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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 7. 12. 2020 

č.  13/2020-ZM 
čj. ÚmDC 1070/2020  

Počet listů dokumentu: 27          

Počet příloh/listů: 3/29   

Spisový znak: 101.2.1     A/10 

               V Dolní Čermné, dne 7. prosince 2020          
 

 

 

ZÁPIS 

z jednání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná 

č.  13/2020-ZM 
konaného dne 7. 12. 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 7. prosince 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 13 

zastupitelů. Z jednání se omluvili Ing. Pavel Faltus a Václav Mikula.      

Starosta konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.  

 

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

Věru Šverclovou a Ing. Jiřího Zpěváka. 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. Projednání záležitostí podání žádosti o dotaci na projekt „Obnova obecní budovy čp. 

234 na náměstí v Dolní Čermné“ 

5. Majetkové záležitosti 

6. Projednání návrhu na poskytnutí mimořádné odměny starostovi  

a místostarostovi za splnění významných úkolů městyse 

7. Různé  

8. Dotazy občanů a diskuse  

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

doplnění.  

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zapisovatelku Hanu Vágnerovou, ověřovatele  

zápisu RNDr. Věru Šverclovou a Ing. Jiřího Zpěváka a program jednání.  

 

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

 

 

2. Zpráva o činnosti rady (za období konec září 2020 – listopad 2020) 
Starosta uvedl, že od minulého jednání zastupitelstva, které se konalo dne 14.09.2020, proběhla 

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

předkládáme zprávu o činnosti RM a přehled přijatých usnesení z jednání rad 23.09.2020 (39. 

jednání RM), 25.09.2020 (40. jednání RM), 11.11.2020 (41. jednání RM); podáváme informaci o 

projednávaných věcech z 42. jednání RM dne 30.11.2020.      

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

seznámili dle materiálů zaslaných k jednání.  

 
39. jednání RM 23.09.2020: 

39.2. Rada městyse se seznámila s došlými nabídkami společností  

STRABAG a. s., Praha 5, Kačírkova 984/4, Odštěpný závod Praha, Oblast Hradec Králové, Hradec Králové, 

Kladská 1082, IČO 60838744, 

MADOS MT s. r. o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČO 25297899 

SAPA – LPJ, spol. s r. o., Dráby 850, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 62063634  

a se zprávou o hodnocení nabídek a schválila, jako vítězného uchazeče pro realizaci veřejné zakázky malého 

rozsahu akce „Obnova místní komunikace č. 17C v Dolní Čermné“ společnost STRABAG a. s., Praha 5, 

Kačírkova 984/4, Odštěpný závod Praha, Oblast Hradec Králové, Hradec Králové, Kladská 1082, IČO 

60838744, a provedení předmětné zakázky dle nabídky tohoto účastníka s ekonomicky nejvýhodnější 

nabídkou (viz příloha). 

Rada městyse schválila uzavření smlouvy o dílo se společností STRABAG a. s., Praha 5, Kačírkova 984/4, 

Odštěpný závod Praha, Oblast Hradec Králové, Hradec Králové, Kladská 1082, IČO 60838744, jejímž 

předmětem je zhotovení díla „Obnova místní komunikace č. 17C v Dolní Čermné“ dle návrhu v příloze, a 

uložila starostovi podepsat příslušnou smluvní dokumentaci.     

Rada městyse uložila starostovi zajistit všechny potřebné úkony k zahájení a provedení realizace díla 

„Obnova místní komunikace č. 17C v Dolní Čermné“. 

- akce je zasmluvněna, realizace proběhne od 01.04. 2021 do 30.06.2021  
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39.3. Rada městyse se seznámila s informací ředitelky Základní školy Vincence Junka Dolní Čermná o 

mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví ohledně podmínek provozu vnitřních sportovišť, 

společném jednání starosty, vedení ZŠ a zástupců spolků o způsobu využívání tělocvičny a závěry z tohoto 

jednání s tím, že s ohledem na personální možnosti zajištění provozu Základní školou bude tělocvičnu 

každý den využívat pouze jeden spolek.   

 

39.4. Rada městyse projednala a schválila cenovou nabídku předloženou společností STRABAG a. s., Praha 

5, Kačírkova 984/4, Odštěpný závod Praha, Oblast Hradec Králové, Hradec Králové, Kladská 1082, IČO 

60838744, na akci „Modernizace autobusové zastávky Jakubovice – D. Čermná“ a uzavření příslušné 

smlouvy o dílo dle přílohy, uložila starostovi předmětnou smlouvu podepsat a zajistit realizaci uvedené 

akce. 

- akce je v realizaci  

 

39.5. Rada městyse schválila přijetí účelové neinvestiční finanční podpory z rozpočtových prostředků 

Pardubického kraje podle „Zásad pro poskytování finančních podpor na hospodaření v lesích z rozpočtu 

Pardubického kraje a způsobu jejich využití na roky 2019 – 2020“, ve výši 13.905,- Kč a uzavření příslušné 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích s Pardubickým krajem, se 

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

podepsat.    

 

39.6. Rada městyse Dolní Čermná projednala a schválila žádost Základní školy Vincence Junka Dolní 

Čermná, okres Ústí nad Orlicí, sídlo Dolní Čermná 4, IČO 70996806, o navýšení kapacity školní družiny z 60 

žáků na 90 žáků s účinností od 01.09.2021 a podání žádosti o změnu zápisu v rejstříku škol a školských 

zařízení a uložila starostovi zajistit její odeslání do stanoveného termínu.  

 

40. jednání RM 25.09.2020: 

40.2. Rada městyse se seznámila s žádostí J. H., bytem xxx 

(čj. ÚmDC 765/2020 ze dne 10.09.2020) o výstavbu chodníku ke hřbitovu v Jakubovicích (na pozemcích ppč. 

208/1 a 210/3 v k. ú. Jakubovice), rozhodla předat žádost komisi stavební a uložila jí předložit radě své 

stanovisko; Rada městyse uložila starostovi zajistit cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace 

na realizaci akce „Chodník ke hřbitovu - Jakubovice“ a předložit ji k projednání radě.  

 

40.3. Rada městyse projednala a schválila cenovou nabídku předloženou společností STRABAG a. s., Praha 

5, Kačírkova 984/4, Odštěpný závod Praha, Oblast Hradec Králové, Hradec Králové, Kladská 1082, IČO 

60838744, na akci „Jakubovice – oprava místních komunikací“ a uzavření příslušné smlouvy o dílo dle 

přílohy, uložila starostovi předmětnou smlouvu podepsat a zajistit realizaci uvedené akce. 

- akce je v realizaci  

 

40.4. Rada městyse vzala na vědomí informace ohledně projektu „Přírodovědná učebna“ (podání žádosti o 

platbu, výsledek kontroly administrace projektu provedený IROP) a uložila starostovi zajistit všechny 

případné potřebné úkony pro dokončení financování akce.    

- dotace již byla proplacena  

 

40.5. Rada městyse v návaznosti na usnesení RM č. 38.4.1. a 38.4.2. vzala na vědomí informace o přípravě 

projektu „Chodník Lesní brána“ (úprava projektové dokumentace včetně rozpočtu, obesílané firmy) a 

výběrového řízení, které pro městys zpracovává Mikroregion Severo-Lanškrounsko a uložila starostovi po 

dokončení výběrového řízení toto předložit radě k projednání.  

 

 

40.6. Rada městyse vzala na vědomí informaci o přeložené schůzce s advokátkou Mgr. Janou Zwyrtek 

Hamplovou, která se bude konat dne 12.10.2020, o programu jednání (řešení postupů a projednání kritérií 

pro prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě V Ráji, problematika čp. 224, atd.), se žádostí o 
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sdělení případných připomínek radních k projednávaným tématům a uložila starostovi informovat radu o 

výsledku jednání.  

 

40.7. Rada městyse se seznámila se zápisem z jednání komise společenské ze dne 07.09.2020. 

 

40.8. Rada městyse rozhodla zveřejnit záměr propachtování pozemku ppč. 8156/2 v k. ú. Dolní Čermná, 

zapsaného na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Dolní Čermná, pro účely zemědělského využití, dle situačního 

plánku v příloze; zveřejnění se provádí z důvodu uzavření dodatku k platné pachtovní smlouvě.    

 

40.9. Rada městyse schválila Dodatek č. 5 ke smlouvě o stravování ze dne 25.07.2017 s f. xxxxxx – Restaurace 

„Céčko“, Dolní Čermná 85, IČO 11120932, dle přílohy. 

 

40.10. Rada městyse schválila Dodatek č. 3 ke smlouvě o pronájmu č. AX 1512 ze dne 28.12.2011 s f. xxxxxx, 

Lanškroun, Na Náhonu 146, IČO 18838014, dle přílohy. 

 

40.11. Rada městyse rozhodla o zřízení budoucího věcného břemene na pozemku ppč. 2359/2 v k. ú. Dolní 

Čermná, ve prospěch oprávněného – společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., Jablonné 

nad Orlicí, Slezská 350, IČO 48173398, spočívajícího v právu oprávněné osoby na služebném pozemku 

umístit, zřídit a provozovat inženýrskou síť (přeložka a přípojka vodovodního řadu) a právu přístupu a 

příjezdu na pozemek dotčený předmětnou stavbou, schválila návrh „Smlouvy o  právu k umístění a 

provedení stavby a o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. SBSL/01/20/Hd a ukládá starostovi 

předmětnou smlouvu podepsat. 

 

40.12. Rada městyse schválila partnerství městyse Dolní Čermná (bez finanční spoluúčasti)  

v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis, typ „C“ pro družební gminu Dzierzoniów - projekt 

vybudování Turistického informačního centra v obnoveném objektu v Kielczynie. 

 

40.13.1. Rada městyse schválila uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku s Dobrovolným svazkem 

obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, Dolní Čermná 76, IČO 01349341, o bezúplatném převodu lokálního 

varovného systému vybudovaného na území městyse v rámci projektu „Protipovodňová opatření pro 

Svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko“  a  digitálního povodňového plánu vytvořeného pro území 

městyse v rámci projektu „Protipovodňová opatření pro Svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko“ do 

majetku městyse Dolní Čermná dle přílohy, a to v souvislosti s ukončením udržitelnosti výše uvedeného 

projektu a uložila starostovi předmětnou smlouvu podepsat.    

