
 

1 

 

 

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 14.09.2020 

č.  12/2020-ZM 
čj. ÚmDC 781/2020  

Počet listů dokumentu: 28          

Počet příloh/listů: 3/25   

Spisový znak: 101.2.1     A/10 

               V Dolní Čermné, dne 14. září 2020           

 

 

ZÁPIS 

z jednání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná 

č.  12/2020-ZM 
konaného dne 14.09.2020 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 14. září 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 zatím 11 

zastupitelů. Z jednání se omluvili Luboš Hrdina, Ing. Martin Jirásek a Pavel Mareš. RNDr. Věra 

Šverclová se dostaví na jednán později.      

Starosta konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.  

 

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

Moniku Markovou a MUDr. Martina Appla. 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 
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4. Majetkové záležitosti 

5. Různé  

6. Dotazy občanů a diskuse  

 
Dále starosta na jednání přivítal Ing. Davida Macho ze spol. GEOREAL spol. s r.o., který je jedním 

z projektantů komplexních pozemkových úprav v k.ú. Verměřovice (a na části k.ú. Dolní Čermná 

a k.ú. Petrovice u Lanškrouna) další hosty.   

 
Starosta navrhl, aby po zahájení jednání byl předřazen bod „5.4. KPÚ Verměřovice -  aktualizace 

plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Verměřovice a na části k.ú. 

Dolní Čermná a k.ú. Petrovice u Lanškrouna, změna katastrální hranice související s návrhem 

komplexních pozemkových úprav“, který je původně naplánován jako součást bloku 5. Různé. 

Návrh na předřazení projednání tohoto bodu je podáván s ohledem na dlouhou zpáteční cestu Ing. 

Macho, který na zastupitelstvo dojel, aby nám k této problematice jako projektant podal komentář.     

 

K navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky, jiné návrhy ani náměty na 

doplnění.  

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zapisovatelku Hanu Vágnerovou, ověřovatele  

zápisu Bc. Moniku Markovou a MUDr. Martina Appla a program jednání.  

 

Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0 

 

Na jednání se dostavila RNDr. Věra Šverclová  

 

5.4. Komplexní pozemkové úpravy Verměřovice  

        -  aktualizace plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Verměřovice 

a na části k.ú. Dolní Čermná a k.ú. Petrovice u Lanškrouna 

- změna katastrální hranice související s návrhem komplexních pozemkových úprav  

Starosta předal slovo Ing. Machovi, který podal komentář k předloženému bodu.  

V souvislosti s Komplexními pozemkovými úpravami Verměřovice („KPÚ“) vám byly zaslány 

podklady pro jednání zastupitelstva od projektantky Ing. Vladimíra Vondráčková ze spol. 

GEOREAL spol. s r.o. Měly by být projednány 2 záležitosti a to: 

1) Aktualizace plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Verměřovice a 

na části k.ú. Dolní Čermná a k.ú. Petrovice u Lanškrouna a na části k.ú. Dolní Čermná a k.ú. 

Petrovice u Lanškrouna 

      2) Změna obecní hranice související s návrhem komplexních pozemkových úprav 

 

K bodu 1) prezentoval Ing. Macho příslušné materiály - hlavní výkres aktualizovaného plánu 

společných zařízení a zejména detailní mapku týkající se k.ú. Dolní Čermná. Původní plán 

společných zařízení byl schválen zastupitelstvem městyse Dolní Čermná dne 24. 9. 2018. V rámci 

návrhu nového umístnění pozemků jednotlivých vlastníků došlo k jedné změně, která se dotkla 

Dolní Čermné, a tou je zkrácení doplňkové (travní) polní cesty DC51 pro zpřístupnění pozemků. 

Původně trasa této cesty pokračovala přes louku až k silnici II/314. Nakonec došlo ke zkrácení, 
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protože šlo o zajištění přístupu k pozemku jen jednoho vlastníka. Tato změna je zapracována i do 

textové části „Technické zprávy“. 

 

K bodu 2) Ing. Macho prezentoval mapu s návrhem změny katastrálních hranic, které jsou zároveň 

hranicemi obecními mezi katastrálními územími Dolní Čermná, Verměřovice a Petrovice u 

Lanškrouna. Na mapě jsou současné obecní hranice znázorněné červenou barvou. Nově navržené 

obecní hranice jsou znázorněné žlutě. Nové obecní hranice jsou navržené tak, aby v maximální 

možné míře vedly po v terénu znatelných hranicích, případně byl jejich průběh zjednodušen. 

Dochází také o posunutí „trojmezí“ mezi obcemi. Zastupitelstvu jsou předloženy návrhy Dohod o 

změně katastrální hranice a o změně hranice obce, které se budou uzavírat s obcí Petrovice a s obcí 

Verměřovice. Navrhovanou změnou se zvětší výměra k. ú. Dolní Čermná o 476 m2. 

  

Starosta se dotázal zastupitelů, zda mají k projednávanému bodu a prezentovaným materiálům 

nějaké dotazy. 

Jiří Zpěvák – proč pozemek pod částí cesty na Blahotinci (sjezd z hlavní silnice směrem „ke 

mlýnu“) je na k. ú. Dolní Čermná? Odpověděl Ing. Macho - důvody jsou majetkové – došlo 

k výměně pozemků, které měl městys původně v k. ú. Verměřovice. Pozemek pod další částí 

předmětné cesty se zatím nedá řešit, je v majetku Lesů ČR a zatím to takto musí zůstat, protože je 

podána žaloba na určení vlastnických vztahů. 

K tomu ještě uvedl starosta, že místní komunikace nacházející se na pozemku je majetkem obce 

Petrovice a je povinností této obce se o ni starat, včetně zimní údržby. 

Další dotazy k projednávanému bodu nikdo neměl. 

  

Starosta navrhl unesení a dal o nich hlasovat:   

1. 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo a schválilo aktualizovaný plán společných 

zařízení zpracovaný v rámci komplexních pozemkových úprav k. ú. Verměřovice předložený 

SPÚ, Krajským pozemkovým úřadem pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad Orlicí. 

 

Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 

 

2. 1. 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo návrh na změnu katastrální hranice s obcí 

Petrovice v rámci komplexních pozemkových úprav k. ú. Verměřovice a podle ust. § 84 odst. 2) 

písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů, souhlasí se změnou 

katastrální hranice mezi k. ú. Petrovice a k. ú. Dolní Čermná dle dokumentů předložených SPÚ, 

Krajským pozemkovým úřadem pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad Orlicí a schvaluje 

uzavření „Dohody o změně katastrální hranice obce a o změně hranice obce“ mezi obcí 

Petrovice, sídlo Petrovice 62, IČO 00279340 a městysem Dolní Čermná, sídlo Dolní Čermná 76, 

IČO 00278734 dle návrhu v příloze a ukládá starostovi předmětnou dohodu podepsat.   

 

Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 

2. 2. 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo návrh na změnu katastrální hranice s obcí 

Verměřovice v rámci komplexní pozemkové úpravy Verměřovice a podle ust. § 84 odst. 2) písm. 

j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů, souhlasí se změnou katastrální 

hranice mezi k. ú. Verměřovice a k. ú. Dolní Čermná dle dokumentů předložených SPÚ, 
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Krajským pozemkovým úřadem pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad Orlicí a schvaluje 

uzavření „Dohody o změně katastrální hranice obce a o změně hranice obce“ mezi obcí 

Verměřovice, sídlo Verměřovice 14, IČO 00279706 a městysem Dolní Čermná, sídlo Dolní 

Čermná 76, IČO 00278734 dle návrhu v příloze a ukládá starostovi předmětnou dohodu 

podepsat.   

 

Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 

 

2. Zpráva o činnosti rady (za období konec června 2020 – srpen 2020) 
Starosta uvedl, že od minulého jednání zastupitelstva, které se konalo dne 22.06.2020, proběhlo 

celkem pět jednání Rady městyse Dolní Čermná (dále „RM“ nebo „rada“). Zastupitelům 

předkládáme zprávu o činnosti RM z jednání 30.06.2020 (34. jednání RM),  13.07.2020 (35. jednání 

RM), 29.07.2020 (36. jednání RM) a 11.08.2020 (37. jednání RM) a 07.09.2020 (38.jednání RM). 

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

seznámili dle materiálů zaslaných k jednání.  

Starosta také uvedl, že rada v tomto období také projednávala probíhající investiční akce a akce 

připravované. Realizované a připravované akce městyse pak budou předmětem samostatného 

bodu 5.3. v rámci Různého, kde podá podrobnější komentář    

 
34. jednání RM 30.06.2020: 

34.2. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o aktuálních příjmech městyse a schválení 

zákona o poskytnutí jednorázového nenávratného příspěvku do rozpočtu obcí 1.200,- 

Kč/obyvatele (opatření zmírňující dopady zákona o kompenzačním bonusu).       

 

34.3.1. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o průběhu akce „Přírodovědná učebna“ 

(půdní vestavba objektu základní školy v Dolní Čermné). 

34.3.2. Rada městyse projednala cenovou nabídku spol. MMVE, s. r. o., Verměřovice 220, IČO 

28816579 na provedení strukturované kabeláže v učebně ZŠ v Dolní Čermné, předmětnou nabídku 

schválila a uložila starostovi zajistit příslušnou objednávku. 

34.3.3. Rada městyse se seznámila s marketingovým průzkumem na vybavení přírodovědné 

učebny a zázemí školního poradenského pracoviště (žákovské lavice, žákovské školní židle, 

učitelská židle, učitelská katedra, stoly) předloženého ředitelkou ZŠ a uložila ředitelce zpracovat 

poptávky a předložit cenové nabídky na nejbližší jednání rady.   

- bude v bodě „Různé“  

 

34.4. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty z jednání s xxx. xxx. M. S. konaného dne 

03.06.2020 ohledně vypořádání vztahů k pozemkům v sídlišti za školou, které jsou v podílovém 

spoluvlastnictví městyse Dolní Čermná, K. S. a K. S., uložila starostovi zajistit ocenění 

předmětných pozemků znalcem a připravit k projednání návrh na vypořádání.  

