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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 21.06.2021 

č.  16/2021-ZM 
čj. ÚmDC 655/2021  

Počet listů dokumentu: 23          

Počet příloh/listů: 3/29   

Spisový znak: 101.2.1     A/10 

               V Dolní Čermné, dne 21. června 2021           

 

 

ZÁPIS 

 z jednání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná 

č.  16/2021-ZM 
konaného dne 21.06.2021 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 21. června 2021 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 12 

zastupitelů. Z jednání se omluvili MUDr. Martin Appl a Bc. Monika Marková. V průběhu jednání 

se dostaví Ing. Jiří Zpěvák.        

Starosta konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.  

 

Starosta navrhl zapisovatelkou dnešního jednání Hanu Vágnerovou a ověřovateli zápisu Luboše 

Hrdinu a Pavla Mareše. 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, projednání účetní závěrky a závěrečného účtu městyse za rok 2020  
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4. Majetkové záležitosti 

5. Různé  

6. 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 Luboše Hrdinu a Pavla Mareše a program jednání.  

  

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

 

 

2. Zpráva o činnosti rady (za období konec dubna - červen 2021) 
Starosta uvedl, že od minulého jednání zastupitelstva, které se konalo dne 22.02.2021, proběhla 

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

předkládáme zprávu o činnosti RM a přehled přijatých usnesení z jednání rad ze dne 26.04.2021 

(48. jednání RM), 12.05.2021 (49. jednání RM) a 10.06.2021 (50. jednání RM S obsahem usnesení se 

zastupitelé seznámili dle materiálů zaslaných k jednání.  

 
48. jednání RM 26.04.2021: 

48.2. Rada městyse projednal nabídky 3 firem na provedení inženýrskogeologického a 

hydrogeologického průzkumu – lokality „V Ráji“ a schválila zadání zakázky společnosti K+K 

pruzkum s.r.o., Novákových 6, Praha 8, IČO 64940098, která podala nejnižší nabídku a uložila 

starostovi zajistit objednání předmětných prací.  

 

48.3. Rada městyse projednala a schválila darovací smlouvu mezi městem Lanškroun, se sídlem 

nám. J.M.  Marků 12, IČ 00279102, 563 01 Lanškroun a Základní školou Vincence Junka Dolní 

Čermná, okres Ústí nad Orlicí, se sídlem Dolní Čermná 4, 561 53 Dolní Čermná, kterou město 

Lanškroun daruje Základní škole Vincence Junka Dolní Čermná 2 ks notebooků v celkové ceně 

32.587,34 Kč a uložila H. Vágnerová zajistit informování ředitelky základní školy.   

 

48.4. Rada městyse vzala na vědomí informace o přípravě projektové dokumentace na akci 

„Brownfield kravín - Dolní Čermná“ a uložila starostovi a místostarostovi zajistit informování 

projektanta stavby o technickém řešení opravy střechy v intencích jednání rady.  

 

48.5. Rada městyse projednala a schválila rozsah víceprací akce „Modernizace autobusové 

zastávky Jakubovice – D. Čermná“ dle přílohy a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 

25.09.2020 se 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 příslušného Dodatku č. 1 dle přílohy,  uložila 

starostovi ho podepsat.  

 

48.6. Rada městyse schválila Smlouvu o stravování s f. xxxxx, Restaurace „Céčko“, Dolní Čermná 

238, IČO  76067017 (možnost stravování zaměstnanců v restauraci) s tím, že příspěvek na 
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stravování zaměstnanců zůstává ve výši dle „Směrnice k závodnímu stravování“ ze dne 03.06.2020 

s tím, že touto smlouvou se ruší a nahrazuje v plném rozsahu původní smlouva o stravování ze 

dne 04.01.2021. 

 

49. jednání RM 12.05.2021: 

49.2. Rada městyse schválila rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu městyse na rok 2021, dle přílohy. 

 

49.3. Rada městyse vzala na vědomí informaci starosty o možnostech elektronických aukcí pro 

zajištění prodejů některých nemovitostí z majetku městyse, uložila starostovi o předmětné 

záležitosti dále jednat a předložit návrh dalšího postupu radě městyse.    

 

49.4. Rada městyse vzala na vědomí informaci o variantách oceňování věcných břemen 

zřizovaných na pozemcích v majetku městyse s tím, že postup v konkrétních případech bude řešen 

individuálně na základě rozhodnutí rady městyse.     

 

49.5. Rada městyse projednala a schválila návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Rozšíření zázemí AZAS Dolní Čermná“.  

Rada městyse pověřuje Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko zajištěním 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rozšíření zázemí AZAS Dolní Čermná“, 

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.  

 

49.6. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o průběhu akce „Obnova místní 

komunikace č. 17c v Dolní Čermné“ (postup jednotlivých etap, s tím související omezení a 

informování veřejnosti o nich, jednání ohledně nového dopravního značení na náměstí,…), uložila 

starostovi činit úkony a poskytnout potřebnou součinnost pro zdárný průběh realizace akce a 

informovat radu.     

 

49.7. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o průběhu a předpokládaném dokončení 

akce „Chodník Lesní brána Dolní Čermná“ a uložila starostovi činit úkony a poskytnout 

potřebnou součinnost pro zdárný průběh realizace akce a dále informovat radu.     

 

49.8. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o průběhu akce „Oprava místní 

komunikace hasičárna – fara v Dolní Čermné“ a uložila starostovi činit úkony a poskytnout 

potřebnou součinnost pro zdárný průběh realizace akce a dále informovat radu.     

 

49.9. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o přípravě území „V Ráji“ (objednání 

inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu, dořešení majetkových vztahů, zahájení 

zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, vytýčení a geodetické zaměření optického 

kabelu, …), uložila starostovi pokračovat v přípravě a informovat průběžně radu.  

 

49.10.1. Rada městyse se seznámila se způsobem stanovení reprodukční hodnoty a schválila 

hodnoty pro pojištění objektů - budovy bez čp/če na pozemku parcelní číslo st. 772 a  budovy bez 

čp/če na pozemku parcelní číslo st. 748, obě v katastrálním území Dolní Čermná dle přílohy. Rada 

městyse schválila rozšíření pojistné smlouvy s Českou pojišťovnou, a. s. Praha 1, Spálená 75/16, 
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IČO 45272956 o pojištění shora uvedených budov a uložila starostovi podepsat příslušnou smluvní 

dokumentaci.  

49.10.2. Rada městyse vzala na vědomí informace ohledně rozsahu opravy havarijního stavu 

střechy kravína a uložila starostovi zajistit zpracování návrhu zadávací dokumentace na veřejnou 

zakázku prostřednictvím Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko a 

připravený návrh předložit k projednání radě městyse.  

 

49.11. Rada městyse projednala žádost KUS - klubu univerzálních sportovců Sopotnice, z. s., se 

sídlem Sopotnice 361, IČO 01850377 (ze dne 13.04.2021) o povolení pořádání závodů   Českého 

poháru v cyklotrialu v Dolní Čermné dne 17.07.2021 a  

 schválila využití Areálu zdraví a sportu pro zázemí akce v intencích jednání rady  

 uložila starostovi zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce na uvedenou akci  

 uložila Kateřině Veselé poskytnout potřebnou součinnost pořadateli   

 

49.12. Rada městyse projednala žádost spol. Solar Global Development a. s., Napajedla, 

Kvítkovická 1683, IČO 09616853 (čj. ÚmDC 480/2021 ze dne 03.05.2021) o prodej nebo pronájem 

pozemku z majetku městyse (ppč. 8000 v k. ú. Dolní Čermná) pro účely realizace agrovoltaické 

elektrárny, uložila předložit předmětnou žádost k projednání zastupitelstvu městyse s tím, že 

žádosti doporučila nevyhovět.  

 

49.13. Rada městyse projednala a schválila rozsah víceprací akce „Jakubovice – oprava místních 

komunikací“ dle přílohy a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25.09.2020 se 

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 příslušného Dodatku č. 1 dle přílohy,  uložila starostovi ho podepsat.  

 

49.14. Rada městyse pověřuje Marii Macháčkovou, referentku pro výkon matriční agendy, agendy 

evidence obyvatel a samosprávných činností, vyřizováním agendy pohřebnictví patřící do 

samostatné působnosti obce, podepisováním běžných dokumentů souvisejících s touto agendou a 

podepisováním smluv o nájmu hrobového místa na veřejných pohřebištích městyse v Dolní 

Čermné a v místní části Jakubovice, dle schváleného vzoru.   

