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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 13.12.2021 

č.  19/2021-ZM 
čj. ÚmDC 1280/2021  

Počet listů dokumentu: 20          

Počet příloh/listů: 3/15  

Spisový znak: 101.2.1     A/10 

               V Dolní Čermné, dne 13. prosince 2021          

 

 

ZÁPIS 

z jednání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná 

č.  19/2021-ZM 
konaného dne 13.12.2021 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 13. prosince 2021 od 18 hod. do prostor školní jídelny 

v budově čp. 40 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 Bc. Monika Marková.  

Starosta konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

Starosta navrhl zapisovatelkou dnešního jednání Hanu Vágnerovou a ověřovateli zápisu Jana 

Svobodu a RNDr. Věru Šverclovou. Nikdo ze zastupitelů neměl připomínku či jiný návrh. 

 

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

včetně podkladů k jednání a je následující: 
1. Zahájení jednání 

2. Zpráva o činnosti rady 

3. Finanční záležitosti  

4. Informace o investičních akcích 

5. Majetkové záležitosti 
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6. Projednání návrhu na poskytnutí mimořádné odměny starostovi  

a místostarostovi  

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 Jana Svobodu a RNDr. Věru Šverclovou a program jednání.  

 

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

 

2. Zpráva o činnosti rady (za období konec října – prosinec 2021) 
Starosta uvedl, že zastupitelstvu předkládáme zprávu o činnosti rady za období od konce října do 

prosince 2021 a přehled přijatých usnesení z jednání rad  

28.10.2021 (59. jednání RM), 15.11.2021 (60. jednání RM), 24.11.2021 (61. jednání RM), 06.12.2021 (62. 

jednání RM)      

Usnesení byla zastupitelům zaslána v podkladech pro jednání ZM.  

 
59. jednání RM 28.10.2021    

 

59.2. Rada městyse projednala a schválila uzavření „Deklarace partnerství k mikroprojektu 

realizovaného z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programi Onterrreg V-A 

Česká republika - Polsko s družebním partnerem Gminou Dzierzoniów a uložila starostovi podepsat 

příslušný dokument. 

 

59.3. Rada městyse schválila udělení plné moci panu J. P., starostovi obce Dříteč, IČ 00273546, Dříteč 

116, kraj Pardubický, pro zastupování městyse Dolní Čermná na Republikovém shromáždění 

Sdružení místních samospráv ČR konaném dne 4. 11. 2021.   

 

60. jednání RM 15.11.2021    

 

60.2. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o probíhajících investičních akcích  

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

 o realizaci akce „Oprava střechy – výměna krytiny na objektu bývalého kravína na st.p. 748 

v k.ú. Dolní Čermná“  

 o průběhu akce „Rozšíření zázemí AZAS Dolní Čermná“  

a ukládá starostovi poskytovat potřebnou součinnost jednotlivým zhotovitelům a informovat radu o 

výsledcích z posledních kontrolních dnů.  

 

60.3. Rada městyse vzala na vědomí žádost xxx G. M., bytem xxx, o výstavbu chodníku v úseku od 

budovy „Lesní brána“ ve směru na Verměřovice a informace starosty o ústních žádostech dalších 

osob v této věci, přehodnotila své dřívější stanovisko další chodníky v tomto úseku již nebudovat a 

uložila starostovi zajistit nabídku na zpracování projektové dokumentace na výstavbu chodníků a 

tuto předložit radě k projednání.  
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60.4. Rada městyse projednala žádost Sdružení obcí Orlicko, Žamberk, Masarykovo nám. 166, IČO 

44468890 (čj. ÚmDC 1047/2021 ze dne 04.10.2021) o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

městyse Dolní Čermná v roce 2021 na zakoupení rolby na úpravu lyžařských běžeckých stop v oblasti 

Buková hora – Suchý vrch, rozhodla této žádosti nevyhovět a uložila starostovi zajistit zaslání 

odpovědi žadateli.    