 

40.13.2. Rada městyse schválila uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku s Dobrovolným svazkem 

obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, Dolní Čermná 76, IČO 01349341, o bezúplatném převodu 

štěpkovače (speciální přívěs tovární značky LS 100/27C) pořízeného pro území městyse v rámci projektu 

„Mikroregion Severo-Lanškrounsko – nakládání s bioodpady“ do majetku městyse Dolní Čermná dle 

přílohy, a to v souvislosti s ukončením udržitelnosti výše uvedeného projektu a uložila starostovi 

předmětnou smlouvu podepsat.    

 

41. jednání RM 11.11.2020: 

41.2. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty týkající se vývoje příjmů městyse k 31.10.2020, 

výhledem příjmů na rok 2021, se stavy účtů městyse a investičním výhledem městyse na rok 2021 a uložila 

starostovi stav financí městyse nadále monitorovat a průběžně informovat orgány městyse. 

 

41.3. Rada městyse se seznámila s došlými nabídkami společností  

VAKSTAV spol. s. r. o., Jamné nad Orlicí 136, 561 65 Jamné nad Orlicí, IČO 45537186, 

Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o., Husova 437, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 25953818 

a se zprávou o hodnocení nabídek a schválila, jako vítězného uchazeče pro realizaci veřejné zakázky malého 

rozsahu akce „Chodník Lesní brána Dolní Čermná“ společnost Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o., Vysoké Mýto, 
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Litomyšlské Předměstí, Husova 437, IČO 25953818 a provedení předmětné zakázky dle nabídky tohoto 

účastníka s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou (viz příloha). 

Rada městyse schválila uzavření smlouvy o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o., Vysoké Mýto, 

Litomyšlské Předměstí, Husova 437, IČO 25953818, jejímž předmětem je zhotovení díla „Chodník Lesní 

brána Dolní Čermná“ dle návrhu v příloze, a uložila starostovi podepsat příslušnou smluvní dokumentaci.     

Rada městyse uložila starostovi zajistit všechny potřebné úkony k zahájení a provedení realizace díla 

„Chodník Lesní brána Dolní Čermná“. 

- na realizaci akce je uzavřena smlouva, realizace proběhne od 01.04. 2021 do 30.06.2021  

 

41.4. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o stavu a dalším předpokládaném průběhu akcí 

„Jakubovice – oprava místních komunikací“ a „Modernizace autobusové zastávky Jakubovice – D. Čermná“ 

a uložila starostovi zajistit všechny nezbytné kroky k jejich dokončení.    

 

41.5.1. Rada městyse vzala na vědomí vyhlášení výzvy Ministerstva pro místní rozvoj č. 1/2021/117D8210 

z podprogramu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ a příslušné   dotační tituly, doporučila zastupitelstvu 

městyse schválit podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2021 na projekt s názvem „Obnova obecní 

budovy čp. 234 na náměstí v Dolní Čermné“ a uložila starostovi zajistit všechny potřebné podklady a 

náležitosti k projednání věci v zastupitelstvu městyse.  

 

41.5.2. Rada městyse se seznámila s náročností a finanční nákladovostí připravovaného projektu „Oprava 

místní komunikace Hasičský dům – Fara, Dolní Čermná“ a návrhy na opravy dalších místních komunikací, 

rozhodla žádosti do dotačního podprogramu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ na tyto akce nepodávat 

a uložila starostovi zajistit přípravu oprav z vlastních zdrojů.  

 

41.5.3. Rada městyse vzala na vědomí, že na projekt „Rekonstrukce multifunkčního hřiště v AZAS“ není 

možné dotační podprogram „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ z hlediska splnění stanovených 

podmínek využít a uložila starostovi monitorovat případné jiné dotační tituly a o těchto informovat radu 

městyse. 

    

41.6. Rada městyse projednala a schválila podání žádosti o dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického 

kraje v rámci Programu obnovy venkova pro rok 2021 na projekt „Pořízení nového vybavení knihovny v čp. 

234“ a uložila starostovi zajistit podání žádosti do stanoveného termínu. 

 

41.7. Rada městyse ohledně akce „Rozšíření zázemí AZAS Dolní Čermná“ se seznámila s návrhem záměru 

realizace projektu v omezeném rozsahu a uložila starostovi projednat se všemi dotčenými subjekty tuto 

variantu a obratem informovat o výsledcích jednání radu městyse.  

- viz samostatný bod  

 

41.8.1. Rada městyse vzala na vědomí informace a stavu projektové přípravy akce „Půdní vestavba objektu 

ZŠ Dolní Čermná“ (dokončení projektové dokumentace včetně rozpočtu)  

41.8.2. Rada městyse uložila starostovi zajistit platné stavební povolení na uvedenou akci  

41.8.3. Rada městyse se seznámila s předpokládanou potřebou stavebních úprav v budově čp. 40 (pro 

plánované přestěhování mateřské školy) a uložila starostovi a místostarostovi projednat dispozice 

s ředitelkou MŠ a o výsledku jednání informovat radu městyse.  

41.8.4. Rada městyse uložila starostovi monitorovat dotační možnosti na realizaci uvedených akcí a 

v případě objevení vhodného dotačního titulu obratem věc předložit k projednání radě, případně 

zastupitelstvu městyse.  

- viz samostatný bod  

 

41.9. Rada městyse projednala návrh na odkoupení části pozemkové parcely č. 3331/7 v k. ú. Dolní Čermná 

(dle geometrického plánu č. 975 - 380/2020 nově zaměřenou jako ppč. 3331/9) z důvodu nápravy 



 

6 

 

majetkových vztahů od xxx Z. H. a R. H, oba bytem xxx, do vlastnictví městyse Dolní Čermná, a doporučila 

zastupitelstvu městyse schválit odkoupení předmětné části uvedeného pozemku.     

- viz majetkové záležitosti  

 

41.10. Rada městyse vzala na vědomí stav majetkoprávních záležitostí (směn pozemků) schválených pro 

účely parcelace pozemků lokality v Ráji a uložila starostovi, M. Marešové a H. Vágnerové zajistit všechny 

nezbytné úkony pro jejich dokončení.  

 

41.11.1. Rada městyse se seznámila se znaleckým posudkem č. 4499-27/2020 ze dne 10.09.2020 zpracovaného 

xxx. M. N. a doporučila zastupitelstvu městyse schválit odkoupení nemovitostí 

 - budovy bez čp/če na stpč. 772 – zemědělská stavba a  

- budovy bez čp/če na stpč. 748 – zemědělská stavba, obojí zapsáno na LV č. 46 pro obec a a katastrální 

území Dolní Čermná z vlastnictví Zemědělského družstva Horní Čermná, se sídlem Horní Čermná 135, IČ 

00131083, do majetku městys Dolní Čermná, 

za cenu dle výše uvedeného znaleckého posudku a uložila starostovi předložit tuto věc k projednání 

zastupitelstvu městyse. 

 - viz samostatný bod (majetkové záležitosti)  

 

41.11.2. Rada městyse vzala na vědomí zaslání výzvy k podání cenové nabídky na zpracování projektové 

dokumentace na akci „Brownfield kravín - Dolní Čermná“, seznámila se se dvěma doručenými nabídkami 

dle přílohy a odmítnutím 1 firmy z důvodů vytíženosti  

Rada městyse rozhodla přijmout a schválit doručenou nabídku na zpracování projektové dokumentace na 

akci „Brownfield kravín - Dolní Čermná“ předloženou společností Agrostav Ústí nad Orlicí, a. s., se sídlem 

Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, IČO 47452943, dle přílohy a uzavření příslušné smlouvy o dílo a uložila 

starostovi ji podepsat za předpokladu, že na jednání zastupitelstva městyse bude schváleno nabytí 

předmětných nemovitostí do majetku městyse.  

 

41.12. Rada městyse se seznámila s žádostí Povodí Labe, s. p. (čj. ÚmDC 878/2020 ze dne 21.10.2020) o 

spolupráci při přípravě a realizaci stavby „DVT Čermná, Dolní Čermná, oprava + rekonstrukce koryta“, 

uložila předmětnou žádost předložit k projednání zastupitelstvu městyse s doporučením, aby v předmětné 

akci bylo pokračováno.     

 

41.13. Rada městyse v návaznosti na usnesení RM č. 34.4. ze dne 30.06.2020 se seznámila s dalším postupem 

při vypořádání podílového spoluvlastnictví městyse Dolní Čermná, K. S. a K. S. k pozemkům v sídlišti za 

školou, zpracováním znaleckého posudku jako podkladu pro vypořádání a uložila starostovi ve věci dále 

jednat s xxx. xxx. M. S. a o výsledku jednání informovat orgány městyse  

 

41.14. Rada městyse se seznámila 

 s provozem a fungováním Základní školy Vincence Junka Dolní Čermná a Mateřské školy Dolní 

Čermná v době nouzového stavu 

 s Výroční zprávou Základní školy Vincence Junka Dolní Čermná za školní rok 2019/2020   

 

41.15. Rada městyse schválila rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu městyse na rok 2020, dle přílohy. 

 

41.16. Rada městyse rozhodla poskytnout finanční dary zařízením zdravotnické a sociální péče a 

neziskovým organizacím, jejichž služby využívají občané městyse Dolní Čermná takto: 

 dar ve výši 30.000,- Kč Orlickoústecké nemocnici, Ústí nad Orlicí, Čs. armády 1076 na podporu 

Nadačního fondu „S námi je tu lépe“, IČO 01558501   

 dar ve výši 3.000,- Kč příspěvkové organizaci Domov u studánky, Anenská Studánka 41, IČO 

00854310   

 dar ve výši 30.000,- Kč Oblastní charitě Ústí nad Orlicí, Letohrad, Na Kopečku 356, IČO 44468920 
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 dar ve výši 5.000,- Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, 

Kopeckého 840, IČO 00426261  

 dar ve výši 3.000,- Kč AUDIOHELP, poradenskému středisku ČKNH, Ústí nad Orlicí, ul. ČSA 284, 

IČO 49774883;  

Rada městyse schválila uzavření příslušných darovacích smluv dle návrhů v příloze a uložila starostovi je 

podepsat 

 

41.17. Rada městyse se seznámila s žádostí T. V., bytem xxx  (čj. ÚmDC 906/2020 ze dne 30.10.2020) o 

odkoupení části pozemkové parcely č. 4224/6 v k. ú. Dolní Čermná, uložila starostovi prověřit vedení 

veřejného vodovodu v předmětné lokalitě, jednat se žadatelkou a poté předložit předmětnou žádost 

k projednání zastupitelstvu městyse s doporučením předmětný pozemek neprodávat.  