 

34.5. Rada městyse schválila uzavření Dodatku č. 2 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.  

- bude v bodě „Různé“  
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34.6.1 Rada městyse schválila zveřejnění záměru směny pozemků: 

pozemkové parcely č. 3110/2, pozemkové parcely č. 8161/2 a pozemkové parcely č. 8157/2  

všechny pozemky v k. ú. Dolní Čermná, nově vzniklé dle geometrického plánu č. 965-207/2020 

zpracovaného spol. Geodezie Lanškroun s. r. o., Lanškroun, Opletalova 92, IČO 27511618 

(z vlastnictví městyse Dolní Čermná do vlastnictví V. V., bytem xxx),  

- za pozemkovou parcelu č. 3091/3 v k. ú. Dolní Čermná, nově vzniklou dle geometrického plánu 

č. 965-207/2020 (z vlastnictví V. V. do vlastnictví městyse Dolní Čermná).    

- bude v bodě „Majetkové záležitosti“  

 

34.6.2 Rada městyse schválila zveřejnění záměru směny pozemků: 

pozemkové parcely č. 3110/3 v k. ú. Dolní Čermná, nově vzniklé dle geometrického plánu č. 965-

207/2020 zpracovaného spol. Geodezie Lanškroun s. r. o., Lanškroun, Opletalova 92, IČO 27511618 

(z vlastnictví městyse Dolní Čermná do vlastnictví xxx G. M., bytem xxx,   

- za pozemkovou parcelu č. 3109/2 v k. ú. Dolní Čermná, nově vzniklou dle geometrického plánu 

č. 965-207/2020 (z vlastnictví xxx G. M., do vlastnictví městyse Dolní Čermná).    

- bude v bodě „Majetkové záležitosti“  

 

34.7. Rada městyse projednala a schválila návrh úpravy (zastřešení) sběrných míst na umístění 

kontejnerů na separovaný odpad, dle přílohy.   

- úpravy sběrných míst postupně probíhají  

 

34.8. Rada městyse vzala na vědomí informace o přípravě prodejů bytů v domě čp. 224 v Dolní 

Čermné (vyřízení výmazu zástavního práva na nemovitosti, zadání zpracování znaleckých 

posudků na ocenění bytů) a o dalším předpokládaném postupu a uložila starostovi, aby po 

zpracování znaleckých posudků neprodleně jednal s Mgr. Janou Zwyrtec Hamplovou o 

zpracování příslušných právních dokumentů k jejich projednání v orgánech městyse. 

- jednání s Mgr. Hamplovou, které mělo být 14.9.2020 se z důvodu její nemoci nekonalo; jednání je 

nakonec dohodnuto na 12.10.2020  

 

34.9. Rada městyse vzala na vědomí informaci MMR, Odboru správy národních programů, o 

podpoře žádosti na projekt „Oprava havarijního stavu střechy objektu ZŠ a ŠJ Dolní Čermná“ a 

uložilo starostovi zajistit, aby poskytovateli dotace byly zaslány veškeré potřebné podklady pro 

vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, a to prostřednictvím Dobrovolného svazku obcí 

Mikroregion Severo-Lanškrounsko.  

- bude v bodě „Různé“  

 

34.10.1. Rada městyse rozhodla pronajmout byt  č. 13 o velikosti 1 + kk ve III. NP v domě čp. 226 

do nájmu L. M., bytem xxx a uzavřít s ním nájemní smlouvu od 01.07.2020 na dobu určitou do 

31.12.2021 s nájemným ve výši dle přílohy, za podmínky, že nejpozději do 01.07.2020 složí na účet 

městyse požadovanou kauci a uložila starostovi podepsat příslušnou smlouvu o nájmu bytu.  

 

34.10.2. Rada městyse rozhodla pronajmout byt č. 12 o velikosti 1 + kk ve III. NP v domě čp. 226 do 

nájmu D. S., bytem xxx a uzavřít s ní nájemní smlouvu od 01.08.2020 na dobu určitou do 

31.12.2021 s nájemným ve výši dle přílohy, za podmínky, že nejpozději do 28.07.2020 složí na účet 

městyse požadovanou kauci a uložila starostovi podepsat příslušnou smlouvu o nájmu bytu.  
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34.10.3. Rada městyse rozhodla pronajmout byt č. 4 o velikosti 1 + kk v I. NP v domě čp. 226 do 

nájmu M. T., bytem xxx a uzavřít s ní nájemní smlouvu od 01.08.2020  na dobu určitou do 

31.12.2021 s nájemným ve výši dle přílohy, za podmínky, že nejpozději do 28.07.2020 složí na účet 

městyse požadovanou kauci a uložila starostovi podepsat příslušnou smlouvu o nájmu bytu.  

 

34.11.1. Rada městyse schválila uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 13.09.2019 na 

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

Mikroregion Severo-Lanškrounsko, Dolní Čermná 76, IČO 01349341, dle přílohy. 

34.11.2. Rada městyse schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 18.02.2019 na 

zajištění dotační administrace projektu „Obnova místní komunikace č. 17C v Dolní Čermné“ s 

Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, Dolní Čermná 76, IČO 01349341, 

dle přílohy. 

34.11.3. Rada městyse schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 18.02.2019 na 

zajištění dotační administrace projektu „Oprava havarijního stavu střechy objektu ZŠ a ŠJ Dolní 

Čermná“ s Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, Dolní Čermná 76, IČO 

01349341, dle přílohy. 

- bude v bodě „Různé“  

 

34.12. Rada městyse se seznámila s vyznačením věcného břemene na ppč. 47/1 v k.ú. Jakubovice 

dle geometrického plánu (vodovodní řad ve vlastnictví spol. Vodovody a kanalizace Jablonné nad 

Orlicí, a. s.) a uložila starostovi zajistit dopracování geometrického plánu pro zřízení předmětného 

věcného břemene také na ppč. 60/2 v k.ú. Jakubovice.  

 

34.13. Rada městyse se seznámila se žádostí J. Z, bytem xxx (žádost čj. ÚmDC 507/2020 ze dne 

18.06.2020) o narovnání majetkového vztahu k pozemku v k. ú. Jakubovice a doporučila 

zastupitelstvu městyse schválit zveřejnění záměru prodeje ppč. 359/3 v k. ú. Jakubovice.  

- bude v bodě „Majetkové záležitosti“  

 

34.14. Rada městyse schválila přijetí programové účelové dotace na požární techniku a věcné 

prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2020, do výše 70 % ze 

skutečných celkových nákladů, maximálně však 10.000, - Kč (pořízení zásahové obuvi), a uzavření 

příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s Pardubickým krajem, se sídlem 

Komenského náměstí 125, Pardubice, IČO 70892822, a uložila starostovi předmětnou smlouvu 

podepsat.    

 

34.15. Rada městyse vzala na vědomí informace zpracované lesním hospodářem Martinem 

Nejezchlebem o hospodaření v lesích městyse. 

 

34.16. Rada městyse schválila vyplacení odměn za I. pololetí roku 2020 ředitelkám příspěvkových 

organizací 

 Mateřská škola Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, sídlo Dolní Čermná 4, IČO 70996849,  

 Školní jídelna Dolní Čermná, sídlo Dolní Čermná 40, IČO 70154503,  

z rozpočtových prostředků jednotlivých příspěvkových organizací, ve výši dle přílohy.  
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34.17. Rada městyse vzala na vědomí oznámení ředitelky Základní školy Vincence Junka Dolní 

Čermná (čj. ÚmDC 522/2020 ze dne 24.06.2020) o přerušení provozu školní družiny při ZŠ V. 

Junka Dolní Čermná.   

35. jednání RM 13.07.2020: 

35.2.1. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o průběhu akce „Přírodovědná učebna“ 

(půdní vestavba objektu základní školy v Dolní Čermné). 

- bude v bodě „Různé“  

 

35.2.2. Rada městyse v návaznosti na usnesení RM č. 34.3.2. ze dne 30.06.2020 projednala a 

schválila cenovou nabídku spol. TERAsport-Müller, s. r. o., Praha 10, Žirovnická 3124/1, IČO 

28486617 na dodání vybavení přírodovědné učebny a zázemí školního poradenského pracoviště 

školním nábytkem dle přílohy, jako cenově nejvýhodnější a uložila starostovi zajistit realizaci 

nákupu.   

- bude v bodě „Různé“  

 

35.2.2. Rada městyse schvaluje uzavření dohody o narovnání podle příslušných ustanovení zák. č. 

89/2012 Sb. občanský zákoník, mezi Městysem Dolní Čermná a společností TROGAST s.r.o., a to 

následujícího obsahu  

1. Předmětem dohody o narovnání je čl. IV Smlouvy o dílo uzavřené dne 25.02.2020 mezi 

Městysem Dolní Čermná a společností TROGAST s.r.o., a to tak, že původní znění obsahující "cena 

bez DPH ve výši 1.777.986,34 Kč bez DPH, slovy 

jedenmilionsedmsetsedmdesátsedmtisícdevětsetosmdesátšestkoruntřicetčtyřihaléřů" se nahrazuje 

správným zněním, a to "cena ve výši 1.773.986,34 Kč bez DPH, slovy 

jedenmilionsedmsetsedmdesáttřitisícdevětšetosmdesátšestkoruntřicetčtyřihaléřů". 

2. Důvodem narovnání je identifikovaná chyba v psaní, ke které došlo při přepisování textu 

nabídky, což obě smluvní strany společně prohlašují a uznávají. 

3. Cena díla je tedy sjednána ve výši 1.773.986,34 Kč bez DPH, slovy 

jedenmilionsedmsetsedmdesáttřitisícdevětšetosmdesátšestkoruntřicetčtyřihaléřů, což odpovídá 

obsahu podané nabídky, a mělo být ve smlouvě uvedeno v okamžiku jejího podpisu.   

V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo beze změny.  

- uzavření dohody o narovnání bylo nutné z důvodu napravení písařské chyby  

 

35.3. Rada městyse vzala na vědomí informace ohledně postupů v krizovém řízení.  

 

35.4. Rada městyse se seznámila s dopisem města Lanškrouna, komise k projednávání přestupků 

(žádost čj. ÚmDC 561/2020 ze dne 07.07.2020) o přehodnocení výše poplatku za projednávání 

přestupků, které město Lanškroun pro městys Dolní Čermná projednává na základě uzavřené 

veřejnoprávní smlouvy, a rozhodla vyšší poplatek za projednání přestupku akceptovat a zaslat 

městu Lanškroun písemnou odpověď ve smyslu jednání rady.   