 

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

Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova pro rok 2022 na pořízení příslušenství 

k traktoru KIOTI a uložila starostovi zajistit podání žádosti do stanoveného termínu. 

 

60.6. Rada městyse projednala  

 návrh obecně závazné vyhlášky městyse Dolní Čermná č. 1/2021 o stanovení obecního 

systému odpadového hospodářství  

 návrh obecně závazné vyhlášky městyse Dolní Čermná č. 2/2021 o místním poplatku za obecní 

systém odpadového hospodářství 

a uložila starostovi zpracovat finanční kalkulaci výše nákladů odpadového hospodářství pro rok 2022 

a tuto předložit radě městyse k projednání. 

 

60.7. Rada městyse projednala a schválila rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu městyse na rok 2021, 

dle přílohy. 

 

60.8. Rada městyse projednala žádost (čj. ÚmDC 1163/2021 ze dne 09.11.2021) o vyjádření 

k projektové dokumentaci stavby „Rodinný dům na pozemku č. parc. 8543/5 v k. ú. Dolní Čermná“, 

schválila stanovisko k projektové dokumentaci a vyjádření k existenci sítí technické infrastruktury ve 

vlastnictví městyse a pověřila předsedu stavební komise uvedené stanovisko podepsat.  

 

60.9. Rada městyse projednala situaci ohledně pozemkové parcely č. 3157/4 v k. ú. Dolní Čermná a 

uložila starostovi zajistit ocenění pozemku znalcem a toto předložit k projednání v radě městyse.   

 

60.10. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o jednání se zástupcem společnosti Uniles, a. 

s., která provádí pro městys lesnické práce v obecních lesích, včetně předpokládaného navýšení cen 

(výkup dřeva, pěstební činnosti) a uložila starostovi předložit radě městyse návrh obchodní smlouvy 

o hospodářské činnosti v lesích městyse pro rok 2022.    

 

60.11. Rada městyse projednala a schválila napojení osvětlení věžních hodin na kostele sv. Jiří na 

systém veřejného osvětlení, včetně s tím souvisejících úprav na ppč. 2205/3 a uložila R. Rollerovi 

zajistit přípravné práce v intencích jednání rady.  

 

60.12. Rada městyse projednala a schválila poskytnutí příspěvku Marii Macháčkové ve výši dle 

přílohy na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, která je stanovena pro výkon funkce 

matrikářky na svatbách a při veřejných občanských obřadech. 

 

60.13.1. Rada městyse 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.  

60.13.2. Rada městyse v návaznosti na své usnesení č. 60.13.1. schválila uzavření příslušných 

darovacích smluv dle návrhů v příloze a uložila starostovi je podepsat a zajistit vyplacení finančních 

darů obdarovaným. 
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60.14. Rada městyse vzala na vědomí návrh vymezení v Plánu ÚSES pro Dolní Čermnou (k. ú. Dolní 

Čermná, k. ú. Petrovice u Lanškrouna a k. ú. Jakubovice) dle přílohy. 

   

60.15. Rada městyse projednala a schválila žádost spol. AGPOL s.r.o., Olomouc, Jungmannova 153/12, 

ve věci provedení hydrogeologického průzkumu na pozemcích v majetku městyse (umístění 3 

jádrových vrtů) dle předloženého návrhu, prováděného v souvislosti s přípravou akce „Čermná, 

Dolní Čermná, rekonstrukce úpravy koryta, ř. km 2,100-4,150“   a uložila starostovi informovat 

žadatele.   

 

60.16. Rada městyse projednala žádost xxx M. M., bytem xxx, o vyjádření městyse k opravě části 

místní komunikace na ppč. 8559 v k. ú. Dolní Čermná s tím, že s navrhovanou opravou souhlasí 

s podmínkami dle intencí jednání rady. 

 

60.17. Rada městyse projednala a schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb - 

provoz mapového serveru GObec ze dne 27.02.2015 s poskytovatelem společností GPlus s. r. o., se 

sídlem Újezd u Sezemic, IČO 45537691 dle předloženého návrhu.  