 

41.18. Rada městyse vzala na vědomí informaci starosty o stížnostech obyvatel na provoz na silnici II/314 

(provoz kamionů, překračování povolené rychlosti) a jeho jednání s Policií ČR ohledně realizace potřebných 

opatření.  

 

41.19. Rada městyse projednala a schválila zprovoznění sběrných míst od 14.11.2020 v běžné provozní době.  

 

41.20. Rada městyse schválila vyplacení odměn za 2. pololetí roku 2020 ředitelkám příspěvkových organizací 

 Základní škola Vincence Junka, Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, sídlo Dolní Čermná 4, IČO 

70996806, 

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

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

z rozpočtových prostředků jednotlivých příspěvkových organizací, ve výši dle přílohy.  

 

41.21. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o jednání s jednatelem spol. IBIS PC s. r. o., 

Jablonné nad Orlicí jako dalším poskytovatelem připojení k internetu v Dolní Čermné.  

 

41.22. Rada městyse projednala žádost xxx M. M., xxx, bytem xxx (čj. ÚmDC 850/2020 ze dne 12.10.2020) o 

odkoupení pozemkové parcely č. 304/2 v k. ú. Jakubovice a doporučila ZM schválit zveřejnění záměru 

prodeje předmětného pozemku.   

 

41.23. Rada městyse projednala žádost xxx V. M. a D. M., bytem xxx (čj. ÚmDC 853/2020 ze dne 12.10.2020) o 

odkoupení pozemků ppč. 51, ppč. 50/1 a ppč. 213/5 v k. ú. Jakubovice a doporučila ZM schválit zveřejnění 

záměru prodeje předmětných pozemků.   

 

41.24. Rada městyse projednala 

 žádost M. M., bytem xxx (čj. ÚmDC 873/2020 ze dne 19.10.2020) o odkoupení části pozemkové 

parcely č. 907 a části pozemkové parcely č. 1190/1 v k. ú. Jakubovice dle situačního plánku a 

doporučila ZM schválit zveřejnění záměru prodeje částí předmětných pozemků;        

 žádost xxxF. V. a E. V., bytem xxx (čj. ÚmDC 883/2020 ze dne 21.10.2020) o odkoupení části 

pozemkové parcely č. 907 a části pozemkové parcely č. 1190/1 v k. ú. Jakubovice dle situačního 

plánku a doporučila ZM schválit zveřejnění záměru prodeje částí předmětných pozemků.   

 

41.25.1. Rada městyse rozhodla o zřízení budoucího věcného břemene (služebnosti) na pozemku ppč. 3161/5 

a ppč. 3157/4 v k. ú. Dolní Čermná, ve prospěch oprávněného – společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné 

nad Orlicí, a. s., Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, IČO 48173398, spočívajícího v právu oprávněné osoby na 

služebném pozemku umístit, zřídit a provozovat inženýrskou síť (vodovodní řad) a právu přístupu a 

příjezdu na pozemek dotčený předmětnou stavbou, schválila návrh „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti“ dle přílohy a ukládá starostovi předmětnou smlouvu podepsat. 
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41.25.2. Rada městyse rozhodla o zřízení budoucího věcného břemene (služebnosti) na pozemku ppč. 3157/4 

v k. ú. Dolní Čermná, ve prospěch oprávněného – Dobrovolného svazku obcí Pod Bukovou horou, se sídlem 

Dolní Čermná 76, IČO 70959633, spočívajícího v právu oprávněné osoby na služebném pozemku umístit, 

zřídit a provozovat inženýrskou síť (kanalizační řad) a právu přístupu a příjezdu na pozemek dotčený 

předmětnou stavbou, schválila návrh „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti“ dle přílohy a 

ukládá starostovi předmětnou smlouvu podepsat. 

 

41.26. Rada městyse se seznámila s žádostí C. R., bytem xxx 

(doručené e – mailem dne 03.11.2020) o odkoupení pozemkové parcely č. 491/2 v k. ú. Jakubovice, uložila 

předložit předmětnou žádost zastupitelstvu městyse s tím, že bude řešena v souvislosti s usnesením ZM č. 

12.4.11. ze dne 14.09.2020 po geodetickém zaměření pozemků za domem čp. 3 v k. ú. Jakubovice.  

 

41.27. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o jednání s advokátkou Mgr. Janou Zwyrtek 

Hamplovou dne 10.11.2020 o zpracování dokumentů pro prodeje bytů v bytovém domě čp. 224 v Dolní 

Čermné a o řešení postupů a projednání kritérií pro budoucí prodeje pozemků pro výstavbu rodinných 

domů v lokalitě V Ráji; 

Rada městyse uložila starostovi, aby v předmětných záležitostech zajistil předložení potřebných materiálů 

advokátce a poskytl jí nezbytnou součinnost.  

 

41.28. Rada městyse schválila uzavření „Dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce plochy“ na budově čp. 

76,101 (úřad městyse) se spol. O2 Czech Republic a. s., Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, IČO 60193336, a to ke 

dni 31.12.2020.  

 

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

projektu „Oprava havarijního stavu střechy objektu ZŠ a ŠJ“ (od přiznání dotace po její vyúčtování, včetně 

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

01349341, dle přílohy. 

 

41.30. Rada městyse schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě  o zemědělském pachtu ze dne 29.03.2018 

s pachtýřem xxxxxx, Dolní Čermná 330, IČO 71194355, dle přílohy.  

 

41.31.1. Rada městyse schválila vyřazení zastaralého, nefunkčního a neopravitelného movitého majetku 

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

 

41.31.2. Rada městyse schválila příkaz starosty k provedení inventarizace majetku a závazků městyse Dolní 

Čermná k 31.12.2020 v souladu se Směrnicí č. 1/2012 o inventarizaci.  

 

41.32. Rada městyse vzala na vědomí dopis České pošty, s. p. (čj. ÚmDC 787/2020 ze dne 16.09.2020) o 

novém systému otevíracích hodin pro veřejnost na pobočkách České pošty.    

 

41.33. Rada městyse vzala na vědomí zápisy komise životního prostředí z jednání dne 19.09.2020 a 

30.10.2020 s tím, že akceptuje doporučení a návrhy komise (kácení případně údržbu stromů na obecních 

pozemcích, náhradní výsadby, revitalizace zeleně na minigolfu).  

 

41.34.1. Rada městyse navrhuje zastupitelstvu městyse schválit poskytnutí mimořádné odměny starostovi 

městyse Dolní Čermná Petru Helekalovi ve výši dvojnásobku měsíční odměny, jejíž poskytování mu náleží 

dle nařízení vlády č. 318/2017, Sb., ve znění pozd. předpisů, za splnění zvlášť významných úkolů městyse, 

zejména za zvládání mimořádných úkolů souvisejících s epidemií coronaviru a při realizaci dotační akce 

„Přírodovědná učebna“, za iniciativu při získání dotací na projekty, „Chodník Lesní brána“, „Oprava 

havarijního stavu střechy objektu ZŠ a ŠJ“, „Obnova místní komunikace č. 17c“, za přípravu akce území 

V Ráji, přípravu dalších projektů, působení v Dobrovolném svazku obcí Pod Bukovou horou a Dobrovolném 
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svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, které vykonává bez nároku na odměnu, a v rámci kterých 

dochází k rozvíjení meziobecní spolupráce, kterým  šíří dobré jméno městyse Dolní Čermná. 

 

41.34.2. Rada městyse navrhuje zastupitelstvu městyse schválit poskytnutí mimořádné odměny 

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

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

významných úkolů městyse, zejména za zvládání mimořádných úkolů souvisejících s epidemií coronaviru, 

za realizaci dotační akce „Přírodovědná učebna“, akce „Rekonstrukce obřadní síně“, za přípravu studií 

„Brownfield kravín -Dolní Čermná“, „Půdní vestavba ZŠ Dolní Čermná“ a „Studie stavebních úprav objektu 

čp. 40 na provoz MŠ“, dále za koordinaci při zpracování projektové dokumentace „Obnova obecní budovy 

čp. 234 na náměstí v Dolní Čermné“,  zpracování projektů na akci „Rekonstrukce multifunkčního hřiště 

v AZAS Dolní Čermná a „Vybavení obecní knihovny“, a za aktivní činnost nad rámec svých povinností při 

přípravě investičních akcí na období 2021 - 2022. 

 

42. jednání RM 30.11.2020 – informace o projednávaných věcech: 

Rada městyse 

- vzala na vědomí informace starosty o jednání s předsedou představenstva Zemědělského družstva Horní 

Čermná Ing. Jiřím Hejlem dne 18.11.2020 ohledně ceny zemědělských staveb na stpč. 772 a 748 v k. ú. Dolní 

Čermná a doporučila ZM schválit odkoupení předmětných nemovitostí do majetku městyse za dohodnutou 

cenu, která odpovídá ceně obvyklé stanovené znaleckým posudkem 

 

- projednala a schválila rozdělení výnosů z loterií a rozhodla poskytnout je formou finančního daru spolkům 

působícím na území městyse Dolní Čermná, ve výši dle přílohy;  

schválila uzavření příslušných darovacích smluv a uložila starostovi je podepsat a zajistit vyplacení 

finančních darů obdarovaným 

 

- projednala návrh střednědobého výhledu rozpočtu městyse na roky 2022 - 2024 a doporučila ZM ho 

schválit 

 

- ohledně projektu „Rozšíření zázemí AZAS Dolní Čermná“ projednala návrh starosty na realizaci akce 

v omezeném rozsahu, vzala na vědomí informace starosty o jednání na Pardubickém kraji dne 25.11.2020 

ohledně možnosti použití poskytnuté individuální dotace, uložila starostovi předložit věc k projednání 

zastupitelstva a doporučila ZM schválit přehodnocení předmětného projektu 

 

-  vzala na vědomí informace o odpadovém hospodářství (množství ukládaného směsného komunálního 

odpadu na obyvatele) a očekávané změny v roce 2021 (předpokládaná změna zákona o odpadech a 

prováděcích předpisů, zvýšení poplatku za ukládání SKO na skládku) 