 

35.5. Rada městyse vzala na vědomí informaci o schválení žádosti o podporu projektu „Chodník 

Lesní brána Dolní Čermná“, včetně schválení jejího financování Řídícím orgánem IROP; Rada 

městyse uložila starostovi zajistit přípravu zadávacího řízení a výzvy k podání nabídek.    

- bude v bodě „Různé“  
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35.6. Rada městyse vzala na vědomí informaci MMR, oddělení administrativy národních a NNO 

programů o poskytnutí dotace na projekt „Obnova místní komunikace č. 17C  v Dolní Čermné“ a o 

registraci akce a uložila starostovi zajistit přípravu podkladů potřebných pro vydání Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace.     

- bude v bodě „Různé“  

 

35.7.1. Rada městyse projednala a schválila Řád veřejného pohřebiště městyse Dolní Čermná dle 

přílohy, která se stává nedílnou součástí tohoto usnesení. 

35.7.2. Rada městyse projednala a schválila Řád veřejného pohřebiště městyse Dolní Čermná – 

místní část Jakubovice dle přílohy, která se stává nedílnou součástí tohoto usnesení. 

- řády veřejných pohřebišť bylo nutné mít zpracované a schválené do 01.08.2020 tak, aby byly 

v souladu s platnou legislativou; poděkování patří Dobrovolnému svazku obcí Mikroregion 

Severo-Lanškrounsko, který vše zaštiťoval a zpracovával pro většinu členských obcí svazku  

 

35.7.3. Rada městyse schválila uzavření „Rámcová příkazní smlouvy o zajištění hrobnických prací“ 

s f. Štefan Kyčmol, se sídlem Ostrov čp. 237, IČO 68469446 dle návrhu v příloze a uložila starostovi 

předmětnou smlouvu podepsat. 

 

35.8. Rada městyse projednala žádost (čj. ÚmDC 561/2020 ze dne 07.07.2020) xxx P. L., bytem xxx, 

ohledně záměru stavby hospodářské budovy na obecním pozemku (ppč. 8179 v k. ú. Dolní 

Čermná) a žádost o jeho odkoupení, uložila předložit předmětnou žádost k projednání 

zastupitelstvu městyse s tím, že žádosti doporučila nevyhovět.  

- bude v bodě „Majetkové záležitosti“  

 

35.9. Rada městyse projednala a schválila  

 Provozní řád multifunkčního hřiště AZAS 

 Provozní řád hřiště plážového volejbalu AZAS 

dle přílohy.  

 

35.10. Rada městyse projednala žádost ředitelky Mateřská školy Dolní Čermná, okres Ústí nad 

Orlicí, se sídlem Dolní Čermná 4, IČO 70996849, o vyjádření souhlasu zřizovatele s realizací 

projektu v rámci výzvy 02_20_080 Šablony III Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

(OP VVV) a s realizací předmětného projektu v rámci OP VVV souhlasí.  

 

35.11. Rada městyse projednala žádost Z. G., bytem xxx o přidělení nájemního bytu v čp. 226, 

konstatuje, že žádosti není možné vyhovět, protože městys nemá v předmětném bytovém domě 

k dispozici požadovaný byt a uložila zaměstnankyním městyse vést její žádost v evidenci žádostí 

uchazečů o byty. 

35.12. Rada městyse projednala a schválila uzavření „hromadné licenční smlouvy o veřejném 

provozování“  s OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s., Praha 6 – 

Bubeneč, ČS armády 20, IČO 63839997 a uložila starostovi ji podepsat. 

 

36. jednání RM 29.07.2020: 

36.2. Rada městyse projednala a schválila rozsah víceprací akce „Přírodovědná učebna“ 

dle přílohy a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25.02.2020 se společností TROGAST 

s. r. o., Písečná 176, 561 70 Písečná, IČO 28779193 dle předloženého návrhu a uložila starostovi 

předmětný Dodatek č. 1 podepsat.  
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- bude v bodě „Různé“  

 

36.3. Rada městyse v souvislosti s uzavřením nových nájemních smluv v bytovém domě čp. 226 

vzala na vědomí informace ohledně přihlášení nájemců k trvalému pobytu v městysu, jeho 

případného zrušení a dalších souvisejících okolnostech.     

 

36.4. Rada městyse projednala konání divadelního představení „Don Quijote de la Ancha“ Divadla 

klauniky Brno, schválila dobrovolné vstupné pro účastníky a uložila K. Veselé a I. Hamplové 

zajistit pro tuto akci veškerá hygienická podmínky v souladu s aktuálním opatřením Ministerstva 

zdravotnictví v souvislosti s COVID-19.  

 

36.5. Rada městyse schválila uzavření smlouvy o dílo na zajištění organizace výběrového řízení 

v rámci realizace projektu „Obnova místní komunikace č. 17C v Dolní Čermné“ s Dobrovolným 

svazkem obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, Dolní Čermná 76, IČO 01349341, dle přílohy. 

- bude v bodě „Různé“  

 

36.6. Rada městyse v souvislosti s připravovaným projektem „brownfield kravíny Dolní Čermná“ 

 schválila cenovou nabídku spol. Thermo Sanace, s. r. o., Ostrava – Kunčinky, Chamrádova 

475/23, IČO 28622201, na odborné posouzení krovových konstrukcí objektu bývalého 

kravína  

 seznámila se s dalším předpokládaným postupem při přípravě projektu 

a uložila starostovi projednat zpracované dokumenty v příslušných orgánech městyse.  

- bude v bodě „Různé“  

 

 

37. jednání RM 11.08.2020: 

37.2. Rada městyse vzala na vědomí informace o dosavadním průběhu akce „Přírodovědná 

učebna“, konání kontrolního dne a přípravě na předání díla; Rada městyse uložila starostovi a 

místostarostovi poskytnout zúčastněným na akci veškerou potřebnou součinnost k jejímu 

dokončení a profinancování.  

- bude v bodě „Různé“  

 

37.3.1. Rada městyse vzala na vědomí informace o přípravě podkladů k výzvě k podání nabídek 

na veřejnou zakázku malého rozsahu „Obnova místní komunikace č. 17C v Dolní Čermné“ a 

předpokládaném termínu výběru nejvýhodnější nabídky.   

37.3.2. Rada městyse pověřuje Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko 

přípravou a zajištěním zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Obnova místní 

komunikace č. 17C v Dolní Čermné“, obesláním firem, otevřením obálek, posouzením a 

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

došlých nabídek uchazečů a doporučení pro výběr zhotovitele.  

- bude v bodě „Různé“  

 

37.4. Rada městyse projednala a schválila předloženou cenovou nabídku Ing. Jana Eibla, Praha 3, 

Pod Lipami 2564/27, IČO 73521442, na zpracování projektové dokumentace akce „Oprava místní 

komunikace Hasičský dům – Fara, Dolní Čermná“ dle přílohy. 

- bude v bodě „Různé“  
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37.5.1. Rada městyse vzala na vědomí zaslání výzvy k podání cenové nabídky na zpracování 

projektové dokumentace na akci „Půdní vestavba objektu ZŠ Dolní Čermná“ třem firmám a 

odmítnutí 2 firem z důvodů vytíženosti. 

37.5.2. Rada městyse rozhodla přijmout a schválit jedinou doručenou nabídku na zpracování 

projektové dokumentace na akci „Půdní vestavba objektu ZŠ Dolní Čermná“  předloženou 

společností svoboda.plan s. r. o., se sídlem Dolní Čermná 243,  IČO 27554805, dle přílohy a 

uzavření příslušné smlouvy o dílo a uložila starostovi ji podepsat. 

- bude v bodě „Různé“  

 

37.6. Rada městyse se seznámila se žádostí V. J. a xxx Z. J., bytem xxx (čj. ÚmDC 617/2020 ze dne 

27.07.2020) o odkoupení části ppč. 875 v k. ú. Jakubovice dle přiložené situační mapy a uložila po 

zpracování geometrického plánu, kterým bude předmětný pozemek přesně zaměřen a rozdělen, 

přeložit věc k projednání zastupitelstvu.    

- zpracování geometrického plánu se prozatím pozastavilo; v současné době řeší se připomínky 

spoluobčanů  

 

37.7. Rada městyse projednala žádost P. R. ohledně zpevnění příjezdové cesty na části ppč. 8662 k 

pozemku ppč. 8184 v k. ú. Dolní Čermná betonovými panely, uložila starostovi prověřit tento 

záměr z hlediska legislativních podmínek a o možnostech informovat radu a žadatele. 

 

37.8. Rada městyse schválila uzavření „Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na 

úseku projednávání přestupků“ s městem Lanškroun, nám. J. M. Marků 12, Vnitřní Měst, 563 01 

Lanškroun, IČO 279 102  

a to v souladu s ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů, ust. § 

160 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozd. předpisů, a ust. § 105 zákona č. 

250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozd. předpisů,     

podle které bude město Lanškroun prostřednictvím svých orgánů namísto městyse Dolní Čermná 

vykonávat v jejím správním obvodu přenesenou působnost svěřenou orgánům městyse na úseku 

projednávání přestupků, a to všech přestupků, k jejichž projednávání by byl jinak příslušný orgán 

městyse Dolní Čermná,   

dle návrhu v příloze a ukládá starostovi předmětnou smlouvu podepsat. 

 

37.9. Rada městyse rozhodla o zřízení budoucího věcného břemene na pozemku ppč. 4132/7 a ppč. 

2359/2 v k. ú. Dolní Čermná, ve prospěch oprávněného – společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, 

Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, IČO 24729035 zastoupené společností MONTPROJEKT, a. s. 

Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082, IČO 28494032,  

spočívajícího v právu oprávněné osoby na služebném pozemku umístit, provozovat, opravovat, 

udržovat zařízení distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, schválila 

návrh „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-

12-2021064/VB/1A a ukládá starostovi předmětnou smlouvu podepsat. 