 

49.15. Rada městyse projednala žádost spol. Contipro a. s., Dolní Dobrouč 401, IČO 60917431 o 

úplatné využití Areálu zdraví a sportu dne 11.09.2021 pro uspořádání firemního dne a  

 schválila krátkodobý pronájem areálu dne 11.09.2021 pro uvedený účel a výši nájemného 

dle přílohy s tím, že žadatel dále uhradí režijní náklady dle skutečné spotřeby  

 uložila starostovi zajistit uzavření krátkodobé nájemní smlouvy  

 uložila Kateřině Veselé zajistit pořadateli potřebnou součinnost  

 

49.16. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty z jednání pracovního výboru dne 

10.05.2021 k projektu Povodí Labe, s. p. „Čermná, Dolní Čermná, rekonstrukce úpravy koryta, ř. 

km 2,100-4,150“, o předpokládaném postupu akce, zahájení geodetických prací a výkupech 

pozemků pro stavbu s tím, že příslušná žádost Povodí Labe, s. p. ohledně výkupu pozemků 

z majetku městyse bude předložena k projednání zastupitelstvu městyse.      

 

49.17. Rada městyse projednala a schválila žádost ředitelky Domova u studánky o souhlas 

s instalací dopravního zrcadla na sloup veřejného osvětlení do místa napojení a sjezdu z objektu 
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čp. 23 „Lesní brána“ do silnice II/314 s tím, že v případě opravy veřejného osvětlení v příslušném 

úseku si žadatel zajistí případné přemístění zrcadla na vlastní náklady. 

 

49.18. Rada městyse schválila přijetí neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického 

kraje na akci „Obnova vybavení obecní knihovny v Dolní Čermné“ ve výši 50% ze skutečných 

nákladů vynaložených v r. 2021, max. 110.000,- Kč  a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského 

náměstí 125, Pardubice, IČO 70892822 a uložila starostovi předmětnou smlouvu podepsat.    

 

49.19. Rada městyse projednala žádost Římskokatolické farnosti Dolní Čermná, Dolní Čermná 1, 

IČO 44468890 (čj. ÚmDC 514/2021 ze dne 12.05.2021) o individuální dotaci z rozpočtu městyse 

Dolní Čermná v roce 2021 na I. etapu opravy střechy fary - objektu čp. 1, který je součástí stpč. 465 

v k. ú. Dolní Čermná (kulturní památka, rejstříkové číslo 40143/6-3870), schválila pro tento účel 

poskytnutí dotace ve výši 50.000,- Kč a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace, dle přílohy, s tím, že žadatel nejpozději do 31.12.2021 doloží využití poskytnutých 

prostředků. 

 

49.20. Rada městyse projednala a schválila žádost obce Petrovice, Petrovice 62, IČO 00279340, o 

souhlas s umístěním stavby vodovodu pro veřejnou potřebu na pozemku v majetku městyse ppč. 

8681 v k. ú. Dolní Čermná a uložila starostovi podepsat příslušný souhlas.  

 

49.21. Rada městyse schválila uzavření nájemní smlouvy se spol. AL POHODA s. r. o., Dolní 

Dobrouč, Lanšperk 29, IČO 28519175 o nájmu kontejneru pro účely ukládání železného odpadu na 

sběrném místě, na dobu neurčitou za roční úplatu dle dohody, a uložila starostovi podepsat 

příslušnou nájemní smlouvu dle přílohy.   

 

49.22. Rada městyse projednala žádost o poskytnutí finanční podpory na činnost Záchranné 

stanice volně žijících zvířat, Zelené Vendolí 42, rozhodla této žádosti nevyhovět a uložila H. 

Vágnerové zajistit zaslání odpovědi žadateli.   

 

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

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

rok 2021 na pořízení vybavení JSDHO Dolní Čermná, dle přílohy. 

 

50. jednání RM 10.06.2020:  

50.2. Rada městyse se seznámila s došlými nabídkami společností  

KPV SYSTÉM s. r. o., Ústí nad Orlicí, Lázeňská 354, IČ 27546756, 

Agrostav Ústí nad Orlicí, a. s., Ústí nad Orlicí, Husova 774, IČ 47452943,  

a schválila jako vítězného uchazeče pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu akce „Rozšíření 

zázemí AZAS Dolní Čermná“ spol. Agrostav Ústí nad Orlicí, a. s., Ústí nad Orlicí, Husova 774, IČ 

47452943, a provedení předmětné zakázky dle nabídky tohoto účastníka s ekonomicky 

nejvýhodnější nabídkou (viz příloha). 

Rada městyse schválila uzavření smlouvy o dílo se společností Agrostav Ústí nad Orlicí, a. s., Ústí 

nad Orlicí, Husova 774, IČ 47452943, jejímž předmětem je zhotovení díla „Rozšíření zázemí AZAS 

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

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

díla „Rozšíření zázemí AZAS Dolní Čermná“ a průběžně informovat radu.  

 

50.3. Rada městyse vzala na vědomí informace o průběhu a dokončování akce „Obnova místní 

komunikace č. 17c v Dolní Čermné“ (konání kontrolního dne 23.06.2021, řešení více a méně prací, 

příprava vyúčtování dotační akce) a uložila starostovi činit úkony a poskytnout potřebnou 

součinnost pro dokončení akce. 

 

50.4. Rada městyse vzala na vědomí informace o dokončování akce „Chodník Lesní brána Dolní 

Čermná“ (kontrolní den naplánovaný na 23.06.2021, příprava vyúčtování více a méně prací, 

informace o průjezdu nejužším místem a o dopravním značení, vyúčtování dotační akce) a uložila 

starostovi činit úkony a poskytnout potřebnou součinnost pro dokončení akce. 

 

50.5. Rada městyse vzala na vědomí informace o dokončování akce „Oprava místní komunikace 

hasičárna – fara v Dolní Čermné“ (finální asfaltování, termín předání dokončené stavby včetně 

vyúčtování) a uložila starostovi činit úkony a poskytnout potřebnou součinnost pro dokončení 

akce.  

 

50.6. Rada městyse vzala na vědomí informace o přípravě území „V Ráji“ 

 o výsledku geologického průzkumu 

 o podání žádosti na ČEZ o připojení elektřiny k parcelám 

 o dokončení vypořádání majetkových vztahů k pozemkům 

 o předběžném počtu zájemců o parcely, diskuse o nastavení kritérií, příprava pravidel 

(Mgr. Hamplová) ve druhé polovině r. 2021 

 o potvrzení geometrického plánu na rozparcelování území a vedení správních řízení 

potřebných k zápisu geometrického plánu do katastru nemovitostí 

 o zpracování projektové dokumentace pro lokalitu a s tím souvisejících konzultací a 

vyjádření správců sítí a orgánů státní správy 

a uložila starostovi pokračovat v přípravě a dále průběžně informovat radu.  

 

50.7.1. Rada městyse vzala na vědomí informace o přípravě projektu „Oprava střechy – výměna 

krytiny na objektu bývalého kravína na st.p.č. 748 v k.ú. Dolní Čermná“, schválila vypsání 

výběrové řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu, které pro městys bude zpracovávat 

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko a uložila starostovi projednat se 

zpracovatelem způsob zadání zakázky a tuto předložit k projednání radě  

50.7.2. Rada městyse schválila změnu zadání projektové dokumentace (nerealizování projektových 

prací pro prostor pro spolkovou činnost v podkroví objektu) a uložila starostovi projednat tuto 

skutečnost se zhotovitelem a předložit k projednání radě dodatek ke smlouvě  

 

50.8. Rada městyse vzala na vědomí informace o přípravě a předpokládané realizaci akce „Veřejné 

osvětlení v sídlišti nad školou“, uložila starostovi činit úkony a poskytnout potřebnou součinnost 

pro zajištění realizace a průběžně informovat radu. 

 

50.9. Rada městyse v souvislosti s projektem „Obnova obecní budovy čp. 234 na náměstí v Dolní 

Čermné“  

 vzala na vědomí informaci o doporučení k poskytnutí dotace Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR z programu Podpora rozvoje regionů 2021, podprogramu Podpora obnovy a 
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rozvoje venkova, dotační titul „Rekonstrukce a přestavba veřejných budov“, na projekt 

s názvem „Obnova obecní budovy čp. 234 na náměstí v Dolní Čermné“ ve výši 10 mil. Kč  

 seznámila se s celkovými předpokládanými rozpočtovými náklady projektu a 

problematikou financování akce s tím, že proběhnou jednání o úvěru a podmínkách jeho 

přijetí 

 projednala problematiku zadávacího řízení s tím, že doporučuje zastupitelstvu městyse 

schválit pro administraci spol. RTS, a. s., Brno 

 vzala na vědomí důležité termíny akce a uložila předložit zastupitelstvu městyse 

k projednání návrh dalšího postupu pro výběr zhotovitele a přijetí úvěru. 

