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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 02.09.2021 

č.  17/2021-ZM 
 

čj. ÚmDC 905/2021  

Počet listů dokumentu: 6          

Počet příloh/listů: 3/5   

Spisový znak: 101.2.1     A/10 

               V Dolní Čermné dne 2. září 2021          
 

 

ZÁPIS 

 z jednání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná 

č.  17/2021-ZM 

konaného dne 2. 9. 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 2. září 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 11 

zastupitelů. Z jednání se omluvili Bc. Monika Marková, Jan Svoboda a Ing. Jiří Svoboda. 

V průběhu jednání se dostaví Pavel Mareš.  

Starosta konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.  

 

Starosta navrhl zapisovatelkou dnešního jednání Hanu Vágnerovou a ověřovateli zápisu Mgr. Jana 

Růžičku 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:  
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1. Zahájení jednání 

2. Finanční záležitosti, projednání úvěrového rámce 

3. Projednání realizace akce „Obnova obecní budovy čp. 234 na náměstí v Dolní Čermné“  

4. Různé  

5. Dotazy občanů a diskuse  

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

doplnění.  

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zapisovatelku Hanu Vágnerovou, ověřovatele 

zápisu Mgr. Jana Růžičku a Ing. Jiřího Zpěváka a program jednání.  

 

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

 

2. Finanční záležitosti, projednání úvěrového rámce 

2.1. Informace o rozpočtovém opatření č. 3 a rozpočtovém opatření č. 4  k rozpočtu městyse na 

rok 2021 

Po uvedení tohoto bodu se dostavil Pavel Mareš. 

 

Starosta podal zastupitelstvu informaci o schváleném rozpočtovém opatření č. 3 a schváleném 

rozpočtovém opatření č. 4 k rozpočtu městyse na rok 2021, která byla zaslána zastupitelům k 

podrobnému seznámení v materiálech k jednání: 

 

Rozpočtové opatření č. 3 schválila v rámci své kompetence rada na svém jednání dne 19.07.2021 

usnesením č. 53.10.  

Představuje změnu ve výši 196.250,- Kč na straně příjmů i výdajů – starosta podal podrobný 

komentář ke změnám jednotlivých paragrafů rozpočtu .  

 

Rozpočtové opatření č. 4 schválila v rámci své kompetence rada na svém jednání dne 25.08.2021 

usnesením č. 55.19.  

Představuje změnu ve výši 825.557,64 Kč na straně příjmů i výdajů – starosta podal podrobný 

komentář ke změnám jednotlivých paragrafů rozpočtu .  

Nikdo ze zastupitelů neměl k rozpočtovým opatřením 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 2021, schválené usnesením rady 

městyse č. 53.10. ze dne 19.07.2021,  

 rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu městyse na rok 2021, schválené usnesením rady 

městyse č. 55.19. ze dne 25.08.2021, včetně jejich odůvodnění.  

 

                                                                              Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0  
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2.2. Projednání úvěrového rámce a uzavření Smlouvy o úvěru na financování investičních akcí 

realizovaných v letech 2021 - 2022 s Českou spořitelnou, a. s. 

K předloženému bodu starosta uvedl, že na posledním jednání ZM bylo přijato následující 

usnesení:  

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.  

                                                                               

Starosta informoval, že v uvedené věci bylo na podkladě úkolu ZM jednáno s Českou spořitelnou. 

V rámci jednání se podařilo snížit původní úrokovou sazbu o 0,04 %, což znamená pro městys 

úsporu cca 250 tis. Kč.  