 

37.10. Rada městyse se seznámila se žádostí M. Š., bytem xxx (čj. ÚmDC 146/2020) ohledně vztahů 

k pozemku ppč. 491/2 v k. ú. Jakubovice, s obsahem jednání se žadatelkou a dohodnutým 

návrhem záměru pro vypořádání vztahů k pozemkům za domem čp. 3 v Jakubovicích a uložila 

předložit ho k projednání v zastupitelstvu.    

- bude v bodě „Majetkové záležitosti“, domluvené úpravy musí zpracovat geodet  
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37.11. Rada městyse se seznámila se záměrem vyplývajícím ze žádosti spol. IBIS PC s. r. o., 

Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 138, IČO 06588557 (povolení výkopových prací na pozemcích 

městyse ppč. 8258 a ppč. 8713 v k. ú. Dolní Čermná, o umístění kabelu a povolení stavby sloupu 

pro internetový vysílač); Rada městyse proti předmětnému záměru nemá námitky a ukládá sdělit 

své závěry žadateli, s tím, že je nutné podat oficiální žádosti pro jednotlivá povolení.  

 

37.12. Rada městyse projednala žádost M. M., bytem xxx (čj. ÚmDC 634/2020 ze dne 03.08.2020) o 

odkoupení pozemků ppč. 370 a části ppč. 368 v k. ú. Jakubovice a doporučila ZM schválit 

zveřejnění záměru prodeje předmětných pozemků.   

 

37.13. Rada městyse se seznámila s dopisem p. H. J., bytem xxx (čj. ÚmDC 533/2020 ze dne 

26.06.2020) ohledně řešení spoluvlastnictví k pozemkům zapsaným na LV 53 a LV 61 v k. ú. 

Jakubovice a rozhodla, že žadatelce bude zaslána odpověď s doporučením, zda o odkoupení 

spoluvlastnických podílů na předmětných pozemcích nemají zájem další spoluvlastníci či majitelé 

sousedních pozemků.  

 

37.14. Rada městyse schválila ceny pro ubytování v AZAS v r. 2021 dle přílohy. 

 

37.15. Rada městyse rozhodla odložit konání akce Den se sousedy na rok 2022. 

 

38. jednání RM 07.09.2020  

38.2. Rada městyse vzala na vědomí komplexní informace o akci „Přírodovědná učebna“; Rada 

městyse uložila starostovi zajistit dokončení akce, včetně jejího vyúčtování vůči poskytovateli 

dotace a poskytnout administrátorovi dotace potřebnou součinnost proto, aby platbu dotace 

městys obdržel nejpozději do konce roku 2020. 

 

38.3. Rada městyse v návaznosti na usnesení RM č. 37.3.1. a 37.3.2. vzala na vědomí informace o 

přípravě projektu „Obnova místní komunikace č. 17C v Dolní Čermné“ (úpravu projektové 

dokumentace včetně rozpočtu, obesílané firmy) a o zahájení výběrového řízení, které pro městys 

zpracovává Mikroregion Severo-Lanškrounsko. 

 

38.4.1. Rada městyse vzala na vědomí informace o přípravě podkladů k výzvě k podání nabídek 

na veřejnou zakázku malého rozsahu „Chodník Lesní brána“ a předpokládaném termínu výběru 

nejvýhodnější nabídky.   

38.4.2. Rada městyse pověřuje Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko 

přípravou a zajištěním zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Chodník Lesní 

brána“, obesláním firem, otevřením obálek, posouzením a hodnocením došlých nabídek s tím, že 

radě městyse bude následně předloženo vyhodnocení došlých nabídek uchazečů a doporučení pro 

výběr zhotovitele.  

 

38.5. Rada městyse projednala žádosti P. a J.  R., bytem xxx (čj. ÚmDC 705/2020 a čj. 706/2020 ze 

dne 25.08.2020) a vyslovila souhlas s novostavbou rodinného domu, zahradního domku a 

zpevněných ploch na pozemcích ppč. 8184, ppč. 8662 a ppč. 8185, k. ú. Dolní Čermná; Rada 

městyse projednala a vyslovila souhlas s provedeném stavby „prodloužení řadů vodovodu a 

kanalizace p. č. 4190/1 k. ú. 628 883 Dolní Čermná“ na pozemcích v majetku městyse ppč. 3157/4 a 
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ppč. 3161/5, k. ú. Dolní Čermná, pro napojení budoucího rodinného domu na ppč. 8184 a uložila 

starostovi zajistit informovaní žadatele ve smyslu jednání rady.   

 

38.6. Rada městyse vzala na vědomí informace k projektu „Brownfield kravíny Dolní Čermná“ 

ohledně majetkoprávních vztahů k budově skladovací haly, budově bývalého kravína a 

pozemkům, o důvodech vedoucích městys k odkoupení budov, o zpracování statického posouzení 

skladovací haly a odborného posouzení krovu kravína, o přípravě znaleckého posudku na 

stanovení kupní ceny budov, o dalším předpokládaném postupu (zpracování projektové 

dokumentace a příprava projektu do očekávané výzvy MMR)  a projednání v orgánech městyse a 

uložila starostovi pokračovat v přípravách odkoupení nemovitosti a podklady předložit orgánům 

městyse k rozhodnutí  

 

38.7. Rada městyse schválila rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu městyse na rok 2020, dle přílohy. 

 

38.8. Rada městyse se seznámila s nabídkovou cenou vnitřních protipožárních dveří do tělocvičny 

(viz cenová nabídka spol. ADOR CZ s. r. o., Lanškroun, Dobrovského 981, IČO 252 92 331), jejichž 

objednávku zajistí Základní škola Vincence Junka Dolní Čermná; Rada městyse schválila 

provedení uvedené výměny dveří v tělocvičně a její financování z prostředků vytvořeného fondu 

oprav.   

 

38.9. Rada městyse schválila vyplacení odměny za I. pololetí roku 2020 ředitelce příspěvkové 

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

Čermná 4, IČO 70996806, z rozpočtových prostředků uvedené příspěvkové organizace, ve výši dle 

přílohy.  

 

38.10. Rada městyse se seznámila s pozváním starosty družební obce Liptovská Teplička dle 

přílohy a schválila pracovní cestu starosty do Liptovské Tepličky ve dnech 09.09. – 11.09.2020. 

 

38.11. Rada městyse rozhodla o zřízení věcného břemene na pozemcích  ppč. 4106/13 a ppč. 8680 

v k. ú. Dolní Čermná, ve prospěch oprávněného – společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, Děčín 

IV – Podmokly, Teplická 874/8, IČO 24729035 zastoupené společností Energomontáže Votroubek, 

s. r. o., Rychnov nad Kněžnou, Strojnická 1646, IČO 28791274, spočívajícího v právu oprávněné 

osoby na služebném pozemku umístit, provozovat, opravovat, udržovat zařízení distribuční 

soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, schválila návrh „Smlouvy o zřízení 

věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2019027/VB/2, Dolní Čermná, parc. 8017/2, kNN“ dle 

přílohy a ukládá starostovi předmětnou smlouvu podepsat. 

 

38.12. Rada městyse schválila uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zajištění dotační 

administrace po dobu udržitelnosti projektu „Digitální technologie v Dolní Čermné pro všechny“ s 

Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, Dolní Čermná 76, IČO 01349341, 

dle přílohy. 

 

38.13. Rada městyse projednala žádost Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, ředitele 

územního odboru Ústí nad Orlicí (čj. ÚmDC 671/2020 ze dne 14.08.2020) a schválila poskytnutí 

finančního daru žadateli na organizační zajištění oslav 50. výročí založení profesionálního sboru 

požární ochrany v okrese Ústí nad Orlicí, uzavření příslušné darovací smlouvy dle přílohy a 

uložila starostovi ji podepsat. 
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38.14. Rada městyse schválila podání žádosti o bezúplatný převod vozidlového terminálu Matra 

G2 včetně montážní sady (digitální radiostanice nainstalované na hasičských autech JSDHO) 

z majetku Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje do vlastnictví městyse Dolní 

Čermná.     

 

38.15. Rada městyse se seznámila s podanou námitkou (čj. ÚmDC 707/2020 ze dne 26.08.2020) 

majitelů nemovitostí v k. ú. Jakubovice k plánovanému prodeji ppč. 875 v k. ú. Jakubovice a 

uložila starostovi se zainteresovanými obyvateli místní části Jakubovice věc osobně projednat. 

 

38.16. Rada městyse projednala žádost J. N., bytem xxx (čj. ÚmDC 655/2020 ze dne 11.08.2020)   o 

přidělení obecního bytu, případně zařazení do evidence zájemců o byty s tím, že městys nemá 

momentálně žádný vhodný volný byt a uložila zaměstnankyním městyse vést její žádost 

v evidenci žádostí uchazečů o byty. 

 

38.17. Rada městyse vzala na vědomí organizaci školního roku 2020–2021 v Mateřské škole Dolní 

Čermná předloženou ředitelkou MŠ. 

 

38.18. Rada městyse v souvislosti s vydáním nových řádů veřejného pohřebiště v Dolní Čermné a 

místní části Jakubovice pověřila zaměstnankyně úřadu Marii Macháčkovou a Ing. Miladu 

Marešovou podepisováním dokumentu „Souhlas městyse (provozovatele veřejného pohřebiště) 

s otevřením hrobu a uložením pozůstatků (nebo urny). 

 

38.19. Rada městyse vzala na vědomí podání kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu ve 

věci „Chodníky Malův most - betonka“.   

 

Starosta vyzval zastupitele, zda má někdo dotazy nebo připomínky k předložené zprávě rady. 

Monika Marková se dotázala, jak je to smluvně s byty v domě čp. 224. Starosta odpověděl, že se 

připravují převody bytů, dle uzavřených budoucích kupních smluv. Uvedenou problematiku řešíme 

s Mgr. Hamplovou, s kterou jsme se sešli v letošním roce již v únoru. Další schůzka měli proběhnout 

14.9.2020, ale bohužel kvůli nemoci schůzku odvolala. Náhradní termín byl stanoven na 12.10.2020. 

Důvodem je bezproblémový převod bytů na nové majitele dle výše uvedených smluv. Jakmile budou 

připraveny všechny podklady, budou zastupitele o všem informováni.  