 

- ohledně přípravy lokality V Ráji  

 vzala na vědomí informaci starosty o připravovaném dopisu, který bude zaslán žadatelům o 

pozemky 

 vzala na vědomí připomínky p. V. V. k návrhu směnné smlouvy (požadavek zřízení věcného 

břemene na nové ppč. 3091/3, k. ú. Dolní Čermná)  

- předběžný zájem o pozemky projevilo cca 20 žadatelů, koncem minulého týdne jim byl rozeslán dopis o 

dalším předpokládaném postupu 

 

- se seznámila s návrhy rozpočtů na rok 2021 a střednědobých výhledů rozpočtů na roky 2022 - 2023 

příspěvkových organizací zřízených městysem Dolní Čermná  

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

 Mateřská škola Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí,  

 Školní jídelna Dolní Čermná,  

a uložila ředitelkám příspěvkových organizací je zveřejnit 
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- projednala návrh „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu městyse Dolní Čermná na podporu aktivit 

dětí a mládeže na rok 2021“ a doporučila ZM ho schválit  

 

 - se seznámila s rozúčtováním nákladů vynaložených na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu a 

doporučila výši roční sazby místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů neměnit a ponechat ho pro rok 2021 v celkové výši 550,- Kč 

(tj. položka 1 ve výši 250,- Kč, položka 2 ve výši 300,- Kč) 

 

- schválila zřízení věcných břemen na pozemcích v majetku městyse a uzavření příslušných smluv o zřízení 

věcného břemene (služebností) 

 se spol. ČEZ Distribuce, a. s. na pozemcích ppč. 2258/1, 2286/42, 2336/2, 2352/6, 8323, 8701, 8703, 8711 

v k. ú. Dolní Čermná (v souvislosti s dokončenou akcí „elektrifikace do sadu“ 

 se spol. Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. na pozemcích ppč. 46/1, 47/1 a 60/2 v k. ú. 

Jakubovice 

 

- seznámila se se žádostí spol. ČEZ Distribuce, a. s. a doporučila ZM schválit zveřejnění záměru prodeje 

nově vzniklé stpč. 1117 v k. ú. Dolní Čermná nově vzniklé dle geometrického plánu č. 963-999/2019 

(pozemek pod trafostanicí v sadech - akce „Dolní Čermná 22886, p. Ulrich - TS kNN) 

     

- seznámila se s informací Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje o předprojektové přípravě 

akce „Modernizaci silnice II/311 Horní Čermná - Mistrovice“ a s návrhem objízdných tras s tím, že bude 

zasláno vyjádření ve smyslu jednání rady 

 

- schválila přijetí daru - 2 kusů čističek vzduchu pro příspěvkovou organizaci Základní škola Vincence 

Junka, Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, sídlo Dolní Čermná 4, IČO 70996806 (obdarovaný) od dárkyně  

xxx. H. A., bytem xxx a uzavření příslušné darovací smlouvy 

 

- ukládá kontrolní skupině ve složení - xxx J. M., xxx L. K. a xxx J. V. provést kontrolu hospodaření 

s veřejnými prostředky ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. (zákon o finanční kontrole), v platném znění, u 

příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je městys Dolní Čermná 

 

- schválila nákup věcného vybavení pro JSDHO dle přílohy 

 

- schválila provoz úřadu o vánočních svátcích 

 

- schválila pořízení nového osvětlení na vánoční strom na náměstí           

 

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

Nikdo ze zastupitelů neměl ke zprávě rady žádné dotazy ani připomínky.  
 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

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

období od konce září do listopadu 2020. 

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

 

 

3. Finanční záležitosti 

 

3.1. Informace o příjmech městyse v roce 2020 a investičním výhledu na rok 2021 
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K projednávanému bodu starosta uvedl: 

K 30.11.2020 jsme na daňových příjmech (včetně kompenzace od státu za „25“) obdrželi 

20 191 405,24 Kč oproti loňským 19 912 188,19 Kč.  Z uvedeného vyplývá, že z hlediska daňových 

příjmů jsme k 30.11.2020 oproti roku 2019 v plusu 279.217,05 Kč.  

Postupně  kumulujeme finanční prostředků a připravujeme na realizaci investičních akcí v roce 

2021. Je pravděpodobné, že v příštím roce k určitému propadu příjmů dojde. Tento, s ohledem na 

zmatky v poslanecké sněmovně, nedokážeme v dané chvíli konkrétněji specifikovat.  

 

Zadlužení městys Dolní Čermná k 31.12.2020 ( příjmy 2017 – 2020 ) 

 

Příjmy za rok    2017    27 937 174,66  Kč     

                            2018    36 323 160,40 Kč 

                            2019    31 059 847,00 Kč    

                            2020    30 487 559,40 Kč        ( předpoklad ) 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Příjmy 2017 – 2020 CELKEM (příjmy po konsolidaci)         125 807 741,40      Kč 

Průměr příjmů za poslední čtyři roky                                      31 451 935,35     Kč    

60 % průměru příjmů za roky 2017-2020                                 18 871 161,21     Kč 

Dluh městyse k rozvahovému dni (31.12.2020 )                       6 886 126,06     Kč  

 

INVESTIČNÍ  VÝHLED 2021  

Z hlediska investičního výhledu se připravují k realizaci následující akce. „Chodník Lesní brána“, 

„Obnova komunikace 17c na náměstí v Dolní Čermné“ (od zastávky po poštu, včetně chodníku 

před úřadem), „Oprava komunikací v Jakubovicích“, „Oprava střechy tělocvičny“, „Oprava 

osvětlení v sídlišti“, „Oprava komunikace od Hasičárny k faře“, „Rozšíření zázemí AZAS Dolní 

Čermná“ u kterého se předpokládá redukce rozsahu projektu – viz bod jednání různé, případně 

další drobné opravy komunikací. Celkové náklady se pohybují ve výši více jak 15 mil. Kč, dotace 

jsou ve výši více jak 5,5 mil. Kč. Zároveň by měly být realizované „malé“ akce realizované naší 

četou. Z velkých akcí, zde chybí zasíťování pro pozemky „V Ráji“. Vzhledem k tomu, že konečné 

dořešení majetkoprávních věcí předpokládáme na jednání ZM v únoru 2021 a poté začneme 

projektovat, lze se domnívat, že když půjde vše bez problémů, stavbu nezahájíme dříve než v roce 

2022, a to za předpokladu finanční spoluúčasti žadatelů. Zároveň zde není ani projekt „Půdní 

vestavba budovy ZŠ Dolní Čermná“ a Revitalizace brownfieldu, u něhož budeme čekat na vhodný 

dotační titul. I přes provedení výše uvedených akcí by nám mělo z úspor zbýt cca 7 mil. Kč + 

investiční peníze z rozpočtu 2021.  Realizace akcí budou také závislé na aktuální epidemiologické 

situaci. 

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 
Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí informace o aktuálních daňových 

příjmech městyse, stavu účtů městyse k 30.11.2020 a o investičním výhledu městyse na rok 2021 

a ukládá radě městysu a starostovi činit všechny nezbytné kroky vedoucí k realizací akcí.  

 

Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0 
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3.2. Informace o rozpočtovém opatření č. 3 k rozpočtu městyse na rok 2020 

Starosta podal zastupitelstvu informaci o schváleném rozpočtovém opatření č. 3, které bylo 

zasláno zastupitelům k podrobnému seznámení v materiálech k jednání: rozpočtové opatření č. 3 

schválila v rámci své kompetence rada na svém jednání dne 11.11.2020 usnesením č. 41.15.    

Představuje změnu ve výši 56.302,- Kč, na straně příjmů i výdajů. Podrobnější odůvodnění změn je 

uvedeno u jednotlivých paragrafů. Na straně příjmů se jedná především o dotaci na hospodaření 

v lesích, státní příspěvek na sčítání lidu (stavební úřad zpracovával některé podklady), státní 

dotaci na JSDHO,… Na straně výdajů jsou pak dotace na shora uvedené účely, na projektovou 

přípravu akce „Půdní vestavba ZŠ“, prostředky na schválené dary neziskovým organizacím 

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. 3 k rozpočtu 

městyse na rok 2020, dle přílohy, schválené usnesením rady městyse č. 41.15. ze dne 11.11.2020, 

včetně jeho odůvodnění.  

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

  

 

3.3. Projednání rozpočtového provizoria na rok 2021  

Komentář k návrhu rozpočtovému provizoria na rok 2021 podal starosta: 

Přípravu rozpočtu na rok 2021 jako obvykle plánujeme v průběhu měsíce ledna 2021 s klasickým 

průběhem rozpočtového procesu (prvotní návrh rozpočtu připraví ekonomka úřadu v součinnosti 

se starostou, poté se projedná s finančním výborem a v radě městyse a následně na zastupitelstvu). 

Předložení a projednání rozpočtu se pak předpokládá na jednání zastupitelstva nejpozději do 

konce února 2021.  

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

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

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

rozpočtové hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku obcí v době do schválení 

rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria.“ 

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

výdaji rozpočtu po jeho schválení. 

 

Schválená pravidla rozpočtového provizoria by měla zabezpečit: 

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

zřízené městysem Dolní Čermná, 

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

atd.), 

 úhrady dodavatelských faktur (za energie atd.),  

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

zdravotního pojištění, …), 

 řešení havarijních a krizových situací (živelné pohromy atd.) 

+ financování případných rozpracovaných investičních akcí – jejichž zastavení by znamenalo pro 

obec další zvýšené náklady. 

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

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2021 

s čerpáním finančních prostředků: 

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

organizace zřízené městysem Dolní Čermná, který jim bude poskytnut v měsíční výši 1/12 roku 

2020 do doby schválení rozpočtu městyse na r. 2021  

b) na řešení havarijních oprav, havarijních a krizových situací 

c) na úhradu prací, dodávek služeb a zboží dle objednávek a smluv uzavřených v roce 2020 a 

plnění na základě uzavřených smluvních vztahů vzniklých v roce 2020 a v předchozích letech.   

 

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

 

3.4. Projednání střednědobého výhledu rozpočtu městyse na r. 2022 - 2024   

Starosta uved, že v rámci finančních záležitostí předkládáme zastupitelstvu návrh střednědobého 

výhledu rozpočtu městyse na r. 2022 - 2024. Stávající střednědobý výhled rozpočtu je sestaven na 

roky 2020 - 2022.    