 

60.18. Rada městyse vzala na vědomí informace o přípravě území V Ráji pro zasíťování pozemků pro 

výstavbu rodinných domů, včetně předběžné evidence zájemců o parcely V Ráji, která neslouží jako 

podklad pro případný prodej, ale pro stanovení cenové mapy a uložila starostovi pokračovat ve 

zpracování kritérií a dokumentů pro budoucí prodeje předmětných pozemků a průběžně informovat 

radu  

 

60.19. Rada městyse uložila kontrolní skupině ve složení: Ing. Jiří Mencl, Ing. Lenka Kubíčková a Mgr. 

Jiří Vávra 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. 

 

60.20. Rada městyse se seznámila se zápisem komise společenské z jednání dne 01.11.2021.   

 

60.21. Rada městyse schválila vyplacení odměn za 2. pololetí roku 2021 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.  

 

60.22.1. 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, spojených zejména s přípravou a zahájením realizace investiční dotační 

akce „Obnova obecní budovy čp. 234 na náměstí v Dolní Čermné“, realizací dalších dotačních akcí, a 

to „Chodník Lesní brána“, „Obnova místní komunikace 17c na náměstí v Dolní Čermné“, „Rozšíření 

zázemí AZAS v Dolní Čermné“, přípravou projektu pro zasíťování území V Ráji, působením 

v Dobrovolném svazku obcí Pod Bukovou horou a Dobrovolném svazku obcí Mikroregion Severo-

Lanškrounsko, v nichž svou činnost vykonává bez nároku na odměnu a v rámci kterých dochází k 
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rozvíjení meziobecní spolupráce, jímž  šíří dobré jméno městyse Dolní Čermná, a v neposlední řadě 

za zvládání mimořádných úkolů souvisejících s epidemií koronaviru. 

 

60.22.2. 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, spojených zejména s přípravou a zahájením realizace investiční dotační 

akce „Obnova obecní budovy čp. 234 na náměstí v Dolní Čermné“, realizací dalších dotačních akcí, a 

to „Chodník Lesní brána“, „Obnova místní komunikace 17c na náměstí v Dolní Čermné“, „Rozšíření 

zázemí AZAS v Dolní Čermné“, přípravou projektu pro zasíťování území V Ráji, přípravou podkladů 

pro zadání projektové dokumentace skladové haly v areálu brownfieldů, dozorem nad přípravou 

projektové  dokumentace Stavební úpravy a změna užívaní objektu na pozemku st. 748 v k. ú. Dolní 

Čermná a  za aktivní činnost nad rámec svých povinností při přípravě investičních akcí na období 

roku 2022, v neposlední řadě za zvládání mimořádných úkolů souvisejících s epidemií koronaviru. 

61. jednání RM 24.11.2021    

 

61.2.1. Rada městyse vzala na vědomí aktuální informace starosty o realizaci projektu „Obnova 

obecní budovy čp. 234 na náměstí v Dolní Čermné“.  

 

61.2.2. Rada městyse projednala a schválila rozsah změn a víceprací projektu „Obnova obecní budovy 

čp. 234 na náměstí v Dolní Čermné“ a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21.09.2021 se 

společností KPV SYSTÉM s. r. o., se sídlem Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 27546756, dle 

návrhu v příloze a uložila starostovi předmětný Dodatek č. 1 podepsat.  

 

61.3. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o postupu prací akce „Oprava střechy – 

výměna krytiny na objektu bývalého kravína na st.p. 748 v k.ú. Dolní Čermná“ a uložila starostovi 

poskytnout potřebnou součinnost pro řádné dokončení akce ve stanoveném termínu.  

 

61.4.1. Rada městyse vzala na vědomí aktuální informace starosty o realizaci projektu „Rozšíření 

zázemí AZAS Dolní Čermná“.  