 

Další dotazy ani připomínky nikdo ze zastupitelů neměl.  

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí informace o činnosti rady městyse za 

období od konce června do září 2020. 

 

Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 

 

 

3. Finanční záležitosti 

Informace o rozpočtovém opatření č. 2 k rozpočtu městyse na rok 2020 
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Starosta podal zastupitelstvu informaci o schváleném rozpočtovém opatření č. 2, které bylo 

zasláno zastupitelům k podrobnému seznámení v materiálech k jednání: rozpočtové opatření č. 2 

schválila v rámci své kompetence rada na svém jednání dne 07.09.2020 usnesením č. 38.7. 

Představuje změnu ve výši 2.992.610,- Kč, na straně příjmů i výdajů. Starosta podal stručné 

zdůvodnění změn, které je uvedeno u jednotlivých paragrafů. Na straně příjmů se jedná 

především o neinvestiční dotaci Ministerstva financí (MF) na volby, kompenzační bonus MF 

poskytnutý ze státního rozpočtu v souvislosti s COVID (ve výši 1.250,- Kč/obyvatele), zpětně 

poskytnutá dotace na zrealizovanou akci „oprava havarijního stavu střechy ŠJ…“, dotace na 

vybavení JSDHO, vyšší výnosy ze správních poplatků, vratky při vyúčtování energií a pojistných 

náhrad. Na straně výdajů došlo k navýšení na paragrafech na volby do krajských zastupitelstev, 

na pořízení vybavení pro JSDHO, na opravy místních komunikací (počítá se i s realizací 

autobusového nástupiště v Jakubovicích) a na rozšíření zázemí AZAS. 

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

opatření. Nikdo ze zastupitelů neměl žádné dotazy ani připomínky. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu 

městyse na rok 2020, dle přílohy, schválené usnesením rady městyse č. 38.7. ze dne 07.09.2020,  
 

včetně jeho odůvodnění.  

 

Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 

  

 

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

 
4.1. Projednání směny pozemků: městys Dolní Čermná a p. V. V., bytem xxx  

- vypořádání majetkoprávních vztahů pro účely parcelace pozemků V Ráji - rozhodnutí o směně 

pozemků    

Na základě jednání starosty s p. V. V. bylo v souvislosti s Územní studií lokality V Ráji a parcelací 

pozemků dohodnuto následující majetkové vypořádání: 

Městys potřebuje získat do svého vlastnictví část pozemku ppč. 3091/2 – trvalý travní porost, k. ú. 

Dolní Čermná, pro přípravu území V Ráji k zástavbě, konkrétně pro vybudování komunikace. 

V rámci směny převede městys do majetku p. V. část ppč. 3110 - trvalý travní porost, část ppč. 

8161 – ost. plocha a část ppč. 8157 – trvalý travní porost, vše v k. ú. Dolní Čermná.   

Byl zpracován geometrický plán č. 965-207/2020 na rozdělení předmětných pozemků a směnu 

jejich dohodnutých částí, které jsou nově označeny parcelními čísly: 

převod z vlastnictví p. V. městysu  

ppč. 3091/3 - trvalý travní porost o výměře 221 m2  

 

převod z majetku městysu do vlastnictví p. V. 

ppč. 3110/2 - trvalý travní porost o výměře……. 137 m2  

ppč. 8157/2 - trvalý travní porost o výměře……. 113 m2  

ppč. 8161/2 – ost. plocha o výměře……………… 116 m2  

celkem se převádí do vlastnictví p. V.         366 m2 
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Zveřejnění záměru směny výše uvedených pozemků proběhlo po zpracování geometrického 

plánu na základě rozhodnutí rady městyse a to od 21.07. do 06.08.2020, bez připomínek. 

O stanovení kupní ceny směňovaných pozemků byl požádán odhadce nemovitostí Ing. Milan 

Nágl: 

-  obvyklou cenu pozemku ppč. 3091/3, výměra 221 m2, stanovil s ohledem ke sděleným 

skutečnostem na 70,- Kč/m2.   

- obvyklou cenu pozemků ppč. 3110/2, ppč. 8157/2 a ppč. 8161/2, celkem 366 m2,  stanovil 

s ohledem ke sděleným skutečnostem na 70,- Kč/m2.   

Jednotkové kupní ceny směňovaných pozemků jsou stanoveny stejně. Městys převádí p. V. více 

m2. Odůvodnění je následující: p. V. nám převádí pozemek, který je na rovině. Městys tímto 

pozemkem nahrazuje p. V. pozemky, které jsou v mírném svahu, proto dáváme metry navíc. 

Směna pozemků bude bez finančního vyrovnání, (požadavek p. V.). V případě, že bychom na to 

nepřistoupili, nemohli bychom dodržet požadovanou šíři nové komunikace a tím pádem by došlo 

k zastavení celého projektu „V ráji“ a tím i ke znehodnocení veškerých dosavadních investic. Je 

tedy v zájmu městyse na uvedený požadavek přistoupit. 

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

Pavel Faltus se dotázal, zda případně jaký vliv bude mít tato směna na parcely určené pro 

výstavbu RD. Odpověděl starosta – směna nebude mít žádný vliv na parcely.   

Martin Appl – zda jsou nějaké problémy s převody od ostatních soukromníků. Odpověděl starosta 

– směnná smlouva s p. B. P.  je již vložena na katastrálním úřadě, směnná smlouva s M. je před 

podpisem. 

Nikdo ze zastupitelů neměl k projednávanému bodu žádné další dotazy ani připomínky. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná rozhodlo směnit pozemky dle geometrického plánu č. 

965-207/2020 zpracovaného spol. Geodezie Lanškroun s. r. o., Lanškroun, Opletalova 92, IČO 

27511618 (dále je „GP“), v příloze:      

 - část pozemkové parcely č. 3110 - trvalý travní porost (dle GP nově zaměřená ppč. 3110/2), část 

pozemkové parcely č. 8157 - trvalý travní porost (dle GP nově zaměřená ppč. 8157/2) a část 

pozemkové parcely č. 8161 – ost. plocha (dle GP nově zaměřená ppč. 8161/2), všechny  v k. ú. 

Dolní Čermná,  z majetku městyse Dolní Čermná a převést je do vlastnictví V. V., nar. xxx, 

bytem xxx, 

 

- za část pozemkové parcely č. 3091/2 - trvalý travní porost (dle GP nově zaměřená ppč. 3091/3),  

v k. ú. Dolní Čermná z majetku V. V.  a převést ji do vlastnictví městyse Dolní Čermná,  

všechny pozemky za jednotkovou cenu 70,- Kč/m2 (bez finančního vyrovnání).  

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo uzavření příslušné směnné smlouvy a uložilo 

starostovi ji podepsat. 

 

Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 

 

 

4.2. Projednání směny pozemků: městys Dolní Čermná a xxx G. M., bytem xxx 
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- vypořádání majetkoprávních vztahů pro účely parcelace pozemků V Ráji - rozhodnutí o směně 

pozemků    

Obdobně jednal starosta s xxx. G. M.; v souvislosti s Územní studií lokality V Ráji a parcelací 

pozemků bylo dohodnuto následující majetkové vypořádání: 

Městys potřebuje získat do svého vlastnictví část pozemku ppč. 3109 – trvalý travní porost, k. ú. 

Dolní Čermná, pro přípravu území V Ráji k zástavbě, konkrétně pro vybudování cesty a pěšiny. 

V rámci směny převede městys do majetku xxx M. část ppč. 3110 – trvalý travní porost, k. ú. Dolní 

Čermná.     

Byl zpracován geometrický plán č. 965-207/2020 na rozdělení předmětných pozemků a směnu 

jejich dohodnutých částí, které jsou nově označeny parcelními čísly: 

převod z vlastnictví xxx M. městysu  

ppč. 3109/2 - trvalý travní porost o výměře 113 m2  

 

převod z majetku městysu do vlastnictví xxx M. 

ppč. 3110/3 - trvalý travní porost o výměře……. 113 m2  

 

Zveřejnění záměru směny výše uvedených pozemků proběhlo po zpracování geometrického 

plánu na základě rozhodnutí rady městyse a to od 21.07. do 06.08.2020, bez připomínek. 

O stanovení kupní ceny směňovaných pozemků byl požádán odhadce nemovitostí Ing. Milan 

Nágl: 

- obvyklou cenu pozemku ppč. 3109/2, výměra 113 m2, stanovil s ohledem ke sděleným 

skutečnostem na 50,- Kč/m2.  

- obvyklou cenu pozemku ppč. 3110/3, výměra 113 m2,  stanovil s ohledem ke sděleným 

skutečnostem na 50,- Kč/m2.   

Výměry i ceny směňovaných pozemků jsou tedy stejné. 

Na ppč. 3109 ve vlastnictví xxx M. vázne zástavní právo smluvní, které bude z její strany vyřešeno 

během měsíců září (říjen) 2020. Směnná smlouva bude podepsána až po výmazu zástavního práva. 

Bez dotazů a připomínek zastupitelů.   

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná rozhodlo směnit pozemky dle geometrického plánu č. 

965-207/2020 zpracovaného spol. Geodezie Lanškroun s. r. o., Lanškroun, Opletalova 92, IČO 

27511618 (dále je „GP“), v příloze:         

 - část pozemkové parcely č. 3110 - trvalý travní porost (dle GP nově zaměřená ppč. 3110/3) v  k. 

ú. Dolní Čermná, z majetku městyse Dolní Čermná a převést ji do vlastnictví  xxx G. M.,  nar. 

xxx, bytem xxx, 

- za část pozemkové parcely č. 3109 - trvalý travní porost (dle GP nově zaměřená ppč. 3109/2) v k. 

ú. Dolní Čermná, z majetku xxx G. M. a převést ji do vlastnictví městyse Dolní Čermná,  

všechny pozemky za jednotkovou cenu 50,- Kč/m2 . 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo uzavření příslušné směnné smlouvy a uložilo 

starostovi ji podepsat. 

Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 

 

 

 

4.3. 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 - rozhodnutí o prodeji 
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Jedná se o záležitost v rámci revize obecních nemovitostí v k. ú. Jakubovice a k. ú. Dolní Čermná. 