 

50.10. Rada městyse vzala na vědomí informaci o rozpočtových nákladech a předpokládané 

realizaci akce „Obnova vybavení obecní knihovny v Dolní Čermné“, která bude částečně 

financována z dotace POV poskytnuté z rozpočtu Pardubického kraje a uložila starostovi zajistit 

potřebné úkony pro realizaci akce. 

 

50.11. Rada městyse vzala na vědomí informaci o poskytnutí dotace Ministerstva zemědělství 

z programu „Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků“ na  restaurování sochy sv. 

Václava a Panny Marie Bolestné a předpokládaném termínu realizace a uložila starostovi zajistit 

potřebné úkony pro realizaci akce. 

 

50.12. Rada městyse v souvislosti s připravovanou akcí „Zkapacitnění toku Čermenka“ investora, 

kterým je Povodí Labe, s. p., vzala na vědomí informace investora o přípravě akce (geodetické 

zaměření stavby a řešení majetkoprávních záležitostí), předpokládaných termínech realizace, 

seznámila se s problematikou mostů a lávek a souhlasí s návrhem investora (odstranění, 

posouzení stavu případné řešení oprav viz příloha); Rada městyse uložila starostovi poskytnout 

investorovi veškerou potřebnou součinnost a o akci průběžně informovat orgány městyse.     

 

50.13. Rada městyse vzala na vědomí konání Čermenských slavností dne 26.06.2021 v AZAS Dolní 

Čermná v omezeném rozsahu a souhlasí se spolupořadatelstvím městyse na uvedené akci za 

předpokladu respektování a dodržování podmínek daných aktuální epidemiologickou situací. 

 

50.14. Rada městyse vzala na vědomí aktuální personální stav pracovně-technické čety městyse  

 

50.15. Rada městyse projednala a schválila zakoupení stavebnicového mulčovače Dakr Panter 

FD2H dle cenové nabídky spol. ŽIVA zemědělská obchodní, a. s., se sídlem Klášterec nad Orlicí, 

IČ 609 17 598 a uložila starostovi zajistit jeho pořízení  

 

50.16. Rada městyse projednala a schválila řezání železobetonových panelů u rybníka v Dolní 

Čermné dle cenové nabídky f. xxxxx, Jablonné nad Orlicí, U Lipek 572, IČO 10526994 a uložila 

starostovi zajistit realizace akce  

 

50.17. Rada městyse Dolní Čermná  v souladu s ust. § 658 zákona č. 89/2012 Sb., v planém znění,  a 

ust. § 11a) zákona č. 301/2000 Sb., v planém znění, pověřila člena zastupitelstva městyse Dolní 

Čermná Jana Svobodu k přijímání sňatečného prohlášení snoubenců a dle ust. § 108 odst. 2 zákona 

č. 128/2000 Sb., v planém znění, ho oprávnila používat závěsný odznak, který má uprostřed velký 

státní znak a po obvodu odznaku je uveden název Česká republika.     
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50.18. Rada městyse - projednala žádost xxx K. a V. K., bytem xxx (čj. ÚmDC 587/2021 ze dne 

02.06.2021) o odkoupení pozemku ppč. 3157/3 v k. ú. Dolní Čermná a doručila zastupitelstvu 

městyse schválit zveřejnění záměru předmětného pozemku. 

 

50.19. Rada městyse projednala a schválila Směrnici o příspěvku na stravování zaměstnanců 

s účinností od 01.07.2021, dle přílohy.  

 

50.20.1. Rada městyse projednala žádost ředitelky Základní školy Vincence Junka Dolní Čermná, 

okres Ústí nad Orlicí, se sídlem Dolní Čermná 4, IČO 70996806, ze dne 24.05.2021 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.  

50.20.2. Rada městyse bere na vědomí informaci ředitelky Základní školy Vincence Junka Dolní 

Čermná, okres Ústí nad Orlicí, se sídlem Dolní Čermná 4, IČO 70996806 o způsobu výměny 

plynového kotle v budově školy  

 

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

v projektu našeho družebního partnera Gminy Dzierżoniów v rámci Fondu mikroprojektů 

v Euroregionu Glacensis, Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, typ „C“, spočívajícího 

v revitalizaci a vytvoření polsko - českého informačního centra v Kielczynie.  

 

Návrh usnesení:  

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

období od konce dubna do června 2021. 

 

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

 

 

3. Finanční záležitosti  
 

3.1. Informace o rozpočtovém opatření č. 2 k rozpočtu městyse na rok 2021 

Starosta podal zastupitelstvu informaci o schváleném rozpočtovém opatření č. 2 k rozpočtu 

městyse na rok 2021, 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 

12.05.2021 usnesením č. 49.2.  

Představuje změnu ve výši 245.151,51 Kč na straně příjmů i výdajů.   

Na straně příjmů: kompenzační bonus státu za měsíce II. a III. 2021, dotace Pardubického kraje na 

vybavení knihovny, vratka nevyčerpané dotace poskytnuté v r. 2020 KUK na aktivity dětí a 

mládeže, pojistná náhrada za škodu způsobenou na sloupu veřejného osvětlení před čp. 306 při 

dopravní nehodě, vratka za energie (budova úřadu). 

Na straně výdajů: čištění kanalizace, dotace farnosti na opravu kulturní památky (střecha fary), 

opravy veřejného osvětlení, DPP na zajištění sezónní údržby hřbitova, na sběr a svoz 

nebezpečných odpadů. Nikdo ze zastupitelů neměl k rozpočtovému opatření žádné dotazy ani 

připomínky.  

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:  
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Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu 

městyse na rok 2021, dle přílohy, schválené usnesením rady městyse č. 49.2. ze dne 12.05.2021, 

včetně jeho odůvodnění.  

 

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

 

3. 2. Projednání účetní závěrky za rok 2020 

 

K předloženému bodu starosta uvedl: 

Na základě uzavřené roční závěrky loňského roku skončilo hospodaření městyse Dolní Čermná 

v loňském roce se ziskem + 10.387.312,27 Kč.  

Účetní závěrku městyse projednává a schvaluje zastupitelstvo městyse podle § 84 odst. 2 písm. b) 

zákona o obcích, podrobnější náležitosti pro schválení jsou stanoveny v prováděcím předpise 

(vyhláška č. 220/2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných 

účetních jednotek). 

Ke schválení účetní závěrky předkládáme zastupitelům účetní doklady – rozvahu k 31.12.2020, 

výkaz zisku a  ztráty sestavený k 31.12.2020, přílohu sestavenou k 31.12.2020, zprávu o přezkumu 

hospodaření za rok 2020, který provedly kontrolorky z finančního odboru Krajského úřadu 

Pardubického kraje dne 07.10.2020 (dílčí) a 24.03.2021 (konečný) a inventarizační zprávu za rok 

2020.  Všechny uvedené dokumenty zastupitelé obdrželi v rámci přípravy jednání. 

O schválení účetní závěrky se sepisuje protokol. 

Starosta vyzval zastupitele, zda mají k předložené roční účetní závěrce městyse za rok 2020 nějaké 

dotazy nebo připomínky. Nikdo z přítomných nic neměl.    

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:  

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo účetní závěrku městyse Dolní Čermná 

sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2020, dle protokolu v příloze.   

 

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

 

 

3. 3. Projednání závěrečného účtu městyse za rok 2020 

 

K projednání závěrečného účtu městyse starosta uvedl: 

V návaznosti na údaje o plnění příjmů a výdajů za r. 2020 lze konstatovat, že rozpočet městyse 

skončil v roce 2020 finančním přebytkem + 9.566.500 Kč (v r. 2019: + 5.239.600 Kč) (= saldo  příjmy - 

výdaje).  

Přebytek roku 2020 byl společně s přebytky minulých let zapojen do rozpočtu 2021 k financování 

investičních akcí v daném roce.  