Střednědobý výhled rozpočtu sestavují obce povinně dle § 3 zákona č. 250/2000 Sb. - o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který 

se sestavuje roční rozpočet (tj. rozpočet bude na r. 2021, střednědobý výhled rozpočtu musí být 

nejméně na dva roky následující, tj. 2021 až 2022):    

Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního samosprávného celku sloužícím pro 

střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených 

smluvních vztahů a přijatých závazků. Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní 

údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a 

potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. 

Podle zákona č. 250/2000 Sb. byl návrh střednědobého výhledu rozpočtu zveřejněn od 20.11.2020 

na úřední desce (zveřejňuje se obdobně jako rozpočet). Poté se musí zveřejnit schválený 

střednědobý výhled rozpočtu.  

Bez dotazů a připomínek zastupitelů k předloženému návrhu střednědobého výhledu rozpočtu.   

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo střednědobý výhled rozpočtu městyse Dolní 

Čermná na období 2022 - 2024 dle návrhu v příloze. 

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

 

 

 

4. Projednání záležitostí podání  žádosti o dotaci na projekt „Obnova 

obecní budovy čp. 234 na náměstí v Dolní Čermné“ 
 
4.1. Projekt „Obnova obecní budovy čp. 234 na náměstí v Dolní Čermné“ - projednání návrhu 

na obnovu budovy a podání žádosti o poskytnutí dotace   

 

K předloženému bodu starosta uvedl:  
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Na základě vyhlášené výzvy Ministerstva pro místní rozvoj č. 1/2021/117D8210 z podprogramu 

„Podpora obnovy a rozvoje venkova“, dotační titul 117D8210E - Rekonstrukce a přestavba veřejných 

budov, předkládáme zastupitelstvu k projednání schválení podání žádosti o dotaci na projekt 

„Obnova obecní budovy čp. 234 na náměstí v Dolní Čermné“ (tj. staré školy). 

 

Informace k dotačnímu titulu a projektu jsou následující:  

Nejzazší termín podání žádosti: do 21.12.2020, 12 hod.  

Předpokládaný termín pro zveřejnění výsledků: duben 2021 

Nejzazší termín zahájení realizace akce: září 2021 

Nejzazší termín ukončení realizace akce: 31.12.2022     

Max. výše dotace: 10 mil. Kč  

Výše alokace pro tuto výzvu: 2 439 500 000 Kč 

Projektovou dokumentaci zpracoval: xxx J. H. 

Obsah (rozsah) projektu: prezentováno na jednání ZM  

Položkový rozpočet projektu: 18.634.332, - Kč   

Realizace akce 2021/2022  

Financování akce: z dotace a z vlastních zdrojů  

 

Starosta sdělil, že se jedná o velmi významnou investicí obzvláště kvůli tomu, že se jedná o 

dominantní budovu na náměstí v Dolní Čermné, která ho svým vzhledem „hyzdí“. V kontextu 

doposud provedených investic, které směřují k revitalizaci celého náměstí, se jeví tato oprava jako 

zásadní.  Problémem je i technický stav budovy. Do budovy často zatéká. Krytinu na střeše, která 

je z azbestových šablon, musíme opravovat několikrát do roka. Budova je vytápěna akumulačními 

kamny, není zateplena a tomu odpovídají i vysoká náklady na provoz. Zároveň všechny ostatní 

sítě (vodovod, kanalizace, elektřina) jsou na prahu životnosti, v některých případech již za ní. 

Investice do uvedené budovy je naprostou nutností.  

 

Místostarosta seznámil zastupitele s obsahem projektu k žádosti o dotaci. Zároveň okomentoval 

prezentovanou projektovou dokumentaci. Sdělil, že se jedná o stavební práce, které se budou týkat 

zateplení fasády, výměny oken a dveří. Dále dojde k vybudování nové stropní konstrukce nad 2. 

NP. V rámci stavebních úprav bude zrealizováno nové 3. NP (podkroví, nyní nevyužívaná půda), 

kde dojde k výměně krovů a střešní krytiny vč. zateplení. Dále zde budou nová střešní okna a 

dveře. Nově bude udělaná také podlaha, vnitřní příčky a omítky vč. maleb. V podkroví bude nově 

zřízeno sociální zařízení. Stavební úpravy dále zahrnují novou výtahovou šachtu vč. výtahu, 

budova tak bude zcela bezbariérová. V rámci technického zařízení budov (TZB) bude nainstalován 

nový plynový kotel, který bude dimenzován pro celý objekt. Součástí TZB je i otopná soustava 

pouze ve 3. NP, kanalizace pro 3. NP, rozvod vody pro 3. NP a odvětrání sociálních zařízení v 3. 

NP. 

 

S ohledem k požadované výši dotace je nutné, aby podání žádosti projednalo a schválilo 

zastupitelstvo. Rada městyse doporučila zastupitelstvu schválit podání žádosti do shora uvedené 

výzvy MMR.  

 

Diskuse zastupitelů: 

Zastupitel Martin Appl se dotázal, jak je řešen vstup do budovy pro imobilní. Místostarosta 

odpověděl, že bezbariérový vstup do objektu je řešen ze jihozápadní strany. K odstranění 
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bezbariérovosti celé budovy bude sloužit i nový výtah. Odstranění bezbariérovosti považujeme za 

zásadní přínos pro občany.   

Zastupitel Jiří Zpěvák se dotázal, zda schodiště před hlavním vstupem do budovy bude původní. 

Místostarosta odpověděl, že dojde k vybudování úplně nového, neboť stávající se nachází téměř 

v havarijním stavu.  

 

Zastupitel Jiří Vávra se dotázal, zda je zachován, alespoň částečně vzhled původní budovy, která 

byla postavena v 19. století. Místostarosta odpověděl, že při projekci se vycházelo z dochovaných 

fotografii a konečný výstup se blíží původní podobě.  

 

Bez dalších dotazů a připomínek. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo návrh na obnovu budovy čp. 234 ve 

vlastnictví obce a schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2021 na projekt s názvem 

„Obnova obecní budovy čp. 234 na náměstí v Dolní Čermné“, a to na základě vyhlášené výzvy 

č. 1/2021/117D8210 z podprogramu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ pro dotační titul 

„Rekonstrukce a přestavba veřejných budov“, jehož správcem a poskytovatelem dotace je 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 

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

 

 

4.2. Projednání smlouvy o dílo na zajištění přípravy žádosti o dotaci s Dobrovolným svazkem 

obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko 

Starosta uvedl, že pro potřeby kompletní administrace projektu „Obnova obecní budovy čp. 234 

na náměstí v Dolní Čermné“ předkládáme také návrh smlouvy o dílo s DSO Mikroregion Severo-

Lanškrounsko – na zajištění přípravy žádosti o dotaci a následné zajištění dotačního managementu 

k projektu. Starosta dále doplnil, že mikroregion nám zpracovává všechny dotace s velkou 

úspěšností. Návrh smlouvy o dílo je přílohou, zastupitelům byl zaslán k seznámení v materiálech 

k jednání.  

 

Bez dotazů a připomínek zastupitelů.  

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo uzavření smlouvy o dílo s Dobrovolným 

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

přípravy žádosti o dotaci a následné zajištění dotačního managementu k projektu s názvem 

„Obnova obecní budovy čp. 234 na náměstí v Dolní Čermné“, který bude podáván do výzvy z 

podprogramu „Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2021“  dotační titul 117D8210E  

„Rekonstrukce a přestavba veřejných budov“, dle návrhu v příloze. 

 

Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0 
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5. Majetkové záležitosti 
Komentář k majetkovým záležitostem podali společně starosta a Hana Vágnerová. 

 
5.1. 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 - rozhodnutí o prodeji 

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

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

v Jakubovicích:   

ppč. 359/3 – ost. plocha   o výměře 60 m2   

Cena stanovená pro prodej znalcem xxx. M. N.: 30,- Kč/m2. Na základě rozhodnutí zastupitelstva 

ze dne 14.09.2020 proběhlo zveřejnění záměru prodeje předmětných pozemků od 09.10.2020 do 

25.10.2020, 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. 359/3 – ost. 

plocha, v k. ú. Jakubovice, J. Z., nar. xxx, bytem xxx, za jednotkovou kupní cenu 30,- Kč/m2, 

schválilo uzavření příslušné kupní smlouvy a uložilo starostovi ji podepsat. 

 

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

 

 

5.2. Odkoupení části ppč. 3331/7 v k. ú. Dolní Čermná od xxx Z. a R. H., oba bytem xxx, do 

vlastnictví městyse 

Xxx Z. a R. H. mají ve společném jmění manželů pozemek ppč. 3331/7 v k. ú. Dolní Čermná, 

celková výměra 623 m2 - jedná se o pozemek kolem jejich domu a částečně se na něm nachází část 

místní komunikace za farou. S ohledem ke skutečnosti, že připravujeme projekt „Oprava místní 

komunikace Hasičský dům – Fara, Dolní Čermná“, je důležité narovnat majetkové vztahy v této 

lokalitě. Proto starosta s H. jednal o odkoupení potřebné části tohoto pozemku. Byl zpracován 

geometrický plánu č. 975 - 380/2020, kterým byla oddělena ppč. 3331/9 o výměře 143 m2, na kterém 

se nachází místní komunikace a kterou bude městys od xxx H. odkupovat. Věc byla projednána 

radou městyse dne 11.11.2020, rada doporučuje zastupitelstvu městyse schválit odkoupení 

předmětné části uvedeného pozemku.     

Obvyklá cena odkupovaného pozemku – ocenění stanovil znalec xxx. M. N.: 

obvyklou cenu (ve smyslu zákona o oceňování majetku) pozemku pč. 3331/9 dle GP č. 975-

380/2020 (143 m2)  v k.ú. Dolní Čermná odhaduje, vzhledem ke sděleným skutečnostem (pozemek 

užívaný jako místní komunikace) na: 40 Kč/m2.  

Xxx H. s takto stanovenou kupní cenou souhlasí. V horní části pozemku (při okraji místní 

komunikace) vede vodovodní řad a je na něm řízeno věcné břemeno ve prospěch spol. Vodovody 

a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Starosta poděkoval panu Z. H. za konstruktivní přístup a 

součinnost, díky které byla předmětná záležitost rychle vyřízena. 