 

61.4.2. Rada městyse projednala a schválila rozsah změn a víceprací projektu „Rozšíření zázemí 

AZAS Dolní Čermná“ a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21.06.2021 se společností 

Agrostav Ústí nad Orlicí, a. s., Ústí nad Orlicí, Husova 774, IČ 47452943, dle návrhu v příloze a 

uložila starostovi předmětný Dodatek č. 1 podepsat.  

 

61.5. Rada městyse schválila přijetí daru na podporu distanční výuky v rámci technického vzdělávání 

pro příspěvkovou organizaci Základní škola Vincence Junka, Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, 

sídlo Dolní Čermná 4, IČO 70996806 (obdarovaný) a uzavření příslušné darovací smlouvy (čj. MULA 

34496/2021) mezi městem Lanškroun, se sídlem nám. J. M. Marků 12, Lanškroun – Vnitřní Město, IČO 

00279102 (dárce) a obdarovaným, dle přílohy. 

 

61.6. Rada městyse Dolní Čermná se seznámila s Programem zlepšování kvality ovzduší zóny 

Severovýchod CZ 05, jež je přílohou tohoto usnesení, projednala možnost poskytování finanční 

podpory formou dotací či nízkoúročených nebo bezúročných půjček ze svých finančních zdrojů za 

účelem motivace občanů k instalaci akumulačních nádrží, a rozhodla žádnou z uvedených forem 

finanční podpory z rozpočtu městyse pro výše uvedený účel neposkytovat.  
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Rada městyse Dolní Čermná v souladu s přiloženým Programem pověřuje starostu městyse 

informováním MŽP o rozhodnutí rady městyse v této věci. 

 

61.7. Rada městyse vzala na vědomí informaci o vyhlášení dotační výzvy Ministerstva zemědělství na 

údržbu a opravy sakrálních staveb a venkovských prvků pro r. 2022, souhlasí s využitím tohoto 

programu k možnosti restaurování objektů (křížů vně hřbitovní zdi), které se nacházejí na pozemcích 

v majetku městyse ppč. 2205/1 a ppč. 2205/3 v k. ú. Dolní Čermná, uložila starostovi zajistit 

restaurátorský průzkum a cenový návrh a předložit je k projednání radě městyse.  

 

61.8. Rada městyse vzala na vědomí informace o záležitostech odpadového hospodářství, a seznámila 

se:   

 s výsledky jednání starosty a vedoucího technické čety s vedením spol. EKOLA České 

Libchavy s. r. o. konaného dne 23.11.2021, včetně projednání systému odpadového 

hospodářství městyse stanoveného od 01.01.2022 

  předpokladem navýšení cen za likvidace odpadů  

 s tříděním odpadů a způsobem informování občanů 

 odhadem nákladů na rok 2022, 

doporučuje zastupitelstvu schválit navýšení poplatku za likvidaci odpadu o 150,- Kč na osobu a rok 

proti předchozímu období a uložila starostovi činit potřebné úkony související s fungováním 

systému. 

 

61.9. Rada městyse projednala žádost Nadačního fondu S námi je tu lépe!, Ústí nad Orlicí, ČS. armády 

1076, IČ 01558501 (čj. ÚmDC 1204/2021 ze dne 24.11.2021) o individuální dotaci z rozpočtu městyse 

Dolní Čermná v roce 2021 na projekt „Moderní diagnostika závratí  nejnovější vyšetřovací metoda 

vHIT“ - pořízení přístrojového vybavení pro ORL oddělení, NPK, a. s. - Orlickoústeckou nemocnici, 

schválila pro tento účel poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč a uzavření příslušné veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy, s tím, že žadatel do stanoveného termínu doloží využití 

poskytnutých prostředků. 

 

61.10. Rada městyse projednala žádost Oblastní charity Ústí nad Orlicí, Letohrad, Na Kopečku 356, IČ 

44468920 (čj. ÚmDC 1205/2021 ze dne 24.11.2021) o individuální dotaci z rozpočtu městyse Dolní 

Čermná v roce 2021 na poskytované služby Občanská poradna, Osobní asistence, Charitní 

pečovatelská služba Letohrad, Domácí zdravotní péče, schválila pro tento účel poskytnutí dotace ve 

výši 30.000,- Kč a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy, s tím, 

že žadatel do stanoveného termínu doloží využití poskytnutých prostředků. 