Zůstatek prostředků na bankovních účtech k 31.12.2020 byl: 18.194.489,98 Kč. Pro informaci 

uvádíme, že ke dni 07.06. 2021 máme na bankovních účtech bezmála 21 mil. Kč.   

 

Ke schválení hospodaření městyse za rok 2020 předkládáme „závěrečný účet za rok 2020“, výkaz 

FIN 2-12 M a úplné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2020, které 

skončilo se závěrem: při přezkoumání hospodaření městyse Dolní Čermná za rok 2020 nebyly 

zjištěny chyby a nedostatky. 
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Závěrečný účet byl zveřejněn v souladu se zákonným požadavkem na úřední desce od 11.05.2021 

do dne projednání. 

 

Příspěvkové organizace zřízené městysem skončily hospodaření v r. 2020 takto: 

ZŠ zisk 1.980,- Kč  

MŠ zisk 5.168,- Kč  

ŠJ zisk 3.265,58 Kč  

Všechny příspěvkové organizace si uvedené zisky ponechají v rezervních fondech.  

 

Starosta se dotázal, zda má někdo z přítomných k závěrečnému účtu za rok 2020 nějaké dotazy 

nebo připomínky. Nikdo ze zastupitelů neměl k tomuto bodu žádné dotazy ani připomínky. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o nich hlasovat:  

1. 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet 

městyse Dolní Čermná za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 

městyse za rok 2020 a dává souhlas s celoročním hospodařením městyse bez výhrad. 

 

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

 

2. 

a) Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo hospodaření příspěvkové organizace 

Základní škola Vincence Junka, Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, za rok 2020 s tím, že zisk 

ve výši 1.980,- Kč bude převeden do rezervního fondu uvedené příspěvkové organizace.  

 

b) Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo hospodaření příspěvkové organizace 

Mateřská škola Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí,  za rok 2020 s tím, že zisk ve výši 5.168,- Kč 

bude převeden do rezervního fondu uvedené příspěvkové organizace. 

 

c) Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo hospodaření příspěvkové organizace  Školní 

jídelna Dolní Čermná,  za rok 2020, s tím, že zisk ve výši 3.265,58 Kč bude převeden do 

rezervního fondu uvedené příspěvkové organizace. 

 

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

 

 

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

V průběhu projednání tohoto bodu se dostavil Ing. Jiří Zpěvák. 

 

4.1. Projednání směny pozemků v k. ú, Jakubovice mezi městysem Dolní Čermná a M. M., 

bytem xxx 

M. M. podal žádost o odkoupení pozemkových parcel ppč. 370 - trvalý travní porost a ppč. 368 – 

trvalý travní porost v k. ú. Jakubovice.  

Žadatel je vlastníkem nemovitostí stpč. 77 , jehož součástí je stavba čp. 56 v Jakubovicích a parcely 

č. 367 - zahrada.  
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Vzhledem k tomu, že parcela č. 367 p. M. a parcela č. 368 městyse zasahují do místní komunikace, 

došlo geometrickým plánem k jejich rozdělení.  

Předmětem směny bude tedy ppč. 370 a ppč. 368/2 nově vzniklá z původní ppč. 368 dle 

geometrického plánu č. 149-315/2020  a bude přecházet z majetku městyse Dolní Čermná do 

vlastnictví M. M. a ppč. 367/2 nově vzniklá z původní ppč. 367 dle geometrického plánu č. 149-

315/2020 a bude přecházet z majetku M. M. do vlastnictví městyse Dolní Čermná. 

Na základě rozhodnutí zastupitelstva ze dne 24.04.2021 proběhlo zveřejnění záměru směny 

předmětných pozemků od 11.05.2021 do 27.05.2021, bez připomínek. 

Obvyklá cena směňovaných pozemků – ocenění dle vyjádření xxx M. N.: 

1. Obvyklou cenu (ve smyslu zákona o oceňování majetku) pozemků pč. 370, 368/2 dle GP, celková 

výměra  

1337 m2 v k.ú. Jakubovice odhaduji, vzhledem k využití pozemku dle ÚPD, IS a vybavenosti v této 

části obce, velikosti pozemku na: 97 Kč/m2. 
 

2. Obvyklou cenu (ve smyslu zákona o oceňování majetku) pozemku pč. 367/2 výměra 42 m
2
 v k.ú. 

Jakubovice odhaduji, vzhledem k využití pozemku dle ÚPD, IS a vybavenosti v této části obce, velikosti 

pozemku na: 40 Kč/m
2
. 

 

pozemky převáděné městysem p. M.  

ppč. 370 - trvalý travní porost, 391 m2, 97,- Kč/m2 

nově vzniklá ppč. 368/2 - trvalý travní porost, 946 m2, 97,- Kč/m2 

celkem 1337 m2 

   

pozemek převáděný p. M. do majetku městyse 

nově vzniklá ppč. 367/2 - zahrada, 42 m2,  40,- Kč/m2 

 

Směna pozemků bude s cenovým vyrovnáním 128.009,- Kč, které uhradí p. M. M. 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. 

149-315/2020 zpracovaného spol. Geodezie Lanškroun s. r. o., Lanškroun, Opletalova 92, IČO 

27511618 (dále jen „GP“) v příloze:   

- pozemkovou parcelu č. 370 a pozemkovou parcelu č.  368/2 nově vzniklou z původní 

pozemkové parcely č. 368 dle předmětného GP, v k. ú. Jakubovice, z majetku městyse Dolní 

Čermná do vlastnictví M. M., nar. xxx, bytem xxx  

- za pozemkovou parcelu č. 367/2 nově vzniklou z původní ppč. 367 dle předmětného GP, v k. ú. 

Jakubovice,  z majetku M. M. do vlastnictví městyse Dolní Čermná, 

a to pozemkovou parcelu č. 370 a pozemkovou parcelu č.  368/2  za jednotkovou kupní cenu 97,- 

Kč/m2 a pozemkovou parcelu č. 367/2 za jednotkovou kupní cenu 40,- Kč/m2   

s cenovým vyrovnáním 128.009,- Kč, které uhradí M. M. městysu. 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo uzavření příslušné směnné smlouvy a uložilo 

starostovi ji podepsat. 

 

                                                                              Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0  
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4.2. Projednání žádosti spol. Solar Global Development a. s., Napajedla, Kvítkovická 1683, IČO 

09616853 (čj. ÚmDC 480/2021 ze dne 03.05.2021) o odkoupení nebo pronájem pozemků 

z majetku městyse   

 

Společnost Solar Global Development a. s. zaslala na městys „žádost o prodej nebo pronájem 

pozemků“ z majetku městyse pro účely realizace agrovoltaické elektrárny; konkrétně projevili 

zájem o pozemkovou parcelu č. 8000 - trvalý travní porost, výměra 24148 m2, v k. ú. Dolní Čermná 

(nad křižovatkou Dolní Čermná - Petrovice - Verměřovice).  

Z hlediska územního plánu je tento pozemek z větší části zařazen v zóně „VL“ (výroba a 

skladování – lehký průmysl). 

Rada městyse projednávala předmětnou žádost na svém jednání dne 12.05.2021 (viz usnesení č. 

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

doporučila nevyhovět, zejména z těchto důvodů: 

- městys nemá zájem pozemek prodat ani pronajmout pro uvedený účel 

- zatím převažuje zájem, aby toto území zůstalo pro případné „průmyslové“ využití   

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:  

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo žádost spol. Solar Global Development a. s., 

Napajedla, Kvítkovická 1683, IČO 09616853 (čj. ÚmDC 480/2021 ze dne 03.05.2021) o odkoupení 

nebo pronájem pozemků (pozemkové parcely č. 8000) v k. ú. Dolní Čermná z majetku městyse 

pro účely realizace agrovoltaické elektrárny a rozhodlo žádosti nevyhovět, neboť městys nemá 

zájem pozemek resp. pozemky prodat ani pronajmout pro uvedený účel.  

 

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

 

 

4.3. Projednání žádosti manželů Karla a Veroniky Kuncových, bytem xxx (čj. ÚmDC 587/2021 ze 

dne 02.06.2021) o odkoupení pozemku ppč. 3157/3 v k. ú. Dolní Čermná - projednání zveřejnění 

záměru prodeje 

 

Manželé Karel a Veronika Kuncovi podali žádost o odkoupení pozemku ppč. 3157/3 - ovocný sad 

o výměře 706 m2 v k. ú. Dolní Čermná.  

Žádost odůvodňují tím, že pozemek bezprostředně navazuje na dům čp. 246, který je v jejich 

vlastnictví a tento pozemek měli v nájmu od Státního pozemkového úřadu.  