Výzva byla rozeslána městysem všem dotčeným „uživatelům“ obecních pozemků v prosinci 2018 

(týká se i dalších majetkových bodů 4.4. až 4.6.).  

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

svého domu čp. 27 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  

Na základě rozhodnutí zastupitelstva ze dne 22.06.2020 proběhlo zveřejnění záměru prodeje 

předmětných pozemků od 15.07.2020 do 31.07.2020, bez připomínek. 

Předkládáme zastupitelstvu k rozhodnutí o prodeji pozemků.  

Bez dotazů a připomínek zastupitelů.   

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná rozhodlo prodat pozemkovou parcelu č. 666/1 - zahrada , 

pozemkovou parcelu č. 930 – ost. plocha a pozemkovou parcelu č. 929/10 – ost. plocha, vše v k. ú. 

Jakubovice, F. M., nar.xxx, bytem xxx, všechny pozemky za jednotkovou kupní cenu 40,- Kč/m2 a 

schválilo uzavření příslušné kupní smlouvy a uložilo starostovi ji podepsat.  

 

Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 

 

 

4.4. Projednání žádosti manželů 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 - rozhodnutí o prodeji  

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

Manželé P. a L. H. požádali o narovnání majetkoprávních vztahů k pozemku u svého domu čp. 41 

v Jakubovicích:   

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

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

Na základě rozhodnutí zastupitelstva ze dne 22.06.2020 proběhlo zveřejnění záměru prodeje 

předmětných pozemků od 15.07.2020 do 31.07.2020, bez připomínek. 

Předkládáme zastupitelstvu k rozhodnutí o prodeji pozemků.  

Bez dotazů a připomínek zastupitelů.   

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná rozhodlo prodat pozemkovou parcelu č. 873/3 – ost. 

plocha v k. ú. Jakubovice, do společného jmění manželů  P. H., nar. xxx  a L. H., nar. xxx, oba 

bytem xxx, za jednotkovou kupní cenu 40,- Kč/m2 a schválilo uzavření příslušné kupní smlouvy 

a uložilo starostovi ji podepsat.  

 

Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 

 

 

 

 



 

18 

 

4.5. 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 - rozhodnutí o prodeji  

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

Pan P. J. požádal o narovnání majetkoprávních vztahů k pozemkům u svého domu čp. 54 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, cekem 121 m2      

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

Na základě rozhodnutí zastupitelstva ze dne 22.06.2020 proběhlo zveřejnění záměru prodeje 

předmětných pozemků od 15.07.2020 do 31.07.2020, bez připomínek. 

Předkládáme zastupitelstvu k rozhodnutí o prodeji pozemků.  

Bez dotazů a připomínek zastupitelů.   

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná rozhodlo prodat pozemkovou parcelu 2767/6 – trvalý 

travní porost a pozemkovou parcelu č. 2767/4 – trvalý travní porost, obě v k. ú. Dolní Čermná P. 

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

kupní smlouvy a uložilo starostovi ji podepsat. 

 

Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 

 

4.6. 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 – rozhodnutí o prodeji 

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

Pan L. B.  požádal o narovnání majetkoprávních vztahů k pozemku u svého domu čp. 32 v Dolní 

Čermné, který užívá:   

ppč. 2758/3 - zahrada o výměře 17 m2   

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

Na základě rozhodnutí zastupitelstva ze dne 22.06.2020 proběhlo zveřejnění záměru prodeje 

předmětných pozemků od 15.07.2020 do 31.07.2020, bez připomínek. 

Předkládáme zastupitelstvu k rozhodnutí o prodeji pozemků.  

Bez dotazů a připomínek zastupitelů.   

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná rozhodlo prodat pozemkovou parcelu č. 2758/3 - zahrada 

v k. ú. Dolní Čermná  L. B., nar. xxx, bytem xxx, za jednotkovou kupní cenu 50,- Kč/m2, schválilo 

uzavření příslušné kupní smlouvy a uložilo starostovi ji podepsat. 

 

Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 

 

4.7.1. Projednání narovnání majetkových vztahů  

- manželů 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. 185 (projednání směny pozemků po zaměření geometrickým 

plánem) 
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Žádost manželů 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. 185 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 xxx. G.) o 

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

nachází místní komunikace „do Kouta“). 

Na základě rozhodnutí zastupitelstva ze dne 22.06.2020 proběhlo zveřejnění záměru směny 

předmětných pozemků po zaměření geometrickým plánem od 15.07.2020 do 31.07.2020, bez 

připomínek. 

Obvyklá cena směňovaných pozemků – ocenění dle vyjádření Ing. Milana Nágla: 

ppč. 4105/9 – ost. plocha, 80 m2 vzhledem ke sděleným skutečnostem: 50,- Kč/m2 

ppč. 5052 – ost. plocha, 34 m2  vzhledem ke sděleným skutečnostem:    50,- Kč/m2 

Směna pozemků bude s cenovým vyrovnáním 2.300,- Kč, které uhradí manželé Grůzovi městysu. 

Bez dotazů a připomínek zastupitelů.   

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná rozhodlo směnit pozemky dle geometrického plánu č. 

949-448/2019 zpracovaného spol. Ing. Zdeněk Michalička - GEODEZIE, s. r. o., Ústí nad Orlicí, 

Tvardkova 1191, IČO 27466728 (dále je „GP“), v příloze: 

- část pozemkové parcely č. 4105/1 – ost. plocha (dle GP nově zaměřená ppč. 4105/9) v k. ú. Dolní 

Čermná, z majetku městyse Dolní Čermná  a převést ji do společného jmění xxx  L. G., nar. xxx, 

a  A. G., nar. xxx,  oba bytem  xxx,  

- za část stavební parcely č. 310/1 (dle GP nově zaměřená ppč. 5052 – ost. plocha) v k. ú. Dolní 

Čermná z podílového spoluvlastnictví L. G. (jednu ideální polovinu) a A. G. (jednu ideální 

polovinu) a nabýt ji do vlastnictví městyse Dolní Čermná, 

všechny pozemky za jednotkovou kupní cenu 50,- Kč/m2 s cenovým vyrovnáním 2.300,- Kč, 

které uhradí xxx L. a A. G. městysu. 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo uzavření příslušné směnné smlouvy a uložilo 

starostovi ji podepsat. 

Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 

  

 

4.7.2. Narovnání majetkových vztahů před čp. 181 - 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. 181 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. 

Obvyklá cena odkupovaného pozemku – ocenění dle vyjádření Ing. Milana Nágla: 

ppč. 5051 – ost. plocha o výměře 8 m2 vzhledem ke sděleným skutečnostem: 50,- Kč/m2 
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Bez dotazů a připomínek zastupitelů.   

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo úplatné nabytí (odkoupení) pozemkové parcely 

č. 5051 – ost. plocha v k. ú. Dolní Čermná nově vzniklé z původní stavební parcely č. 310/2  dle 

geometrického plánu č. 949-448/2019 zpracovaného spol. Ing. Zdeněk Michalička - GEODEZIE, 

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

od vlastníka (prodávajícího) B. V., nar. xxx, bytem xxx do vlastnictví městyse Dolní Čermná se 

sídlem Dolní Čermná 76, IČO 00278734 (kupující), za dohodnutou kupní cenu 50,- Kč/m2 a 

uzavření příslušné kupní smlouvy a uložilo starostovi ji podepsat. 

 

Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 

 

4.8. 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 - rozhodnutí o prodeji 

Ing. Jiří Svoboda oznámil střet zájmů. 

 

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

4130  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.    

Na základě rozhodnutí zastupitelstva ze dne 22.06.2020 proběhlo zveřejnění záměru prodeje 

předmětných pozemků od 15.07.2020 do 31.07.2020, bez připomínek. 

Obvyklá cena prodávaného pozemku – ocenění dle vyjádření Ing. Milana Nágla: 

ppč. 4130  o výměře 20 m2 vzhledem ke sděleným skutečnostem: 50,- Kč/m2 

Bez dotazů a připomínek zastupitelů.   

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná rozhodlo prodat pozemkovou parcelu č. 4130 – ostatní 

plocha v k. ú. Dolní Čermná, společnosti svoboda.plan s. r. o., se sídlem Dolní Čermná 243,  

IČO 27554805 za jednotkovou kupní cenu 50,- Kč/m2 a schválilo uzavření příslušné kupní 

smlouvy a uložilo starostovi ji podepsat.  

Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 1 

(Jiří Svoboda) 

 

 

4.9. Projednání žádosti J. Z., bytem xxx (žádost čj. ÚmDC 507/2020 ze dne 18.06.2020) 

 – o odkoupení ppč. 359/3 v k. ú. Jakubovice – zveřejnění záměru prodeje 

Záležitost v rámci revize obecních nemovitostí v k. ú. Jakubovice. 

Paní J. Z. požádala o narovnání majetkoprávních vztahů k pozemku u svého domu čp. 84 

v Jakubovicích:   

ppč. 359/3 – zahrada   o výměře 60 m2   

Cena stanovená pro prodej znalcem Ing. Milanem Náglem: 30,- Kč/m2    

Předkládáme zastupitelstvu k rozhodnutí o zveřejnění záměru prodeje.  
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Bez dotazů a připomínek zastupitelů.   

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely 

č. 359/3 – zahrada v k. ú.Jakubovice, dle situačního plánku v příloze.  

 

Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 

 

 

4.10. Projednání žádosti M. M., bytem xxx (žádost čj. ÚmDC 634/2020 ze dne 03.08.2020)  

– o odkoupení ppč. 370 a části ppč. 368 v k. ú. Jakubovice - zveřejnění záměru prodeje – 

projednání zveřejnění záměru prodeje pozemků    

Pan M. M. koupil nemovitost čp. 56 v Jakubovicích (za bývalou váhou). Na městys podal žádost o 

odkoupení pozemků u uvedeného domu, které má zaplocené a fakticky je užívá:  

- ppč. 370 - trvalý travní porost (celou), výměra 478 m2 

- část ppč. 368 - trvalý travní porost – tento pozemek přesahuje do místní komunikace, bude nutný 

GP 

Žádost byla projednána RM dne 11.08.2020, doporučila ZM schválit zveřejnění záměru prodeje 

předmětných pozemků.  

