní Čermná plánuje investice 

do uvedené nemovitosti a zároveň odprodej menší části budovy. Jedná se o logické řešení, neboť 

část budovy v horní části byla již prodána před uzavřením této smlouvy. Městys Dolní Čermná 

hospodaří bez jakýkoliv problémů, což lze doložit i z průběžně dodávaných účetních materiálů 

bance. Městys Dolní Čermná dále vedl s Českou spořitelnou jednání o případném dalším úvěru, u 

kterého nebyla již zástava vyžadována s tím, že mělo být ručeno příjmy městyse, které se za 

poslední roky značně zvýšily.  

Žádosti bylo vyhověno, ze strany České spořitelny byly připraveny podklady pro zrušení zástav, 

které musí být projednány zastupitelstvem. 

Bez dotazů a připomínek zastupitelů.   

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 

10188/13/LCD ze dne 26. 2. 2013 (dále jen „Dodatek č. 2“)  se spol.  Česká spořitelna, a. s., sídlo: 

Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO 45244782 , schválilo jeho uzavření dle přílohy, jež 

je nedílnou součástí tohoto usnesení, a uložilo starostovi předmětný Dodatek č. 2 podepsat.  

 

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

 

 

5.3. Doplnění Strategického plánu rozvoje městyse Dolní Čermná na roky 2020 – 2026  

o projekt „Obnova obecní budovy čp. 234 na náměstí v Dolní Čermné“ 

 

K předloženému bodu starosta uvedl: doplnění Strategického plánu rozvoje městyse Dolní 

Čermná na roky 2020 – 2026 navrhujeme s ohledem k tomu, že máme informaci, že bude výzva 

z MMR v rámci podprogramu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ – dotační titul na 

rekonstrukci a přestavbu veřejných budov. Účastníkem podprogramu může být obec do 3000 

obyvatel. Budou podporovány akce zaměřené na obnovu veřejných budov (m. j. obecních domů), 

jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu. Žádat bude možné na potřebu investic tam, kde 

je již stavební povolení nebo je o stavební povolení požádáno. 

 

Navrhujeme tedy doplnění Strategického plánu rozvoje městyse Dolní Čermná, resp. její přílohy č. 

1, tj. akčního plánu o projekt „Obnova obecní budovy čp. 234 na náměstí v Dolní Čermné“ jedná se 

o objekt „staré školy“.  

  

Jak bylo řečeno při projednávání Strategického plánu v zastupitelstvu na předchozích jednáních – 

aktualizace akčního plánu může probíhat pružně, a to s ohledem na možnosti a požadavky 

konkrétních dotačních projektů („pružné“ změny).   

Bez dotazů a připomínek zastupitelů.   

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

11.5.3. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo návrh na doplnění Strategického plánu 

rozvoje městyse Dolní Čermná na období 2020-2026, resp. přílohy č. 1, tj. Akčního plánu na 

roky 2020-2021, o projekt s názvem „Obnova obecní budovy čp. 234 na náměstí v Dolní 

Čermné“ a schválilo jeho aktualizaci dle přílohy, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
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Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 

 

 

5.4. Informace o záměru zakoupení a využití objektu Lesní brána Pardubickým krajem   

 

Starosta podal zastupitelům informace ohledně záměru zakoupení objektu Lesní brána 

Pardubickým krajem a jeho využití v rámci Transformačního plánu Domova u studánky. 

V materiálech k jednání byly zastupitelům zaslány materiály zpracované paní ředitelkou Domova 

u studánky.       

 

Starosta uvedl, že o uvedeném záměru ho při osobní schůzce konané cca v polovině května 

informoval Ing. Pavel Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči, schůzky se 

účastnila také ředitelka Domova u studánky Mgr. Jitka Beránková a další zástupci zřizovatele.  