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

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

č. 3331/9 - zahrada v k. ú. Dolní Čermná nově vzniklé z původní pozemkové parcely č. 3331/7 

dle geometrického plánu č. 975 - 380/2020 zpracovaného spol. Geodezie Lanškroun s. r. o., 
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Lanškroun, Opletalova 92, IČO 27511618, v příloze, ze společného jmění prodávajících xxx Z. H., 

nar. xxx a R. H., nar. xxx, oba bytem xxx,  do vlastnictví městyse Dolní Čermná se sídlem Dolní 

Čermná 76, IČO 00278734 (kupující),  za dohodnutou kupní cenu 40,- Kč/m2 a uzavření příslušné 

kupní smlouvy a uložilo starostovi ji podepsat. 

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

 

 

5.3. Projednání odkoupení objektů – „Brownfield kravíny Dolní Čermná“ do majetku městyse 

O uvedeném nákupu jsme v zastupitelstvu několikrát diskutovali. Jedná se o následující objekty:  

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 Dolní Čermná. 

Bývalý kravín - budova bez čp/če na stpč. 748 – zemědělská stavba, ve vlastnictví Zemědělského 

družstva Horní Čermná (viz výše); pozemek pod stavbou – stpč. 748 o výměře 1108 m2 je ve 

vlastnictví městyse Dolní Čermná. 

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

městyse. Předmětem převodu tedy jsou pouze výše uvedené objekty.   

Důvody odkoupení jsou následující:  

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

prostory pro spolkovou činnost. Bylo provedeno odborné posouzení krovů odbornou firmou a 

zpracován posudek, ze kterého vyplývá rozsah oprav. Je nezbytně nutná oprava střechy. 

Skladovací hala – vhodná pro kompletní odpadové hospodářství. Bylo provedeno statické 

posouzení, statika je dobrá, objekt není nutné zbourat.   

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

 

xxx. M. N. zpracoval tržní posudek č. 4499-27/2020 na stanovení obvyklé ceny uvedených 

zemědělských staveb (byl zaslán v materiálech k jednání). Obvyklá cena byla stanovena na 

750.000,- Kč. Starosta jednal se statutárním zástupcem vlastníka Ing. Jiřím Hejlem, který se 

stanovenou obvyklou cenou souhlasil, a bylo dohodnuto, že tato cena bude i cenou kupní.   

Bylo projednáno radu městyse dne 11.11. a 30.11.2020, rada doporučila zastupitelstvu městyse 

schválit odkoupení předmětných nemovitostí za cenu dle výše uvedeného znaleckého posudku. 

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo úplatné nabytí (odkoupení) 

- budovy bez čp/če se způsobem využití zemědělská stavba na pozemku parcelní číslo st. 772 

v katastrálním území Dolní Čermná a   

- budovy bez čp/če se způsobem využití zemědělská stavba na pozemku parcelní číslo st. 748, 

v katastrálním území Dolní Čermná 

z vlastnictví Zemědělského družstva Horní Čermná, se sídlem Horní Čermná č. p. 135, 561 56 

Horní Čermná, IČO 00131083 (prodávající) do vlastnictví městyse Dolní Čermná se sídlem 

Dolní Čermná 76, IČO 00278734 (kupující),  za dohodnutou kupní cenu 750.000,- Kč stanovenou 

znaleckým posudkem č. 4499-27/2020 znalce xxx. M. N. a uzavření příslušné kupní smlouvy a 

uložilo starostovi ji podepsat.     

Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0 
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5.4. Projednání žádosti xxx. M. M., xxx., bytem xxx 

 - o odkoupení pozemku ppč. 304/2 - trvalý travní porost v k. ú. Jakubovice (čj. ÚmDC 850/2020 

ze dne 12.10.2020) - zveřejnění záměru prodeje pozemku 

Xxx M. M., xxx podal žádost o odkoupení pozemku ppč. 304/2 - trvalý travní porost v k. ú. 

Jakubovice. Žadatel je vlastníkem nemovitostí stpč. 74 (jehož součástí je stavba), stpč. 102 (jehož 

součástí je stavba), ppč. 302/1, ppč. 302/3.  Ppč. 304/2 na uvedené nemovitosti bezprostředně 

navazuje a nacházejí se na ní stavby (kůlny) ve vlastnictví žadatele. Ze strany městyse byla xxx M. 

zaslána výzva k nápravě majetkových vztahů v rámci revize. Na ppč. 304/2 je zapsáno věcné 

břemeno ve prospěch ČEZ (vedení NN). 

Bylo projednáno radou městyse dne 11.11.2020, rada doporučila zastupitelstvu schválit zveřejnění 

záměru prodeje předmětného pozemku.    

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely 

č. 304/2 - trvalý travní porost v k. ú. Jakubovice, dle situačního plánku v příloze.  

 

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

 

5.5. Projednání žádosti xxx V. a D. M., bytem xxx – o odkoupení pozemků ppč. 51, ppč. 50/1 a 

ppč. 213/5  v k. ú. Jakubovice (čj. ÚmDC 853/2020 ze dne 12.10.2020) - zveřejnění záměru prodeje 

pozemků 

Xxx V. a D. M. podali žádost o odkoupení pozemků v k. ú. Jakubovice.  

ppč. 51 - trvalý travní porost 

ppč. 50/1 - trvalý travní porost   

ppč. 213/5  v k. ú. Jakubovice - zahrada  

Jedná se o pozemky, které se nacházejí u jejich domu čp. xx v Jakubovicích a žadatelé je fakticky 

užívají. Na všech pozemcích je zapsáno věcné břemeno ve prospěch ČEZ (vedení NN). 

Zastupitel Jiří Zpěvák se dotázal, zda ppč 50/1 nezasahuje do místní komunikace. Starosta uvedl, 

že pro jistotu uvedenou skutečnost prověříme a budeme informovat zastupitelstvo na dalším 

jednání před případným prodejem.  

Žádost byla projednána radou městyse dne 11.11.2020, rada doporučila zastupitelstvu schválit 

zveřejnění záměru prodeje předmětných pozemků.    

Bez dalších dotazů a připomínek zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely 

č. 51 - trvalý travní porost, pozemkové parcely č. 50/1 - trvalý travní porost a pozemkové parcely 

č. 213/5 - zahrada, vše v k. ú. Jakubovice, dle situačního plánku v příloze.  

 

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

 

 

 

5.6. Projednání žádostí o odkoupení částí ppč. 907 a částí ppč. 1190/1 v k. ú. Jakubovice    

- žádost M. M., bytem xxx (čj. ÚmDC 873/2020 ze dne 19.10.2020)   
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- xxx F. V. a E. V., bytem xxx (čj. ÚmDC 883/2020 ze dne 21.10.2020) 

- zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Na městys byly doručeny tyto 2 žádosti:  

 žádost M. M., bytem xxx - o odkoupení části ppč. 907 - ostatní plocha a části ppč. 1190/1 - 

ostatní plocha v k. ú. Jakubovice 

 žádost xxxF. V. a E. V., bytem xxx - o odkoupení části ppč. 907 - ostatní plocha a části ppč. 

1190/1 - ostatní plocha v k. ú. Jakubovice  

Obě žádosti byly podány a souvisí s geodetickým zaměřením pozemků resp. části ppč. 368 v k. ú. 

Jakubovice u domu čp. xx v Jakubovicích, který vlastní p. M. Na ppč. 370 (kterou p. M. žádal od 

městyse odkoupit celou) navazuje ppč. 907. Při geodetickém měření se zjistilo, že oplocení zahrady 

zasahuje do části ppč. 907 a ppč. 1190/1. Bylo jednáno o tom, že příslušné části těchto pozemků by 

si tedy odkoupil p. M. a zbývající části těchto pozemků by si odkoupili xxx V. (ti vlastní stpč. 119, 

ppč. 369 a ppč. 438). Starosta prezentoval na katastrální mapě návrh na rozdělení obou pozemků.    

Obě žádosti projednávala rada městyse dne 11.11.2020 a doporučila zastupitelstvu schválit 

zveřejnění záměru prodeje částí předmětných pozemků. 

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo žádost M. M., bytem xxx (čj. ÚmDC 873/2020 

ze dne 19.10.2020) a žádost xxx F. V. a E. V., bytem xxx (čj. ÚmDC 883/2020 ze dne 21.10.2020) o 

odkoupení částí ppč. 907 - ostatní plocha a částí ppč. 1190/1 - ostatní plocha v k. ú. Jakubovice a 

schválilo zveřejnění záměru prodeje částí předmětných pozemků dle situačnch plánků 

v příloze.  

 

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

 

 

5.7. Projednání žádosti T. V., bytem xxx (čj. ÚmDC 906/2020 ze dne 30.10.2020) o odkoupení části 

pozemkové parcely č. 4224/6 v k. ú. Dolní Čermná 

T. V. podala žádost, ve které žádá o odkoupení části ppč. 4224/6 v k. ú. Dolní Čermná. Ppč. 4224/6 

je stežník, který vede od Š. za L., H. až ke statku H. 

Část ppč. 4224/6, která je předmětem této žádosti, se nachází za domem čp. 192, uživateli domu na 

ní byly vysázeny keře (trnky). Na tuto výsadbu si stěžoval soused p. J. Š. – poukazuje na to, že keře 

v zatáčce jsou nebezpečné. 

Předmětnou žádostí i stížností se zabývala rada na svém jednání dne 11.11.2020; na jednání rady 

bylo poukázáno na skutečnost, že obecním pozemku ppč. 4224/6 je s největší pravděpodobností 

uložen veřejný vodovod. Dřívějším žádostem o odkoupení částí stežníku nebylo zastupitelstvem 

městyse vyhověno právě z důvodu vedení vodovodu a dále z důvodu, že stežník je přístupovou 

cestou k nemovitostem výše uvedených majitelů.  

RM uložila starostovi prověřit vedení veřejného vodovodu v předmětné lokalitě, jednat se 

žadatelkou a poté předložit předmětnou žádost k projednání zastupitelstvu městyse 

s doporučením předmětný pozemek neprodávat. Starosta dále sdělil, že na podkladě rozhodnutí 

RM provedl jednání se zástupci žadatelky, které upozornil na nutnost odstranění vysázených  
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trnek. Tito přislíbili keře v co nejkratší době odstranit. Zastupitelé se přiklánějí k návrhu 

požadovanou část předmětného pozemku neprodávat. Nikdo nepředkládá jiný návrh. 