Zastupitelům byla prezentována situace a návrh na geodetické zaměření na ortofotomapě.  

Bez dotazů a připomínek zastupitelů.   

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely 

č. 370 - trvalý travní porost a části pozemkové parcely 368 - trvalý travní porost v k.ú.  

Jakubovice, dle situačního plánku v příloze.  

Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 

 

 

4.11. Projednání věcného záměru řešení majetkoprávních vztahů k pozemkům za čp. 3 v k. ú. 

Jakubovice 

Paní Š., bytem xxx podala původně žádost o pronájem ppč. 491/2 v k. ú. Jakubovice: 

- ppč. 491/2 – trvalý travní porost, výměra 1845 m2  

Jedná se o pozemek za jejím domem čp. 3, který nám byl převeden bezúplatně od SPÚ; p. Š. měla 

nájemní smlouvu se SPÚ, zajišťovala jeho údržbu. 

Bylo zjištěno, že předmětný pozemek je dle územního plánu v zóně určené k zástavbě pro bydlení, 

bylo by tedy možné ho prodat jako stavební parcelu 

Proto proběhlo dne 23.07.2020 osobní jednání s p. Š. – byl s ní projednán možný záměr řešení 

majetkoprávních vztahů za jejím domem. Na prezentovaném situačním plánku a ortofotomapě 

jsou vyznačeny vlastnické vztahy k pozemkům v dané lokalitě. Starosta seznámil zastupitele se 

záměrem budoucího řešení - bude nutné geodetické zaměření dle skutečného stavu užívání 

nemovitostí a zajištění přístupu k nemovitosti čp. 6 (p. E.) v Jakubovicích. Poté bude věc 

předložena orgánům městyse k dalšímu projednání.    

Bez dotazů a připomínek zastupitelů.   

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   
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Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná se seznámilo se situací a majetkoprávními vztahy 

k pozemkům za domem čp. 3 v k. ú. Jakubovice dle situačního plánku v příloze, schválilo věcný 

záměr řešení, uložilo starostovi zajistit geodetické zaměření ve smyslu jednání zastupitelstva a 

předložit ho orgánům městyse k dalšímu projednání.    

 

Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 

 

 

4.12. Projednání podání xxx P. L., bytem xxx (čj. ÚmDC 548/2020 ze dne 01.07.2020) – záměr 

stavby hospodářské budovy na obecním pozemku a žádost o jeho odkoupení  

Zastupitelstvu se předkládá „Záměr stavby hospodářské budovy (včetně administrativního 

zázemí a bytu provozovatele) na obecním pozemku a žádost o jeho odkoupení“ xxx  P. L. Svůj 

záměr poměrně obsáhle popisuje v dopisu ze dne 26.06.2020, který byl zastupitelům zaslán 

v materiálech k jednání, včetně příloh. Týká se pozemku v areálu bývalého zemědělského areálu 

v sídlišti (kravín, skladovací hala), kde má městys své vlastní záměry. 

xxx L. požaduje odkoupení části ppč. 8179 ve výměře cca do 3000 m2 (vyznačeno v přílohách 

žádosti). Na vzniklém pozemku by umístili svoji stavbu pro skladování kamení (především z lomu 

v Mistrovicích). Nejde mu o budování nějakého kamenického provozu, ale o prostor k manipulaci 

s kamením a maximálně jeho ruční úpravu. Šlo by o hospodářskou budovu a pak navazující dům, 

kde bude v přízemí administrativní zázemí a v patře byt provozovatele, vše spíše v měřítku 

velkého rodinného domu než zemědělsko-průmyslového objektu, vše při respektování územního 

plánu. 

Rada městyse projednávala předmětnou žádost na svém jednání dne 13.07.2020 (viz usnesení č. 

35.8.), uložila předložit předmětnou žádost k projednání zastupitelstvu městyse s tím, že žádosti 

doporučila nevyhovět.  

Důvody:  

- městys má v dané lokalitě své vlastní záměry (viz záměr „Brownfield kravíny Dolní Čermná“, 

plánujeme vybudovat ochranný val pro oddělení obytné části od sběrného místa). Proběhla krátká 

diskuse zastupitelů, zejména nad obsahem předloženého dopisu.  

Bez dotazů a připomínek zastupitelů.   

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo dopis xxx  P. L., bytem xxx  (čj. ÚmDC 

548/2020 ze dne 01.07.2020) ohledně záměru stavby hospodářské budovy na obecním pozemku a 

žádost o odkoupení části ppč. 8179 v k. ú. Dolní Čermná a rozhodlo žádosti nevyhovět z důvodu 

jiných strategických záměrů městyse s předmětným pozemkem.   

 

Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 

 

 

5. Různé           
5.1. Doplnění Strategického plánu rozvoje městyse Dolní Čermná na roky 2020 – 2026  

o projekt „Rekonstrukce multifunkčního hřiště v AZAS“ 

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

Čermná na roky 2020 – 2026 navrhujeme v části aktivit a akčního plánu o projekt „Rekonstrukce 

multifunkčního hřiště v AZAS“ (do opatření: 2.1. Výstavba, rekonstrukce, opravy a údržba 
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občanské vybavenosti. Aktivita: Výstavba, rekonstrukce, oprava a údržba sportovišť a jejich 

vybavení). Jak bylo řečeno při projednávání Strategického plánu v zastupitelstvu – aktualizace 

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

dotačních projektů („pružné“ změny). 

Ke konci roku budou vyhlášeny dotační programy Programu rozvoje venkova Ministerstva pro 

místní rozvoj) v rámci kterého bychom mohli tento projekt uplatnit.  

Podrobnosti k tomuto projektu jsou v bodě 5.3. v bloku „Různé“. 

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

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 „Rekonstrukce multifunkčního hřiště v AZAS“ a schvaluje 

jeho aktualizaci dle přílohy, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 

 

 

5.2. Projednání uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o úvěru č. 10188/13/LCD s Českou 

spořitelnou, a. s.  

Na jednání zastupitelstva 22.06.2020 byl projednán a schválen 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. 

Obrátila se na nás Ing. Martina Kudrnáčová, obchodní zástupkyně České spořitelny o uzavření 

Dodatku č. 3 k předmětné úvěrové smlouvě – týká se pouze formální záležitosti a to opravy 

písařské chyby z Dodatku č. 2  - v čl. I. odst. 2. a 3. V materiálech k jednání byla napravovaná 

chyba vyznačena.   

Bez dotazů a připomínek zastupitelů.   

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo Dodatek č. 3 ke smlouvě o úvěru č. 

10188/13/LCD ze dne 26. 2. 2013 (dále jen „Dodatek č. 3“)  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. 3 podepsat.  

 

Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 

 

5.3. Realizované a připravované akce městyse  

Starosta podal informace k realizovaným investičním akcím městyse a akcím připravovaným 

následovně:  

 

Přírodovědná učebna  

Stavba byla zhotovitelem spol. Trogast s.r.o. předána 14.8.2020. Jedná se o akci realizovanou 

s využitím dotace EU, poskytnutou prostřednictvím MAS Orlicko.   

Cena díla byla uhrazena z našich zdrojů – celkem náklady 2 698 632,92 Kč z toho 2.593.736,92 Kč 

investice (zahrnuto vše od projektové dokumentace, až po samotnou realizaci), 104 896,- Kč na 

vybavení (nábytek do přírodovědné učebny a poradenského pracoviště).   
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V současné době se řeší vyúčtování dotace, která musí být dořešena do 30.09.2020; do konce 

letošního roku bychom měli inkasovat více jak 1,5 mil. Kč od poskytovatele dotace.  

 

Školní jídelna – oprava střechy  

Stavba byla realizována a dokončena v roce 2019. Loni jsme s žádostí o dotaci neuspěli, byli jsme 

vedeni jako náhradníci v zásobníků projektů (nízká alokace dotačního titulu).  

V letošním roce jsme obdrželi dotaci od MMR; v srpnu 2020 nám byla doručena registrace akce a 

rozhodnutí o poskytnutí dotace.  

V současné době řešíme vyúčtování akce, dotaci (více jak 930.000, - Kč) bychom měli obdržet do 

konce roku  

 

Oprava místní komunikace 17c na náměstí  

Jedná se o opravu komunikace od zastávky po poštu v žulové dlažbě. Žádost o dotaci byla podána 

v roce 2019. V uvedené výzvě jsme neuspěli z důvodu nízké alokace v dotačním titulu. Byli jsme 

zařazeni do zásobníků projektů. V létě letošního roce jsem obdrželi Registrace akce od MMR. Do 

30.09.2020 musíme provést výběrové řízení a doložit na MMR podepsanou smlouvu o dílo se 

zhotovitelem. Následně bude vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace.   

V současné době probíhá výběrové řízení, které pro nás zpracovává Dobrovolný svazek obcí 

Mikroregion Severo-Lanškrounsko; zadávací dokumentace  byla rozeslána v pondělí 07.09.2020.  

Dotace bude bezmála 3 mil. Kč. Náklady 5,4 mil. Kč (URS – upřesní výběrové řízení). Realizace se 

předpokládá v prvním pololetí 2021.  

 

Chodník Lesní brána  

Připravuje se výběrové řízení – bude vypsáno v říjnu 2020 po nutné drobné úpravě projektové 

dokumentace. Uzavření smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem se předpokládá v průběhu října 

až listopadu 2020. 

URS cena 2.036.228,10 Kč (výběrové řízení určí přesnou cenu). Maximální dotace v současné době 

činí 1.876.367,72 Kč.  

Termín realizace se předpokládá na jaře 2021.  

 

„V Ráji“ – území pro výstavbu rodinných domků  

V současné době probíhá vypořádání majetkoprávních záležitostí. Dále je nutné realizovat 

schůzku právničkou Mgr Hamplovou, která byla odložena na 12.10.2020, na které bude 

konzultováno zejména:  

- stanovení kritérií (předpoklad velkého zájmu o lukrativní parcely v horní části)  

- zaplacení příspěvků na zasíťování od soukromých vlastníků pozemků  

-  zpracování vzorové kupní smlouvy se zřízením předkupního práva,   

- financování spoluúčasti ze strany kupujících  

Předpokládáme rozdělení na etapy – dle projektové přípravy; zvažujeme případně vypuštění 

plynofikace.  