Jedná se o pozemek, který byl původně ve vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu, a městys 

si v roce 2016 na základě zákonných možností požádal o jeho bezúplatný převod.  SPÚ pak před 

vlastním bezplatným převodem městysu požadoval od vlastníků sousedních nemovitostí (tj. od 

Kuncových) souhlas. V případě, že by manželi Kuncovi souhlas nedali, pozemek by na městys 

nebyl převeden a nyní bychom ho nemohli prodávat.  

 

Předkládáme zastupitelstvu k rozhodnutí o zveřejnění záměru prodeje pozemku.     

Bylo projednáno radou městyse dne 10.06.2021, rada doporučila zastupitelstvu schválit zveřejnění 

záměru prodeje předmětného pozemku.  

S ohledem k tomuto specifickému případu předkládáme zastupitelstvu k projednání s návrhem na 

zveřejnění adresného záměru.   
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O stanovisko ohledně postupu při prodeji pozemku, včetně zveřejnění adresného záměru, byla 

požádána Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová, která k tomu uvedla, že je to možné. Není to sice 

uvedeno přímo v zákoně o obcích, ale zveřejnění adresného záměru, tj. konkrétnímu kupujícímu, 

je již dlouhá léta připouštěno, jen to musí být odůvodněno, proč tomu tak je. Uvedené nebrání 

předkládat eventuální nabídky, i jiným zájemcům, a to i přesto, že v naprosté většině případů se 

nemovitost prodává tomu, kdo je v záměru uveden. Důvodem jsou dobré mravy a základní 

principy uzavírání soukromoprávních vztahů, kde má hrát roli i etika apod. opíráme se tedy o 

občanský zákoník, a to tato ustanovení:    

§ 2 

(1) Každé ustanovení soukromého práva lze vykládat jenom ve shodě s Listinou základních práv a svobod a 

ústavním pořádkem vůbec, se zásadami, na nichž spočívá tento zákon, jakož i s trvalým zřetelem k 

hodnotám, které se tím chrání. Rozejde-li se výklad jednotlivého ustanovení pouze podle jeho slov s tímto 

příkazem, musí mu ustoupit. 

(2) Zákonnému ustanovení nelze přikládat jiný význam, než jaký plyne z vlastního smyslu slov v jejich 

vzájemné souvislosti a z jasného úmyslu zákonodárce; nikdo se však nesmí dovolávat slov právního předpisu 

proti jeho smyslu. 

(3) Výklad a použití právního předpisu nesmí být v rozporu s dobrými mravy a nesmí vést ke krutosti nebo 

bezohlednosti urážející obyčejné lidské cítění. 

§ 3 

(1) Soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho přirozené právo brát se o vlastní štěstí a štěstí 

jeho rodiny nebo lidí jemu blízkých takovým způsobem, jenž nepůsobí bezdůvodně újmu druhým. 

(3) Soukromé právo vyvěrá také z dalších obecně uznaných zásad spravedlnosti a práva. 

 

Proto v daném případě, kdy došlo k převodu na městys za předpokladu souhlasu sousedních 

vlastníků, kteří neuplatnili tedy svá práva, a za situace, kdy měli pozemek v nájmu, a tím se tohoto 

nájmu vzdali, je logické a v souladu s dobrými mravy a obecnou spravedlností, že městys prodá 

pozemek právě jim; už proto, že o pozemek v rámci nájmu i pečovali. Je pak transparentní, že to 

bude ze záměru zcela jasné.   
 

O stanovení obvyklé ceny pozemku byl požádán znalec xxx. M. N.:  

Obvyklou cenu (ve smyslu zákona o oceňování majetku) pozemku pč. 3157/3 (706 m2)  v k.ú. 

Dolní Čermná odhaduji, vzhledem ke zjištěným a sděleným skutečnostem na: 100 Kč/m2. 

 

Navrhujeme prodej předmětného pozemku za cenu 70,- Kč/m2.  

Zdůvodnění navrhovaného prodeje pozemku za cenu nižší, než je v místě a čase obvyklé: městys 

získal předmětný pozemek bezúplatně a jeho prioritou není vytvářet zisk, ale logické vlastnické 

vztahy nemovitostí v obci. Navrhovaná cena není výrazně nižší s ohledem na zájem o nemovitosti 

v dnešní době.    

 

Starosta se dotázal, zda má někdo z přítomných k předloženému postupu při prodeji pozemku, 

zveřejnění adresného záměru či návrhu kupní ceny nějaké dotazy nebo připomínky. Nikdo ze 

zastupitelů neměl k tomuto bodu žádné dotazy ani připomínky. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:  

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zveřejnění adresného záměru městyse – prodeje 

nemovitosti, a to pozemku parc. č. 3157/3 o výměře 706 m2 v k. ú. Dolní Čermná, manželům 
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Veronice Kuncové a Karlu Kuncovi, do jejich SJM (společné jmění manželů), za cenu 70,- Kč/ 

m2. 

Důvodem adresného záměru je za 1) postup městyse v souladu s dobrými mravy ve smyslu 

ustanovení § 2 občanského zákoníku, kdy nemovitost obec získala do vlastnictví bezúplatným 

převodem od Státního pozemkového úřadu za souhlasu vlastníků sousedních nemovitostí, 

manželů Veroniky a Karla Kuncových, za 2) přímá návaznost předmětného pozemku na jejich 

nemovitost RD č.p. 246 včetně pozemku,  za 3) nevyužitelnost pro městys, který by musel vůči 

pozemku vykonávat pouze udržovací péči, a za 4) přihlédnutí k dřívějšímu pronájmu manžely 

Veronikou a Karlem Kuncovými. 

 

Z těchto důvodů obec přistoupila k adresnému záměru zveřejnění záměru prodeje v jejich 

prospěch. 

 

Jednání v souladu s dobrými mravy podle § 2, ost. 3 občanského zákoníku a se zásadami 

uzavírání soukromoprávních smluvních vztahů ve smyslu § 3 občanského zákoníku č. 89/2012 

Sb. považuje městys za důležitý zájem obce ve smyslu § 38 zákona o obcích.       

 

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

 

5. Různé           
 
5.1. Příprava a realizace některých investičních akcí  

 

Informace o přípravě a realizaci některých investičních akcích zastupitelům podali starosta a 

místostarosta.   
 

1) Rozšíření zázemí AZAS Dolní Čermná  

 výběrového řízení (VŘ) bylo vypsáno dne 26.5.2021, bylo obesláno 5 firem, konečný 

termín pro podání nabídek byl 09.06.2021, VŘ zpracovával DSO Mikroregion Severo-

Lanškrounsko  

 Podány dvě nabídky:  

1) Agrostav Ústí nad Orlicí, a. s. - 4.618.688,00 Kč 

2) KPV SYSTÉM s. r. o., Ústí nad Orlicí - 4.793.350,51 Kč  

 10.06.2021 – RM rozhodla o přidělení zakázky nejnižší nabídce, tedy spol. Agrostav Ústí 

nad Orlicí, a. s.  

 byla podepsána smlouva o dílo s vybraným zhotovitelem  

 Realizace akce proběhne od 13. září 2021 do 21. května 2022 

 

Ing. Jiří Svoboda v prezentaci specifikoval místo přístavby. 

Ing. Pavel Faltus se dotázal, jaké zde budou možnosti parkování? Odpověděl starosta – přímo u 

budovy budou mít možnost parkovat jen hosté. Dále se plánuje výstavba parkoviště s 12-ti 

parkovacími místy naproti dětskému domovu.  
 

2) Obnova místní komunikace 17c v Dolní Čermné  

 realizace probíhá podle plánu, akce je téměř dokončena  

 požadavek na doplnění dopravního značení – cyklisti z obou směrů (dodatková 

tabulka) - realizuje se  
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 09.06. 2021 proběhl další kontrolní den, řešeny více a méně práce, byl domluven termín 

předání díla  

 23.06.2021 naplánován další kontrolní den, kde budou předloženy veškeré méně a 

vícepráce (předpokládá se snížení koncové ceny)  

 na dalším jednání RM se plánuje projednání dodatku ke smlouvě o dílo  

 ukončení akce, na které díky dobře zpracované dokumentaci nebylo potřeba řešit žádné 

zásadní problémy, musí proběhnout do 30.06.2021  

 po převzetí stavby dojde obratem k vyúčtování akce, které nám zajišťuje DSO 

Mikroregion Severo-Lanškrounsko      
 

K dotazům Petra Nastoupila a Luboše Hrdiny (zvednutí terénu před „starou školou“ a rozšíření 

veřejného osvětlení) odpověděl starosta, že se s tím počítá, na stávající úpravu bude navazovat 

oprava dlažeb před starou školou.  
 