Bez dotazů a připomínek.  

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo žádost. V., bytem xxx (čj. ÚmDC 906/2020 ze 

dne 30.10.2020) o odkoupení části pozemkové parcely č. 4224/6 - ostatní plocha v k. ú. Dolní 

Čermná a rozhodlo této žádosti nevyhovět a předmětný pozemek neprodat. 

 

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

 

5.8. Předložení žádosti C. R., bytem  xxx o odkoupení pozemkové parcely č. 491/2 v k. ú. 

Jakubovice  

Předkládáme zastupitelstvu k seznámení žádost C. R. o odkoupení pozemkové parcely č. 491/2 – 

trvalý travní porost v k. ú. Jakubovice, výměra 1845 m2 

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 (viz jednání minulého zastupitelstva „řešení 

majetkoprávních vztahů k pozemkům za čp. 3 v k. ú. Jakubovice“ usnesením ZM č. 12.4.11. ze dne 

14.09.2020). O této žádosti bylo jednáno radou městyse dne 11.11.2020 s tím, že bude vyřešena až 

po geodetickém zaměření pozemků za domem čp. 3 v k. ú. Jakubovice. Zastupitelstvu dne 

předkládáme tedy pouze informativně. 

Bez dotazů a připomínek zastupitelů.  

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná městyse se seznámila s žádostí C. R., bytem xxx o 

odkoupení pozemkové parcely č. 491/2 - trvalý travní porost v k. ú. Jakubovice, s tím, že její 

prodej bude řešen v souvislosti s usnesením ZM č. 12.4.11. ze dne 14.09.2020 po geodetickém 

zaměření pozemků za domem čp. 3 v k. ú. Jakubovice.  

 

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

 

 

5.9. Projednání žádosti čj. ÚmDC 966/2020 ze dne 19.11.2020) o odkoupení části pozemkové 

parcely č. 8323 v k. ú. Dolní Čermná - pozemek pod trafostanicí v sadech - akce „Dolní Čermná 

22886, p. Ulrich - TS kNN“ zveřejnění záměru prodeje pozemku   

Společnost ČEZ Distribuce, a. s. žádá prostřednictvím pověřené osoby o odkoupení pozemku v k. 

ú. Dolní Čermná: 

stavební parcely č. 1117 o výměře 13 m2, která vznikla dle geometrického plánu č. 963 - 999/2019 

z pozemkové parcely č. 8323. Jedná se o pozemek pod trafostanicí v sadech; byl zaměřen po 

dokončení akce „Dolní Čermná 22886, p. Ulrich - TS kNN“. ČEZ Distribuce předkládá zároveň i 

návrh kupní smlouvy, jednotková kupní cena pozemku je 500,- Kč/m2. 

Předkládáme k rozhodnutí o zveřejnění záměru prodeje předmětného pozemku po jeho přesném 

zaměření geometrickým plánem. Bylo projednáno v radě městyse dne 30.11.2020, RM doporučila 

zveřejnit záměr.     

Bez dotazů a připomínek zastupitelů.  

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   
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Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zveřejnění záměru prodeje nově zaměřené 

stavební parcely č. 1117 v k. ú. Dolní Čermná (vzniklé z původní pozemkové parcely č. 8323 v k. 

ú. Dolní Čermná geometrickým plánem č. 963 - 999/2019), dle předmětného geometrického 

plánu v příloze.  

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

 

 

6. Projednání návrhu na poskytnutí mimořádné odměny starostovi a 

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

předkládáme zastupitelstvu návrh rady městyse na poskytnutí mimořádné odměny starostovi a 

místostarostovi za rok 2020.   

Legislativní rámec pro poskytování mimořádné odměny uvolněným a neuvolněným členům 

zastupitelstva je dán v zákoně o obcích v § 76 za těchto podmínek:  
 (1) Členovi zastupitelstva obce může obec poskytnout mimořádnou odměnu za splnění mimořádných 

nebo zvláště významných úkolů obce.  

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

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

kalendářního roku náležela za výkon jím zastávaných funkcí za měsíc. 

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

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

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

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

samostatný bod navrženého programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce.  

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

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

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

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

vyhrazeno zastupitelstvu. 

Na podkladě zákonem stanovené možnosti předkládáme zastupitelstvu návrh na mimořádnou 

odměnu starostovi a místostarostovi za rok 2020 s následujícím odůvodněním: 

Odměna starostovi Petru Helekalovi je navržena za splnění úkolů městyse zejména za zvládání 

mimořádných úkolů souvisejících s epidemií coronaviru a při realizaci dotační akce 

„Přírodovědná učebna“, za iniciativu při získání dotací na projekty, „Chodník Lesní brána“, 

„Oprava havarijního stavu střechy objektu ZŠ a ŠJ“, „Obnova místní komunikace č. 17C“, za 

přípravu akce území V Ráji a přípravu dalších projektů, působení v Dobrovolném svazku obcí Pod 

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

bez nároku na odměnu, a v rámci kterých dochází k rozvíjení meziobecní spolupráce, kterým  šíří 

dobré jméno městyse Dolní Čermná. 

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

zvládání mimořádných úkolů souvisejících s epidemií coronaviru, za realizaci dotační akce 

„Přírodovědná učebna“, akce „Rekonstrukce obřadní síně“, za přípravu studií „Brownfield kravín 

-Dolní Čermná“, „Půdní vestavba ZŠ Dolní Čermná“ a „Studie stavebních úprav objektu čp. 40 na 

provoz MŠ“, dále za koordinaci při zpracování projektové dokumentace „Obnova obecní budovy 

čp. 234 na náměstí v Dolní Čermné“,  zpracování projektů na akci „Rekonstrukce multifunkčního 

hřiště v AZAS Dolní Čermná a „Vybavení obecní knihovny“, a za aktivní činnost nad rámec svých 

povinností při přípravě investičních akcí na období 2021 - 2022. 



 

22 

 

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

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

Odměna místostarosty jako neuvolněného zastupitele pro výkonu funkce byla schválena na 

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

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

dne 11. 11. 2020. Rada oběma navrhuje poskytnout mimořádnou odměnu ve výši dvojnásobku jim 

poskytované měsíční odměny.  

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

jiný návrh.    

 

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

1.  

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo poskytnutí mimořádné odměny starostovi 

městyse Dolní Čermná Petru Helekalovi za rok 2020 ve výši dvojnásobku měsíční odměny, jejíž 

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

zvlášť významných úkolů městyse, zejména za zvládání mimořádných úkolů souvisejících 

s epidemií coronaviru a při realizaci dotační akce „Přírodovědná učebna“, za iniciativu při 

získání dotací na projekty, „Chodník Lesní brána“, „Oprava havarijního stavu střechy objektu 

ZŠ a ŠJ“, „Obnova místní komunikace č. 17c“, za přípravu akce území V Ráji, přípravu dalších 

projektů, působení v Dobrovolném svazku obcí Pod Bukovou horou a Dobrovolném svazku 

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

kterých dochází k rozvíjení meziobecní spolupráce, kterým  šíří dobré jméno městyse Dolní 

Čermná. 

Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1 

(Helekal) 

 

2. 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo poskytnutí mimořádné odměny místostarostovi 

městyse Dolní Čermná Ing. Jiřímu Svobodovi za rok 2020  ve výši dvojnásobku měsíční 

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

splnění zvlášť významných úkolů městyse zejména za zvládání mimořádných úkolů 

souvisejících s epidemií coronaviru, za realizaci dotační akce „Přírodovědná učebna“, akce 

„Rekonstrukce obřadní síně“, za přípravu studií „Brownfield kravín - Dolní Čermná“, „Půdní 

vestavba ZŠ Dolní Čermná“ a „Studie stavebních úprav objektu čp. 40 na provoz MŠ“, dále za 

koordinaci při zpracování projektové dokumentace „Obnova obecní budovy čp. 234 na náměstí 

v Dolní Čermné“,  zpracování projektů na akci „Rekonstrukce multifunkčního hřiště v AZAS 

Dolní Čermná a „Vybavení obecní knihovny“, a za aktivní činnost nad rámec svých povinností 

při přípravě investičních akcí na období 2021 - 2022. 

Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1 

(Jiří Svoboda) 

 

7. Různé           
7.1. Projednání žádosti Povodí Labe, s.p. (čj. ÚmDC 878/2020 ze dne 21.10.2020) 

- o spolupráci při přípravě a realizaci stavby „DVT Čermná, Dolní Čermná, oprava + 

rekonstrukce koryta“ 
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Zasíláme k seznámení žádost Povodí Labe, s. p.. kterým se obrací na městys o stanovisko ohledně 

spolupráce při přípravě a realizaci stavby „DVT Čermná, Dolní Čermná, oprava + rekonstrukce 

koryta“. 

Předmětnou žádost dne 11. 11. 2020 projednala Rada městyse – rozhodla o jejím předložení 

zastupitelstvu s doporučením, aby bylo v akci pokračováno. Povodí Labe byl zaslán dopis s tímto 

textem: 

Vážený pane K.,  

na podkladě Vaší žádosti ve věci DVT Čermná, Dolní Čermná oprava + rekonstrukce koryta, č. j. 

PLa/2020/046907, která nám byla doručena dne 21. 10. 2020, Vám sděluji, že uvedenou žádost dne 11. 11. 

2020 projednala Rada městyse Dolní Čermná. Rozhodla o jejím předložení Zastupitelstvu Dolní Čermná, 

které se bude konat dne 7. 12. 2020 s doporučením rady, aby bylo v akci pokračováno.  

Městys Dolní Čermná se vždy aktivně snažil uvedenou akci podporovat, ať již to bylo na úrovni jednání 

s vlastníky dotčených nemovitostí, shromažďováním smluv, povolení kácení stromů mimo les, atd.  V dané 

chvíli nám přijde naprosto nezodpovědné „zahodit“ čtyři roky příprav a investovaných finančních 

prostředků a času nejen pracovníků Povodí Labe, s. p. Propadnutí územního řízení považujeme v daném 

kontextu za více než nešťastné.  

Po projednání v Zastupitelstvu městyse Dolní Čermná Vás budeme informovat o oficiálním stanovisku 

městyse Dolní Čermná.  