 

Jedná se o úvěr na 12.000.000,- Kč - na financování projektů městyse realizovaných v letech 2021 – 

2022, zejména:  

 

- „Obnova obecní budovy čp. 234 na náměstí v Dolní Čermné“ (stará škola)  

- „Rozšíření zázemí AZAS Dolní Čermná“  

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

Čermná“ 

 

Datum konečné splatnosti. 31.07.2031 

Čerpání: od 01.10.2021 do 30.09.2022 (řešeno dle indikativní nabídky na kratší dobu, abychom 

nemuseli bance platit závazkovou provizi)  

Splácení: degresivní měsíční splátky (viz indikativní nabídka)  

Předčasná splátka: ve výročí fixace, bez jakýchkoliv sankcí 

Nedočerpání: bez jakékoliv sankce 

Úroková sazba: fixní sazba na období 5 let ve výši 2,18 % p.a.  

Úvěr je bez zajištění.  

Starosta se dotázal, zda má někdo z přítomných k tomuto bodu nějaké dotazy nebo připomínky. 

Nikdo ze zastupitelů neměl žádné dotazy ani připomínky. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo a schválilo nabídku úvěru České spořitelny, 

a. s. na financování projektů městyse Dolní Čermná realizovaných v letech 2021 - 2022 

s úvěrovou částkou ve výši 12 000 000,- Kč, rozhodlo o uzavření Smlouvy o úvěru č. 

0633442159/LCD s Českou spořitelnou, a. s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČO 45244782 a 

uložilo starostovi podepsat příslušnou smluvní dokumentaci. 

 

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

 

3. Projednání realizace akce „Obnova obecní budovy čp. 234 na náměstí v Dolní Čermné“  

 

Starosta uvedl, že se jedná se o projekt obnovy obecní budovy na náměstí v Dolní Čermné. Na 

uvedenou akci jsme získali dotaci ve výši 10 mil. Kč z Ministerstva pro místní rozvoj ČR.  Uvedené 

jsme podrobně projednávali na předchozích jednáních ZM.   
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Rada městyse dle úkolu zastupitelstva poskytovala plnou součinnost společnosti RTS, a.s. Brno při 

provádění kompletního zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku na stavební práce.  

Zadání bylo vyvěšeno na profilu zadavatele a mohl se přihlásit kdokoliv, kdo splňoval nastavená 

kritéria. V termínu bylo doručeno 8 nabídek (z toho 1 nabídka byla ve lhůtě pro podání vzata 

zpět). 

 

Komise pro posouzení a hodnocení nabídek (konala se celkem 3 jednání komise) doporučila ke 

schválení nabídku spol. KPV SYSTÉM s. r. o., se sídlem Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 

27546756, jejíž nabídka byla v rámci hodnocení nabídek vyhodnocena jako ekonomicky 

nejvýhodnější, tedy firma nabídla nejnižší cenu. Jediným hodnoceným kritériem byla výše ceny.   

 

Nabídnutá cena spol. KPV SYSTÉM s. r. o.: 

 

Cena bez DPH     14 419 385,88 Kč  

Cena s DPH         17 447 456,91  

 

Vysoutěžená cena je v dnešní době „malým zázrakem“, neboť při nárůstu cen stavebních 

materiálů jsme cca 10 % pod rozpočtovou cenu.  

 

Starosta uvedl, že veškeré potřebné materiály k tomuto bodu obdrželi zastupitelé k seznámení 

před jednáním zastupitelstva.  

 

Starosta se dotázal, zda má někdo z přítomných k realizaci akce „Obnova obecní budovy čp. 234 

na náměstí v Dolní Čermné“ nějaké dotazy nebo připomínky. Nikdo ze zastupitelů neměl žádné 

dotazy ani připomínky. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o nich hlasovat:   

1.  

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo a schválilo přidělení podlimitní veřejné 

zakázky na stavební práce na projekt s názvem „Obnova obecní budovy čp. 234 na náměstí 

v Dolní Čermné“, zadané formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na podkladě doporučení 

komise vybranému dodavateli společnosti KPV SYSTÉM s. r. o., se sídlem Lázeňská 354, 562 01 

Ústí nad Orlicí, IČ 27546756, který ve své nabídce předložil ekonomicky nejvýhodnější 

(nejnižší) nabídkovou cenu ve výši 14 419 385,88 Kč bez DPH.   