3) Chodník Lesní brána  

 akce probíhá podle plánu, akce je téměř dokončena (chybí nátěr zábradlí)  

 místo největšího zúžení je 4,2 m a nachází se v cca polovině Lesní brány, od tohoto 

bodu se na obě strany zúžení trychtýřovitě rozšiřuje do původní šíře vozovky; již mám 

osobní zkušenost - při průjezdu od Verměřovic mi nedala protijedoucí paní s osobním 

vozidlem přednost, přesto jsme se na silnici vešli; před realizací  probíhalo srovnávání 

se zúžením v Horní Čermné u budovy bývalého Dřevotvaru - toto přirovnání je 

naprosto odlišné a obě řešení nelze srovnávat; u nás mají  ti, co dávají přednost, tedy 

přijíždějící od náměstí, perfektní viditelnost do místa zúžení  

 09.06.2021 proběhl další kontrolní den, byly řešeny více a méně práce, byl domluven 

termín předání díla  

 23.06.2021 naplánován další kontrolní den, kde budou předloženy veškeré méně a 

vícepráce (předpokládá se snížení koncové ceny)  

 na dalším jednání RM projednání dodatku ke smlouvě o dílo  

 poté proběhne ukončení akce, na které díky dobře zpracované dokumentaci nebylo 

potřeba řešit žádné zásadní problémy  

 po převzetí stavby dojde obratem k vyúčtování akce, které nám zajišťuje DSO 

Mikroregion Severo-Lanškrounsko      
 

Proběhla diskuse ohledně průjezdu nejužším místem a návrhu omezení rychlosti na 30 km/hod. do 

které se zapojili Petr Helekal, Jiří Svoboda, Pavel Mareš a host K. K.  

Starosta na dotazy uvedl, že při zvýšené opatrnosti se dvě auta vedle sebe v zúženém místě 

vejdou. O snížení rychlosti jsme při zpracovávání návrhu dopravního značení diskutovali 

s dopravním inženýrem PČR, který byl zásadně proti němu. Přesto případně zvážíme podání 

žádosti o snížení rychlosti v předmětném úseku na „30“.  
 

4) Oprava místní komunikace hasičárna – fara Dolní Čermná  

 realizace probíhá dle plánu  

 Asfaltování – pokládka finální vrstvy balené proběhla v pátek 11.6.2021  

 Předání dokončené stavby bude nejdéle 26.06.2021, včetně koncového vyúčtování  
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5) V Ráji – zasíťování parcel  
 

 geologický průzkum – provedla firma K + K průzkum s.r.o., proběhl v týdnu od 

24.5.2021; v některých sondách spodní voda i na kopci; zpráva byla předána jako 

podklad pro další projektové práce projektanta 

 ČEZ – byla podána žádost o připojení lokality, celkem se jedná o 32 parcel – 3x25A 

(poplatek za 1 parcelu celkem 12.500,- Kč x 32= 400.000,- Kč ); po podání žádosti do 30- 

ti dnů by nám měla být přeložena smlouva, po jejím podpisu bude nutno uhradit 50% 

(200.000,- Kč) ceny připojení, poté ČEZ zahájí práce; zbytek 200.000,- Kč bude uhrazen 

po dokončení; my platíme pouze zmíněný poplatek, kompletní práce jsou v režii ČEZu, 

doba trvání připojení 12-16 měsíců od podpisu smlouvy, součástí je i pozemek pana 

Vaníčka, který provede na účet městysu platbu ve výši 12.500,- Kč  

 Směna pozemků s. p. V. – byla podepsána směnná smlouva, podán návrh na vklad do 

katastru nemovitostí; p. V. vyžaduje zřízení věcného břemena z důvodu vedení 

soukromého vodovodu v dané parcele, bude řešeno samostatnou smlouvou  

 Počty žadatelů – v současné době evidujeme celkem 44 žadatelů z toho víme, že 4 

s největší pravděpodobností nebudou žádat  

 Zpracování kritérií pro prodej pracel - Mgr. Hamplová – bude nutná široká diskuse, 

v radě vedeme permanentní diskusi, jak budeme pozemky prodávat; konzultaci s Mgr. 

Hamplovou v plánujeme ve druhé polovině roku 2021; bude nutné zachovat 

transparentnost  

 Řešení parcely p. V. – způsob napojení na sítě – bude nezbytné projednat s ním 

napojení na sítě, bude řešeno v rámci přípravy projektové dokumentace  

 Geometrický plán - byl zpracován a potvrzen katastrálním úřadem, místně příslušný 

stavební úřad vydal souhlas s dělením pozemků; v současné době probíhá správní 

řízení k rozhodnutí o změně kultury (zahrada), teprve poté může dojít k zápisu 

geometrického plánu do katastru nemovitostí  

 Projektová dokumentace – probíhá její zpracování, konzultace se správci sítí a orgány 

státní správy  

 Nejzazší termín předání projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, 

včetně položkového rozpočtu je v únoru 2022 (v případě, že nevzniknou žádné 

problémy)  

 

6) Oprava střechy – výměna krytiny na objektu bývalého kravína na st.p.748 v k.ú. Dolní 

Čermná  

 

 projektová dokumentace na výměnu krytiny se dokončuje, předpokládáme její převzetí 

na přelomu června a července 2021  

 výměnu krytiny označil projektant při zpracovávání PD za nutnou, stav střechy označil 

při jednáních za havarijní - požádali jsem projektanta o zpracování zprávy – posouzení 

stavu střechy, oficiální výstup bude znám při předání PD, plánuje se na přelomu června 

a července 20021    

  řeší se zadávací dokumentace, které by pro nás měl zpracovávat DSO Mikroregion 

Severo-Lanškrounsko, bude nutné ještě posoudit po převzetí PD, včetně 

konkrétního posouzení stavu střechy  

 změna zadání projektové dokumentace na opravu kravínu - rada schválila její 

změnu, a to na  podkroví kravínu - nerealizování projektových prací na prostor pro 



 

17 

 

spolkovou činnost; prostory pro spolkovou činnost budou, po opravě staré školy 

(viz další bod) a přestěhování úřadu, směrovány  do současných prostor úřadu; 

dalším důvodem je, že původní plán byl, že podáme žádost o dotaci na budovu 

kravínu do dotačního programu na brownfieldy, zde však oproti předpokladům 

došlo k razantnímu snížení dotace, a to pouze na 40% uznatelných nákladů a dále 

zde byla dána podmínka, že musí být zahrnuty do projektu všechny budovy, což je 

pro nás z finančního hlediska neufinancovatelné   

 Realizace akce výměna krytiny je plánována po převzetí PD pokud možno co nejdříve, 

aby se zabránilo dalším zbytečným škodám   
 

7) Veřejné osvětlení v sídlišti nad školou 

 

 územní řízení – po dokončení všech majetkoprávních záležitostí, které se jako u mnoha 

jiných staveb bohužel protáhly, jsme požádali o vydání územní rozhodnutí 

 realizace – v druhé polovině roku po vydání územního rozhodnutí plánujeme 

realizovat část veřejného osvětlení hlavně v sídlišti u okálů, neboť zde v podstatě 

osvětlení neexistuje 

 

8) Vybavení obecní knihovny  
 

 Vybavení – nábytek knihovny – vše je již značně opotřebované, bylo rozhodnuto o 

pořízení nového  

 Získána dotace z Pardubického kraje z  POV 110.000,- Kč  

 Rozpočtové náklady celkem 350.000,- Kč  

 Bude poptávkové řízení  

 Realizace ve druhé polovině r. 2021  
 

9) Oprava soch Sv. Václava a Panny Marie Sedmibolestné u kostela sv Jiří v Dolní Čermné  

 

 Celkové náklady cca 180.000,- Kč  

 Dotace MZ - Program Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků cca 120.000,- 

Kč  

 Předpoklad realizace ve druhé polovině r. 2021 

  

10)  Oprava cesty z Malovy Boroviny na Bídu  

 Oprava cesty z Malovy Boroviny (napojení na silnici na Jakubovice za Čermenským 

rybníkem) na Bídu (podél Smrčiny) je plánovaná dlouhodobě. Jejím investorem je Statní 

pozemkový úřad ČR (SPÚ) a realizace měla být provedena již několikrát v rámci plánu 

společných zařízení komplexní pozemkové úpravy Dolní Čermné  

 Rozpočtové náklady jsou ve výši cca 30 mil. Kč (cca naše jednoroční rozpočtové příjmy)  

 Původně bylo plánováno, že bude vybudována s poldrem v AZAS v jednom „balíčku“,  

nakonec bylo ustoupeno i od výstavby zmíněného poldru kvůli nedostatku financí, za 

půl roku se situace změnila a realizovala se stavba poldru. Důvodem byly „problémy“ 

se suchem. Opravu cesty ovšem nebylo možné realizovat, neboť na to nebyly finance. 