Starosta uvedl, že přestože, v souvislosti s daným zkapacitněním toku čekají městys investice je 

dle jeho názoru nezbytné tuto akci dotáhnout do konce, neboť se primárně jedná o bezpečnost 

obyvatel žijících kolem toku.  

 

Bez dotazů a připomínek zastupitelů.  

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo žádost Povodí Labe, s. p. (čj. ÚmDC 878/2020 

ze dne 21.10.2020) o spolupráci při přípravě a realizaci stavby „DVT Čermná, Dolní Čermná, 

oprava + rekonstrukce koryta“ a konstatuje, že uvedené akce jsou nadále prioritou městyse, 

jehož zástupci se vždy na přípravě uvedených akcí aktivně podíleli, schvaluje stanovisko 

městyse, kterým investorovi navrhuje pokračovat ve zpracování projektové dokumentace a 

realizaci akcí s tím, že je připraven k odstranění mostku dle záznamu z jednání ze dne 

10.08.2016 a ukládá starostovi zajistit písemnou odpověď žadateli ve smyslu jednání 

zastupitelstva.   

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

 

 

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

aktivit dětí a mládeže na rok 2021  

V součinnosti s Jiřím Zpěvákem předkládáme zastupitelstvu návrh „Programu pro poskytování 

dotací z rozpočtu městyse Dolní Čermná na podporu aktivit dětí a mládeže na rok 2021“.  

Ing. Jiří Zpěvák uvedl, že návrh programu zůstává prakticky se stejným textem, jako byl schválen 

loni na listopadovém jednání ZM  pro letošní rok, mění se tedy prakticky jen letopočet. 

Dále se mění termín pro podávání žádostí od 20.01.2021 do 28.02.2021 - je to kvůli dodržení 

zákonné lhůty (30 dnů), po kterou musí být program od schválení do doby podávání žádostí, 

zveřejněn. 

  

Přílohy Programu tvoří Žádost o dotaci, Kritéria pro hodnocení žádosti o dotaci. 
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Částka vyčleněná pro dotace v rámci rozpočtu městyse na r. 2020 byla 245.000,- Kč, rozdělena byla 

částka 197.315,- Kč.  

 

Bez dotazů a připomínek zastupitelů.  

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo Program pro poskytování dotací z rozpočtu 

městyse Dolní Čermná na podporu aktivit dětí a mládeže na rok 2021, dle návrhu v příloze.   

 

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

 

 

7.3. Informace o nezměněné výši místního poplatku za komunální odpad pro rok 2021 

Komentář k předloženému bodu podal starosta: 

Stanovení výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů: 

Obecně závaznou vyhláškou 2/2019 (byla schválena loni na jednání ZM 16.12.2020) byl stanoven a 

je vybírán poplatek v nezměněné výši 550,- Kč/osobu   

Sazbu tohoto místního poplatku tvoří 2 položky:  

položka 1 -  „paušální“ částka až 250,- Kč za osobu a kalendářní rok  

položka 2 - částka stanovená na základě skutečných známých nákladů obce předchozího roku na 

sběr a svoz netříděného komunálního odpadu až 750,- Kč za osobu a kalendářní rok;  

Obec stanoví rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu. 

Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na poplatníka podle  

položky 2 : 

- Náklady roku 2019                                                                      537 377,- Kč 

- počet osob s pobytem na území městyse k 01.01.2020             1 328 osob 

- počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů 

  a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu 

  žádná fyzická osoba                                                                              62  

 

Na základě účetních výsledků roku 2019 jsou náklady na sběr a svoz netříděného komunálního 

odpadu ve výši  537 377,- Kč rozúčtovány takto: 

 

Náklady Kč 537 377,- Kč děleno 1 390 ( 1328 osob s pobytem na území obce + 62 staveb určených 

k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická 

osoba )  =  386,60 Kč.  Z této částky je stanovena sazba dle položky 2 v maximální výši 300,- Kč. 

 

Návrh: místní poplatek za komunální odpad pro rok 2021 neměnit a ponechat ho i nadále ve výši 

550,- Kč/osobu.  

 

Starosta dále uvedl, že v současné době se projednává v poslanecké sněmovně nový zákon o 

odpadech. Dle dostupných informací ministr životního prostředí tlačí na to, aby platit od 

01.01.2021, přestože k tomu v současné době neexistují žádné prováděcí předpisy. Vzhledem 

k tomu, že do konce letošního roku zbývá pouze 24 dní, doufáme, že jeho platnost bude posunuta 

o rok, jak je navrhováno, abychom se na změny mohli v klidu připravit. Je velice pravděpodobné, 

že dojde k navýšení ceny za uložení na skládku.  
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Bez dotazů a připomínek zastupitelů.  

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná se seznámilo s rozúčtováním nákladů r. 2019 

vynaložených na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu a rozhodlo výši roční sazby 

místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů neměnit a ponechat ho pro rok 2021 v celkové výši 550,- Kč 

(tj. položka 1 ve výši 250,- Kč, položka 2 ve výši 300,- Kč).    

 

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

 

 

7.4. Realizace investiční akce „Rozšíření zázemí AZAS Dolní Čermná“ 

 

Starosta uvedl, že v zastupitelstvu jsme mnohokrát projednávali realizaci uvedené akce. Na tuto 

jsme se opravdu pečlivě připravovali, včetně rozpracování budoucího provozu. Posledním 

výstupem ZM bylo, že stavba bude zahájena v roce 2021. Dále starosta uvedl, že ze své pozice 

musí konstatovat, že akce je opravdu pečlivě připravena a že byl jejím velkým zastáncem. Bohužel 

do celé akce zasáhla epidemie koronaviru. V dané chvíli by bylo velice riskantní tuto akci 

realizovat. Paradoxně nevidí až tak problém v investičních nákladech, které se sice pohybují 

bezmála ve výši 25 mil. Kč bez DPH, ale v následujícím provozu. S plnou zodpovědností 

konstatoval, že riziko realizace a následného provozu se jeví v dané chvíli jako opravdu vysoké. 

Zásadním probléme je absence, byť krátkodobých výhledů z hlediska příjmů městyse 

v následujících období, do kterých značně zasahuje vláda a poslanecká sněmovna. Další 

významnou nejistotou je výskyt koronaviru a jeho dopady hlavně na služby – provoz restaurace. 

Stejného názoru jsou všichni radní. Na posledních jednáních rady byla projednána možnost 

přehodnocení rozsahu celého projektu a jeho realizaci v daleko menším rozsahu. Podstatou by 

byla skutečnost, že bychom v letošním roce realizovali akci „Rozšíření zázemí AZAS Dolní 

Čermná“ v přehodnoceném rozsahu. Došlo by pouze k výstavbě – rozšíření ubytovacích kapacit (3 

pokoje se sociálním zázemím) a relaxační místností, které byly původně součástí celého projektu. 

Náklady této části se pohybují ve výši 3,5 mil Kč bez DPH. K uvedené alternativě nás mimo jiné 

vede i fakt, že jediné lepší ubytovací zařízení v Dolní Čermné – Penzion Lesní brána – v letošním 

roce zakoupil Pardubický kraj za účelem zřízení detašovaného pracoviště Domova u studánky. 

Uvedenou investicí získáme rozšíření ubytovacích kapacit se zázemím, které zlepší kvalitu 

ubytovaní v Dolní Čermné. N uvedenou akci budeme moci použít dotaci Pardubického kraje – viz 

sdělení.  

Na podkladě všech uvedených skutečností předkládám ZM návrh na přehodnocení rozsahu 

projektu „Rozšíření zázemí AZAS Dolní Čermná“, kdy by došlo ke schválení a realizaci pouze 

části rozšíření ubytovacích kapacit se zázemím., který bude realizován v roce 2021. Zbytek 

původního projektu by nebyl realizován. Rada městyse doporučuje zastupitelstvu změnu rozsahu 

schválit.  

Bez dotazů a připomínek zastupitelů.  

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo rozsah investičního projektu „ROZŠÍŘENÍ 

ZÁZEMÍ AZAS DOLNÍ ČERMNÁ“ a rozhodlo o jeho realizaci ve zúženém rozsahu dle přílohy, 

jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
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Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná rozhodlo projekt ve zbytku nerealizovat. 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná ukládá radě a starostovi zajistit všechny nezbytné úkony 

směřující k provedení akce.  

 

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

 

 

8. Dotazy občanů a diskuse  

 

Starosta poděkoval všem zastupitelům za práci pro městys v letošním roce. Poděkování vyslovil i 

panu Z. J., hostovi jednání, který napomáhá při zpracování dopravní obslužnosti.  

 

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

 

Z. J. – informoval o situaci ohledně dopravní obslužnosti a nových jízdních řádech, které budou 

platit od neděle 13.12.2020..  

 

Zastupitel Martin Appl - v souvislosti s prevencí šíření koronaviru dává podnět ke zvážení 

pořízení čističek vzduchu do všech tříd základní školy. Jeho xxx xxx H. A. darovala ZŠ 2 kusy 

čističek. Podle prezentovaného popisu by předmětný typ čističek měl být dostatečně funkční. 

Odpověděl starosta - návrh projednám s ředitelkou a prověříme technické parametry.  

 

Zastupitel Mareš Pavel – dává ke zvážení podnět, zda by se mohly realizovat některé drobnější 

investiční akce na základě návrhů občanů. Starosta uvedl, že se tomu nebrání, v podstatě se to již 

děje. Jako příklad uvedl požadavek paní H. v Jakubovicích, tykající se vybudování chodníku ke 

kostelu.  

 

Další dotazy ani příspěvky do diskuse nikdo neměl. 

 

Jednání bylo ukončeno dne 7. 12. 2020 ve 20.15  hod. 

Zápis byl vyhotoven: 8. - 9. 12. 2020  
 

 

Zapsala: JUDr. Hana Vágnerová 

 

 

Přílohy zápisu:  

č. 1 - zveřejněná informace o konání zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná dne 7. 12. 2020 

č. 2 - prezenční listiny zastupitelů a hostů 

č. 3 - usnesení zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná ze dne 7. 12. 2020 
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Zapisovatel JUDr. Hana Vágnerová  

  

Ověřovatel  RNDr. Věra Šverclová 

  

Ověřovatel             Petr Nasto          Ing. Jiří Zpěvák 

  

Starosta  Petr Helekal  

  

 

 

 

 

 

 

 