 

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

 

2.  

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo a schválilo uzavření „Smlouvy o dílo“  

s vybraným dodavatelem společností KPV SYSTÉM s. r. o., se sídlem Lázeňská 354, 562 01 Ústí 

nad Orlicí, IČ 27546756, na zhotovení stavby s názvem „Obnova obecní budovy čp. 234 na 

náměstí v Dolní Čermné“ a uložilo starostovi, po uplynutí lhůty pro podání námitek stanovené 

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

předmětnou smlouvu o dílo a s tím související dokumenty podepsat a činit všechny potřebné 

úkony pro realizaci projektu.        

 

                                                                              Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0  
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3.  

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná ukládá Radě městyse Dolní Čermná činit všechny 

potřebné úkony směřující k realizaci akce „Obnova obecní budovy čp. 234 na náměstí v Dolní 

Čermné“.  

 

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

 

4. Různé 

 
Rozhodování o projednávání veřejných zakázek a provádění rozpočtových změn  

 

Starosta sdělil, že na podkladě jednání rady ze dne 25.08.2021 předkládá návrh na revokaci 

usnesení zastupitelstva ze dne 19.12.2014 č. 2.6.3. Zároveň s tím souvisí i schvalování rozpočtových 

opatření, kdy v souladu s ust. §  102 odst. 2 je radě obce vyhrazeno provádět rozpočtová opatření v 

rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce. Vzhledem ke všem skutečnostem starosta navrhl, aby 

zastupitelstvo schválilo provádění všech rozpočtových změn radou městyse. Návrh uvedeného 

postupu projednala rada městyse a doporučila zastupitelstvu jeho schválení. Na podkladě všech 

výše uvedených skutečností navrhl projednat a schválit následující znění usnesení. 

 

Proběhla krátká diskuse zastupitelů ohledně kompetencí rady, zastupitelstva a právech členů 

zastupitelstva. Po ukončení diskuse starosta navrhl unesení a dal o nich hlasovat:   

 

1.  

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná revokuje usnesení Zastupitelstva městyse Dolní Čermná 

č .2.6.3. ze dne 19.12.2014.  

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná bere na vědomí, že v uvedené oblasti bude dále 

postupováno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

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

 

2.  

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná stanovuje v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci Rady městyse Dolní Čermná 

k provádění všech rozpočtových opatření.  

 

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

 

5. Dotazy občanů a diskuse  

 
Starosta otevřel bod dotazy občanů a diskuse: 

 

V jejím úvodu starosta informoval zastupitelstvo, že dne 06.09.2021 dojde k předání staveniště - 

„Rozšíření zázemí AZAS Dolní Čermná“ a „Oprava střechy – výměna krytiny na objektu bývalého 

kravína na st.p. 748 v k. ú. Dolní Čermná“. 

Dále uvedl, že jednáme s firmou o zavedení služby „Zásilkovna“ (umístění boxu pro doručování 

zásilek na pozemku městyse, vedle budovy úřadu městyse). 
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V závěru jednání zastupitelé diskutovali o změnách v systému odpadového hospodářství, které 

přináší nový zákon o odpadech. 

 
Jednání bylo ukončeno dne 02.09.2021 v 18.50 hod. 
 

Zapsala: JUDr. Hana Vágnerová 

 

Přílohy zápisu:  

č. 1 - zveřejněná informace o konání zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná dne 02.09.2021  

č. 2 - prezenční listiny zastupitelů a hostů 

č. 3 - usnesení zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná ze dne 02.09.2021  

 

 

Zapisovatel JUDr. Hana Vágnerová  

  

Ověřovatel  Mgr. Jan Růžička 

  

Ověřovatel             Petr Nasto         Ing. Jiří Zpěvák 

  

Starosta  Petr Helekal  

  

 

 