V letošním roce se situace opět změnila a v rámci realizace plánu společných zařízení 

komplexní pozemkové úpravy Horní Čermná bude realizována cesta z Mariánské hory 

na Bídu. Z SPÚ ČR máme příslib, že pokračování cesty, tedy z Bídy do Malovy 

Boroviny by měla být  realizována v roce 2022  
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 Předmětná cesta nebude cyklostezkou, bude to komunikace pro zemědělská vozidla.   

 

11)  Zkapacitnění toku Čermenka od rybníku po ČOV  

 příprava akce - připravuje se již několik let 

 investorem je  Povodí Labe, s.p.  

 pracovní výbor – další PV se konal v květnu 2021 – jednání v Hradci Králové, na kterém 

se řešily hlavně majetkoprávní záležitosti související s umístěním stavby a výkupem 

pozemků 

 geodetické zaměření stavby – investor provedl geodetické zaměření stavby, nutné pro 

majetkoprávní vypořádání, po jeho dokončení začne výkup pozemků, který je pro 

zahájení stavby stěžejní, neboť Povodí Labe může stavět pouze na svých pozemcích,   

 termín realizace - v případě bezproblémové přípravy investor plánuje realizaci stavby 

v letech 2023-2024,  na realizaci zkapacitnění budou navázány naše investice, jako jsou 

opravy komunikací a veřejného osvětlení  

 lávky u čp. 38 a mostu k Dobelu – bude nutné jejich trvalé odstranění  

 oprava místních komunikací – vzhledem k neustálému posouvání začátku stavby jsme 

byli nuceni některé komunikace již provizorně opravit, s největší pravděpodobností v 

tom budeme lokálně pokračovat (cesta od „C“ k lávce (část bude hradit J. Svoboda), 

neboť s ohledem na složitost stavby zkapacitnění a množství nutných výkupů pozemků 

jsem přesvědčen, že odhad investora ohledně termínu zahájení stavby je dle mého 

mínění velmi optimistický, v rámci projektu bude vyčleněna položka na opravu 

poškozených komunikací stavbou 

 

Starosta se dotázal, zda má někdo nějaké další dotazy ohledně investičních akcí městyse. Nikdo 

z přítomných neměl žádné dotazy ani připomínky. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:  

5.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí informace o některých 

realizovaných a připravovaných investičních akcích městyse.  

 

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

 

 

5.2. Obnova obecní budovy čp. 234 na náměstí v Dolní Čermné (stará škola)  

 

Přeložený bod uvedl, potřebné informace a komentář k němu podal starosta.  

Ing. Martin Jirásek oznámil možný střet zájmů. 
 

 Jedná se o opravu obecní budovy uprostřed náměstí v Dolní Čermné. Na podzim minulého 

roku byl vyhlášen na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR (MMR) dotační titul na 

rekonstrukce obecních budov. Standardně bylo možné v rámci daného programu 

v minulých let podávat žádost o dotaci až do února následujícího roku. Bylo pro nás 

velkým překvapením, že tento termín byl v daném programu zkrácen pouze do Vánoc 

2020. Vzhledem k této skutečnosti jsme se dostali do velké časové tísně. Nakonec jsme vše 

stihli a žádost o dotaci ve výši 10 mil. Kč jsme stihli včas podat. Velkou zásluhu na tom 

měli projektant Ing. Jakub Halbrštát, místostarosta Ing. Jiří Svoboda a pracovníci našeho 
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Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, kteří zpracovávali 

samotnou žádost.  Všem patří velké poděkování.  

 Celkové rozpočtové náklady této části akce jsou 18 mil. Kč. Na začátku června 2021 jsme se 

dozvěděli skvělou zprávu, že jsme doporučeni k poskytnutí zmíněných 10 mil. Kč. Do 

konce června bychom měli obdržet příslušné rozhodnutí. Jedná se o maximální částku 

v rámci daného programu. V současné době je nezbytné připravit výběrové řízení, tak, 

abychom akci mohli realizovat. Součástí této části je kompletní nový krov a nová střecha, 

nový strop v podkroví, realizace celého podkroví k využití (muzeum a knihovna), 

vybudování výtahu, výměna oken a venkovních dveří a realizace fasády.  

Další část je v objemu  cca 12 mil. Kč (přízemí a 1. patro), uvedené je nutno do rozpočtovat.  
             

 Nejzazší termín realizace dotační stavby (18 mil. Kč, koncová cena vyjde z výběrového 

řízení) je do 31.12. 2022 

 Způsob vyplácení dotace 10 mil. Kč z MMR – bude průběžná úhrada faktur  

 Registrace akce (právní akt): měli bychom obdržet do 30.06.2021  

 Smlouva o dílo: do 30.09.2021 musíme předložit poskytovateli dotace smlouvu o dílo se 

zhotovitelem. Bude nutné provést výběrové řízení – podlimitní na stavební práce, délka 

trvání 2 - 3 měsíce, v případě zahájení výběrového řízení na začátku července 2021 lze 

očekávat jeho dokončení ke konci září, tedy těsně před uvedeným termínem 

 

 Způsob provedení – realizace   

Varianta 1 
Vypsání celé stavby– pro toto řešení by bylo nutné urychleně do projektovat 

(přízemí a 1. patro, investiční předpoklad je 10 - 12 mil. Kč), celkové náklady cca 

30 mil. Kč (uvedené nebylo možné s ohledem na časový přes -viz výše  připravit 

k žádosti o dotaci). V této variantě je obrovský tlak na rychlost zpracování, ze 

kterého by mohly pramenit chyby, muselo by být provedeno během cca jednoho 

týdne, což je v podstatě nerealizovatelné, zároveň nemáme zajištěné financování 

celé akce, což bychom před vypsáním výběrové řízení měli mít  

Varianta 2 
Vypsání VŘ na část za 18 mil. Kč – (dotační část  - 18 mil. Kč byla uvedena v 

žádosti o dotaci)  

- zbylou část cca 10-12 mil. Kč v klidu během léta do rozpočtovat, důkladně 

zkontrolovat a vyhlásit zvlášť jako další etapu. Výhodou je, že získáme prostor 

pro do rozpočtování zbytku ve větším klidu a zároveň je možné, že firma, která 

získá první část stavby, bude chtít získat i druhou část zakázky a nabídne 

„slušnou“ cenu).   
 

Úvěr – na financování druhé části musíme přijmout úvěr, o jeho podmínkách 

jsem jednal s p. K. z České spořitelny, která v jeho poskytnutí nevidí problém. 

Danou záležitost jsem i projednával s Pavlem Židkem, členem finančního 

výboru, který vidí provedení celé stavby jako smysluplné; provedl rovněž jako 

bankovní specialista analýzu našich účetních výkazů a vyhodnotil je tak, že 

bychom snesli i vyšší úvěrové zatížení. Dne 22.06.2021 máme naplánovanou 

další schůzku s p. K.  a P. Židkem, na které bychom měli řešit případné 

parametry úvěru. Dále bude provedeno jednání Finančního výboru k dané  
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záležitosti. Je nasnadě toto vyřešit co nejdříve, neboť se zvyšují úrokové sazby.  
 

Vzhledem k tomu, že do I. poschodí budovy čp. 234 je plánování přemístění úřadu, využili 

bychom prostory stávajícího úřadu v čp. 76 pro spolkovou činnost (zrušení záměru využití 

podkroví kravínu).  

 

Na administraci výběrového řízení (podlimitního – na stavení práce) jsme poptali několik firem. 

Byla nám z mnoha stran doporučena firma RTS, a. s. z Brna. Její nabídková cena za výběrové řízení 

je 70.000,- Kč + DPH. Nabídku nám předkládají ve formě návrhu příkazní smlouvy č. 7242/2021.    