Starosta uvedl, že na jednu stranu je to škoda, neboť objekt poskytoval velice slušné ubytovací 

služby, které jsme využívali hlavně pro hosty městyse. Bude nezbytné vyřešit ztrátu uvedeného 

ubytování plánovanou přístavbou v AZAS. Na druhou stranu objekt Lesní brány bude využitý 

v rámci uvedeného projektu pro 10-12 klientů Domova u studánky tak, aby prostřednictvím 

provázaných sociálních služeb se mohli sociálně začlenit do komunitního prostředí, se 

zohledněním individuálního přístupu a jejich specifických potřeb. Služba bude personálně 

v objektu zajištěna nepřetržitě 24 hodin denně. Starosta uvedl, že s uvedeným záměrem nemá 

žádný problém, a že je důležité prezentování tohoto záměru, aby o něm nebyly podávány 

zkreslené informace.  Zástupci zřizovatele nabídli maximální spolupráci, včetně možného využití 

prostor a zázemí pro městys.  

 

Jiří Vávra se dotázal, zda tento záměr přinese i případné pracovní příležitosti obyvatelům městyse. 

Starosta uvedl, že na tuto otázku zatím nedokáže odpovědět, ale s největší pravděpodobností asi 

nikoliv.  

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

 

11.5.4. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí informace o záměru zakoupení 

objektu Lesní brána Pardubickým krajem a o jeho využití v rámci Transformačního plánu 

Domova u studánky.    

  

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

    

  

6. Dotazy občanů a diskuse  

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

 

P. R.: dohoda o parcelaci se bude zase podepisovat? Odpověděl starosta – ano, dohoda o parcelaci 

musí být podepsána všemi účastníky, tj. vlastníky pozemků v zájmové lokalitě a městysem. 

V nejbližších dnech bude všechny kontaktovat Ing. Milada Marešová. 
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K. K.: co je to Domov u studánky? Odpověděl starosta - Domov u studánky je příspěvkovou 

organizací Pardubického kraje, poskytuje sociální služby. Projekt připravovaný v objektu Lesní 

brána představuje trend zapojování klientů domova do běžného života. 

 

Martin Appl: jaká je situace s kůrovcem v lesích městyse? Odpověděl starosta – určitě jsme na tom 

lépe než na Vysočině. Stav porostů monitoruje nás odborný lesní hospodář Ing. Nejezchleb, se 

kterým je výborná spolupráce. Současné deštivé počasí je pro zpomalení kůrovcové kalamity 

příznivé. Problematiku také diskutujeme s panem Klaclem (spol. UNILES, lesní středisko 

Lanškroun). Za prodej kůrovcového dřeva je cca 1/3 běžné ceny. 

 

Jiří Zpěvák: jaký je stav realizace poldru za AZAS? Odpověděl starosta – dodělává se, měl by být 

dokončen do 30.06.2020. V případě, že nebude, firma musí přerušit práce a dokončit dílo po 

prázdninách. V průběhu letních měsíců bude zhotovitelská firma pokračovat výstavbou malého 

poldru a cesty.  

 

Pavel Mareš: bylo by možné provést nějakou výsadbu mezi vodní plochou a pastvinou? 

Odpověděl starosta – toto nebude možné, neboť uvedený prostor je určen pro zátopu v případě 

povodňového stavu, tedy zvýšení hladiny poldru.  

 

Luboš Hrdina: plánuje se zastřešení kontejnerů na tříděný odpad na stanovištích? Odpověděli 

starosta a místostarosta – budeme to teď projednávat na radě příští týden. Zastřešení se nebude 

řešit na všech stanovištích najednou, ale postupně, budeme začínat u bytovky za tělocvičnou.  

 

Další dotazy ani příspěvky do diskuse nikdo neměl. 

 

Jednání bylo ukončeno dne 22.06.2020 v 19.10 hod. 

Zápis byl vyhotoven: 29.06. – 01.07.2020  
 

 

Zapsala: JUDr. Hana Vágnerová 

 

 

Přílohy zápisu:  

č. 1 - zveřejněná informace o konání zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná dne 22.06.2020 

č. 2 - prezenční listiny zastupitelů a hostů 

č. 3 - usnesení zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná z 22.06.2020 
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Zapisovatel JUDr. Hana Vágnerová  

  

Ověřovatel  Petr Nastoupil 

  

Ověřovatel             Petr Nasto          Jan Svoboda 

  

Starosta  Petr Helekal  

  

 

 

   

  

  

 

 

 

 

 

 