Projektová dokumentace se bude zpracovávat zvlášť pro územní řízení a stavební řízení.   

Předpokládá se zahájení jednání se správci sítí v posledním čtvrtletí letošního roku.  

Stanovení etap se bude odvíjet od finanční náročnosti a spoluúčasti žadatelů. 

 

Monika Marková se dotázala, kdy bude možné začít stavět, zájemci o parcely se jí na to ptají. 

Odpověděl starosta – přesný termín v dané chvíli nechtěl přesně stanovovat. Již zpracování 
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územní studie a parcelace pozemků se protáhlo o více jak jeden rok. Nyní řešíme majetkoprávní 

vztahy a výše uvedenou problematiku s Mgr. Hamplovou. Poté počítáme spustit projektovou 

přípravu. Jakmile budeme mít více informací, počítáme svolat společnou schůzku se všemi zájemci 

o pozemky.  Kdyby šlo opravdu vše bez problémů, hrubý odhad je konec roku 2021, spíše 2022.  

 

 

Brownfield kravíny  

Starosta zrekapituloval majetkoprávní vztahy: 

skladovací hala 

budova bez čp/če na stpč. 772 – zemědělská stavba, ve vlastnictví právnické osoby Zemědělské 

družstvo Horní Čermná, se sídlem Horní Čermná 135, IČ 00131083, předseda představenstva Ing. 

Jiří Hejl   

pozemek pod stavbou – stpč. 772 o výměře 861 m2 je ve vlastnictví městyse DČ 

bývalý kravín  

budova bez čp/če na stpč. 772 – zemědělská stavba, ve vlastnictví Zemědělského družstva Horní 

Čermná 

pozemek pod stavbou – stpč. 748 o výměře 1108 m2 je ve vlastnictví městyse DČ 

pozemek kolem uvedených objektů – ppč. 8179 – ost. plocha o výměře 13077 m2 je ve vlastnictví 

městyse DČ 

Všechny pozemky jsou v majetku městyse, kupovali bychom pouze budovy.  

Důvody odkoupení jsou následující:  

kravín - přízemí ideální pro zázemí a skladovací prostory pro technickou četu; podkroví jako 

prostory pro spolkovou činnost     

stodola – vhodná pro kompletní odpadové hospodářství 

Před zařízením ve směru do obce plánujeme lesopark – k oddělení od obytné části.  

Kravín - bylo provedeno odborné posouzení krovů odbornou firmou a zpracován posudek, ze 

kterého vyplývá rozsah oprav  

Stodola – bylo provedeno statické posouzení, statika je dobrá, objekt není nutné zbourat, ale je 

nezbytné posílit kovovou konstrukci.  

Ing. Milan Nágl zpracovává znalecký posudek na ocenění budov. 

Poté bude připraveno projednání odkoupení do majetku městyse zastupitelstvu – cena bude 

navržena dle závěrů vyplývajících se znaleckého posudku a jednání se zástupcem majitele     

Příprava projektu do výzvy MMR na Brownfieldy se přepokládá v květnu 2021.  

Je nutno zpracovat projektovou dokumentaci.  

 

Petr Nastoupil se dotázal, zda by nebylo výhodnější budovy zbořit a postavit nové. Odpověděli 

starosta a místostarosta: ne, objekty jsou vhodné jako skladovací prostory a chceme na ně využít 

dotační prostředky.  

 

Oprava komunikaci v Jakubovicích, včetně výstavby autobusové zastávky  

V Jakubovicích se připravuje:  

Oprava místní komunikace u čp. 36    

Oprava místní komunikace (čp. 3, čp. 87) 

Výstavba autobusového nástupiště  

Vše se připravuje na realizaci na přelomu září a října 2020.  
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Oprava komunikace v AZAS  

Jedná se o komunikaci od křížku v AZAS po napojení na hlavní silnici; je zatím odloženo kvůli 

skládce zeminy před poldrem, která se nepodařila celá dokončit při stavbě poldrů.  

Sháníme vhodnou zeminu, předpokládané dokončení je v roce 2021.  

 

Příprava projektů a žádostí o dotace do Programu rozvoje venkova MMR  

Výzva na MMR bude vyhlášena na přelomu roku 2020-2021, předpokládají se zajímavé alokace. 

Připravujeme tyto projekty: 

 

 Rekonstrukce multifunkčního hřiště v AZAS  

V rámci projektu se plánuje: stažení stávajícího umělého povrchu a odtěžení vrchní vrstvy (písek), 

úprava podloží a položení propustného asfaltu, položení nového koberce, demontáž stávajícího 

plotu a instalace nového dřevěného plotu a záchytných sítí.  

 

 Obnova budovy staré školy na náměstí v Dolní Čermné (problém alokace)   

Jedná se o kompletní rekonstrukci budovy staré školy na náměstí V DČ. Bude odvislé od výše 

alokace. Čekáme na vyhlášení výzvy, aby mohla být projektová dokumentace upravena dle 

požadavků výzvy, a to včetně rozpočtu.  

 

 Oprava místní komunikace hasičský dům – fara  

Probíhá zpracování projektové dokumentace na kompletní opravu celé komunikace, včetně lokální 

opravy dešťové kanalizace.  

K tomu se dotázal Martin Appl, zda jsou ještě nějaké další úseky jednotné kanalizace, ví že 

v některých místech to způsobuje problémy. Odpověděl starosta: ano, např. na Smrčině nebo 

v sídlišti vedle fary. Na tuto část se v současné době zpracovává studie.  

Vlastník infrastruktury kanalizace a ČOV DSO Pod Bukovou horou má povinnost měření průtoku 

odpadních vod z odlehčení ČOV, které aktuálně řešíme.   

 

Příprava dalších projektových dokumentací  

Starosta seznámil zastupitele s přípravou dalších projektových dokumentací: 

 

 Parkoviště u Dětského domova 

Plánuje se vedle dětského domova, po pravé straně přístupové komunikace do AZAS. Nutno řešit 

parametry.  V současné době se zpracovává projektová dokumentace.  

 

 Kanalizace u fary  

Smyslem akce je odstranění nátoku povrchových vod na ČOV.  Probíhá zpracování studie, v roce 

2021 se předpokládá zpracování projektové dokumentace. Realizace bude nejdříve v roce 2022.  

 

 Veřejné osvětlení sídliště  

Zbrzdilo nás vyjádření Odboru životního prostředí ke stavbě, které se nyní řeší. Zároveň řešíme 

problémy s umístěním na soukromých pozemcích (chceme dotáhnout přes zimu).  

Poté budeme žádat o povolení a připravovat realizaci.   
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 MŠ a ZŠ  

Smyslem projektu je vybudování nových učeben v podkroví základní školy, včetně opravy 

střechy, poté dojde k přestěhování 1. stupně ZŠ ze školní jídelny do budovy ZŠ; MŠ se přestěhuje 

do budovy ŠJ.  

Začala se zpracovávat projektová dokumentace. Proběhla konzultace návrhu s ředitelkou, řeší se 

další související práce. Projektovou dokumentaci chceme dokončit co nejdříve, je pravděpodobné, 

že na uvedený typ akce budou dotační prostředky.  

 

 Rozšíření zázemí AZAS Dolní Čermná  

V současné době monitorujeme situaci (zejména s ohledem na dopady koronaviru), budeme 

vyhodnocovat na konci roku.  

Projektová dokumentace, včetně rozpočtu, je těsně před dokončením – nebyla dokončena 

záměrně, abychom mohli reagovat na případnou dotaci. Jedná se o finančně náročnou stavbu. 

Čeká nás ještě jednání se zástupci Národní sportovní agentury.  

Zároveň musíme zvážit další postup – kvůli dotaci Pardubického kraje, kterou jsme již obdrželi.  

 

 Hřiště nad skalkou  

Původně plánované fotbalové hřiště s atletickým oválem, určený hlavně pro hasičský sport  

v současné době by se prozatím řešil pouze ovál, fotbalové hřiště je mimo naše finanční možnosti 

(je možné kdykoli dodělat). Na tuto akci je nezbytné získat dotační podporu.   

 

Poldry  

Stavby jsou téměř dokončené, mělo by proběhnout předání městysu do konce roku.  

Nikdo ze zastupitelů neměl k projednávanému bodu žádné další dotazy ani připomínky. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí informace o zásadních připravovaných a 

realizovaných investičních akcích městyse. 

Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 

   
 

6. Dotazy občanů a diskuse  
Starosta vyzval přítomné, zda mají nějaké dotazy či příspěvky a otevřel diskusi: 

 

Martin Appl – na dětském hřišti za školní jídelnou je vysazena lípa – nebude, až se rozroste, 

zbytečně stínit? Odpověděl Jan Růžička – lípu zde vysazovala mateřská škola u příležitosti 100 let 

republiky. Jde o pomalu rostoucí druh, který bude vzrostlý teprve v průběhu cca 90-ti let.   

 

Petr Nastoupil – dává ke zvážení opravu místní komunikace k faře a opravu veřejného osvětlení.  

Odpověděl starosta – s ohledem na plánované projekty v této části městyse nejsou efektivní 

provizorní opravy. Bude provedeno vyspravení děr v místní komunikaci (zajistí vedoucí technické 

čety Radek Roller).    

 

Další dotazy ani příspěvky do diskuse nikdo neměl. 

 

Jednání bylo ukončeno dne 14.09.2020 ve 20.09  hod. 
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Zápis byl vyhotoven: 18. - 22.09.2020  
 

 

Zapsala: JUDr. Hana Vágnerová 

 

 

 

Přílohy zápisu:  

č. 1 - zveřejněná informace o konání zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná dne 14.09.2020 

č. 2 - prezenční listiny zastupitelů a hostů 

č. 3 - usnesení zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná z 14.09.2020 

 

 

Zapisovatel JUDr. Hana Vágnerová  

  

Ověřovatel  Bc. Monika Marková 

  

Ověřovatel             Petr Nasto          MUDr. Martin Appl 

  

Starosta  Petr Helekal  

  

 

 

 