Z hlediska získaných referencí předkládáme návrh na schválení uvedené společnosti pro 

administraci zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb. na akci „Obnova obecní budovy čp. 

234 na náměstí v Dolní Čermné“.  

 

Rada městyse problematiku postupu možných variant akce „Obnova obecní budovy čp. 234 na 

náměstí v Dolní Čermné“ projednala na jednání dne 10.06.2021 a doporučuje zastupitelstvu 

městyse schválit variantu č. 2.  

 

Starosta se dotázal, zda má někdo dotazy k projektu „Obnova obecní budovy čp. 234 na náměstí 

v Dolní Čermné“. Nikdo ze zastupitelů neměl žádné dotazy ani připomínky.   

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:  

5.2.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí informaci Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR o doporučení k poskytnutí dotace z programu Podpora rozvoje regionů 2021, 

podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul „Rekonstrukce a přestavba 

veřejných budov“, na projekt s názvem „Obnova obecní budovy čp. 234 na náměstí v Dolní 

Čermné“ ve výši 10 mil. Kč dle přílohy, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a schvaluje 

realizaci uvedené akce za předpokladu poskytnutí předmětné dotace.  

 

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

(Jirásek) 

 

Starosta navrhl unesení a dal o nich hlasovat:  

5.2.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schvaluje přidělení zakázky na administraci 

zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, na akci „Obnova obecní budovy čp. 234 na náměstí v Dolní Čermné“ 

společnosti RTS, a. s., se sídlem Lazaretní 4038/13,  Brno - Židenice, IČ 25533843.  

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schvaluje uzavření příkazní smlouvy č. 7242/2021 na 

administraci zadávacího řízení na akci „Obnova obecní budovy čp. 234 na náměstí v Dolní 

Čermné“ se společností RTS, a. s., se sídlem Lazaretní 4038/13,  Brno - Židenice, IČ 25533843, dle 

přílohy, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.    

 

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

(Jirásek) 

 

5.2.3. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná ukládá Radě městyse Dolní Čermná poskytnout 

spol. RTS, a. s. veškerou součinnost pro provedení zadávacího řízení na akci „Obnova obecní 
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budovy čp. 234 na náměstí v Dolní Čermné“ a jeho výsledek, včetně doporučení pro výběr 

zhotovitele, předložit k projednání zastupitelstvu městyse.  

 

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

(Jirásek) 

 

5.2.4. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná ukládá Radě městyse Dolní Čermná připravit 

doprojektování druhé etapy projektu „Obnova obecní budovy čp. 234 na náměstí v Dolní 

Čermné“ včetně položkového rozpočtu a předložit je k projednání zastupitelstvu městyse.  

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

(Jirásek) 

   

5.2.5. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná ukládá Radě městyse Dolní Čermná projednat a 

připravit s Českou spořitelnou, a. s. podklady pro přijetí úvěrového rámce na zajištění 

financování projektu „Obnova obecní budovy čp. 234 na náměstí v Dolní Čermné“ a dalších a 

předložit je k projednání zastupitelstvu městyse.  

 

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

(Jirásek) 

 

5.3. Projednání příspěvku na stravování - stravenkového paušálu pro uvolněné zastupitele  

Komentář k předloženému bodu podala Hana Vágnerová. 

  

Petr Helekal oznámil střet zájmů. 

 

Rada městyse dne 10.06.2021 schválila usnesením č. 50.19. Směrnici o příspěvku na stravování 

zaměstnanců městyse, kteří pracují v hlavním pracovním poměru, ve formě stravenkového 

paušálu ve výši 75,- Kč/směnu, s účinností od 01.07.2021. 

Formou stravenkového paušálu je možné přispívat zaměstnancům od 01.01.2021 namísto 

stravenek. Velkou výhodou tohoto systému je, že nám značně ubude hodně administrativních a 

účetních operací.  

Poskytování stravenkového paušálu je legislativně podloženo: zákoníkem práce (§ 305, § 236), 

zákonem o daních z příjmů (6 odst. 9 písm. b)/ a vyhláškou č. 589/2020.    

 

Podle § 80 zákona o obcích lze poskytnout příspěvek na stravování uvolněným členům 

zastupitelstva, což je v našem případě starosta. Je možné jim poskytnout příspěvek na stravování 

v obdobné výši a za obdobných podmínek jako zaměstnancům, ale musí to být schváleno 

zastupitelstvem obce, které se může ohledně výše a podmínek příspěvku odvolat na interní 

předpis k příspěvkům na stravování zaměstnanců.  

 

§ 80 zák. 128/2000 Sb., o obcích 

(1) Členovi zastupitelstva obce lze z peněžního fondu nebo z rozpočtu obce poskytnout 

           d) příspěvek na stravování, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva obce, 

 (2) Plnění podle odstavce 1 lze členovi zastupitelstva obce poskytnout za obdobných podmínek a v obdobné 

výši jako zaměstnancům obce. 
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K projednávanému bodu a předloženému návrhu neměl nikdo ze zastupitelů žádné dotazy ani 

připomínky. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:  

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná rozhodlo o poskytování příspěvku na stravování formou 

stravenkového paušálu pro uvolněné členy Zastupitelstva městyse Dolní Čermná od 01.07.2021 

a to ve stejné výši a za stejných podmínek, které náleží zaměstnancům městyse Dolní Čermná.   

 

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

(Helekal) 

 

5.4. Projednání schváleného závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-

Lanškrounsko za rok 2020 
 

Manažerka svazku Mgr. Lenka Bártlová předkládá k projednání v zastupitelstvu schválený 

závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko za rok 2020 (ten byl 

projednán a schválen valnou hromadou svazku dne 14.05.2021).  

Podle § 39 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů platí: 

Závěrečný účet svazku obcí se předkládá zastupitelstvům členských obcí, a to neprodleně po jeho schválení v 

orgánu svazku obcí. 

V zaslaných materiálech k jednání zastupitelé obdrželi příslušné materiály o hospodaření svazku 

za rok 2020, včetně zprávy o přezkumu hospodaření, které skončilo s výsledkem „nebyly zjištěny 

chyby a nedostatky“. 

Bez dotazů a připomínek zastupitelů.   

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:  

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná se v souladu s ust. § 39 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, seznámilo se 

schváleným závěrečným účtem Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko 

za rok 2020, a to včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření 

svazku za tentýž rok. 

 

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

 
 

6. Dotazy občanů a diskuse  

 

Starosta otevřel diskusi: 

 

Úvodem uvedl, že Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. se 

koná dne 29.06.2021 od 12.30 hod, v sídle společnosti. Za městys se letos zúčastní starosta, který je 

delegován na základě usnesení ZM č. 11.5.1.  z 22.06.2020 (jako náhradník je delegován zastupitel 

Pavel Mareš).   

 

Starosta sdělil, že v sobotu dne 26.06.2021 se budou konat Čermenské slavnosti s programem 

v omezeném rozsahu, který bude trvat cca 1,5 hodiny (vystoupí 4 soubory). Bude nutno 
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respektovat aktuální epidemiologická opatření pro pořádání společenských akcí a pozval všechny 

přítomné na tuto akci.  

 

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

 

Pan Z. J. – informoval, že se projednávají jízdní řády autobusů a vlaků na rok 2022. Vlakové spoje 

budou poznamenány výlukou v úseku Ústí nad Orlicí - Brandýs n. Orlicí (omezení provozu se 

plánuje na 2 roky). V případě autobusové dopravy se bude měnit provozovatel - ČSAD Ústí nad 

Orlicí a ICOM transport a. s. končí.    

 
Další dotazy ani příspěvky do diskuse nikdo neměl. 

 

 

Jednání bylo ukončeno dne 21.06.2021 ve 20 hod. 

Zápis byl vyhotoven: 23. - 30.06.2021  
 

 

Zapsala: JUDr. Hana Vágnerová 

 

Přílohy zápisu:  

č. 1 - zveřejněná informace o konání zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná dne 21.06.2021  

č. 2 - prezenční listiny zastupitelů a hostů 

č. 3 - usnesení zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná ze dne 21.06.2021  

 

 

 

 

 

 

Zapisovatel JUDr. Hana Vágnerová  

  

Ověřovatel  Pavel Mareš 

  

Ověřovatel             Petr Nasto        Luboš Hrdina 

  

Starosta  Petr Helekal  
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