 

61.11. 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 3.000,- Kč AUDIOHELP, poradenskému středisku ČKNH, Ústí nad Orlicí, ul. ČSA 

284, IČ 49774883;  

 dar ve výši 5.000,- Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí, Ústí nad 

Orlicí, Kopeckého 840, IČ 00426261;  

 dar ve výši 6.000,- Kč Oblastní charitě Pardubice, Pardubice, V Ráji 732, IČ 46492160;      

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

starostovi je podepsat 

 

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

(uvedeného v příloze) z inventární evidence a jeho likvidaci.  
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61.13. Rada městyse se seznámila s žádostí V. M., bytem xxx (čj. ÚmDC 1195/2021 ze dne 18.11.2021) o 

přidělení obecního bytu v Dolní Čermné, konstatuje, že městys nemá v současné době žádný vhodný 

byt a předložená žádost bude vedena v evidenci žádostí uchazečů o byty. 

 

61.14.1. Rada městyse projednala a schválila uzavření příkazní smlouvy o obstarání správy bytového 

domu mezi Společenstvím vlastníků Dolní Čermná 224, Dolní Čermná čp. 224, IČ 13955951 (příkazce) 

a Městským bytovým podnikem Lanškroun, s. r. o., Lanškroun, Nádražní 33, IČ 25953036 (příkazník) 

na zajištění správy, provozu a oprav společných částí domu čp. 224 v k. ú. Dolní Čermná, dle 

předloženého návrhu. 

 

61.14.2. Rada městyse projednala a schválila uzavření příkazní smlouvy o obstarání správy domů a 

bytů mezi městysem Dolní Čermná, Dolní Čermná čp. 76, IČ 00278734 (příkazce) a Městským 

bytovým podnikem Lanškroun, s. r. o., Lanškroun, Nádražní 33, IČ 25953036 (příkazník) na zajištění 

správy, provozu a oprav společných částí bytových domů a bytů v majetku městyse Dolní Čermná 

dle přílohy. 

 

62. jednání RM 06.12.2021     

62.2. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o probíhajících investičních akcích  

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

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

Čermná“  

 „Rozšíření zázemí AZAS Dolní Čermná“  

a dále o projektové přípravě území V Ráji a uložila starostovi činit potřebné úkony a o průběhu akcí 

dále informovat radu městyse.  

 

62.3. Rada městyse vzala na vědomí informace ředitelky Základní školy Vincence Junka Dolní 

Čermná 

 o vyhlášení dnů ředitelského volna ve dnech 20. až 22.12.2021 

 oznámení o přerušení provozu školní družiny při Základní škole Vincence Junka Dolní 

Čermná ve dnech 23.12.2021 - 02.01.2022   

 

62.4. Rada městyse vzala na vědomí návrhy rozpočtů na rok 2022 a střednědobých výhledů rozpočtů 

na roky 2023–2024 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,  

uložila ředitelkám příspěvkových organizací je zveřejnit s tím, že výše příspěvků příspěvkovým 

organizacím bude řešena v rámci přípravy rozpočtu městyse na rok 2022. 

 

62.5. Rada městyse v souvislosti s přípravou akce Den se sousedy 2022 schválila nabídku na 

vystoupení skupiny Queennie (revival) a uložila K. Veselé zajistit potřebnou dokumentaci. 

 

62.6. Rada městyse vzala na vědomí informace o zřízení pracovní skupiny pro rekonstrukci Dětského 

hřiště u školní jídelny, uložila pracovní skupině projednat rozsah oprav a doplnění dětského hřiště a 

podklad předložit radě k projednání.  
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62.7. Rada městyse projednala a schválila cenovou nabídku xxx J. E., Praha 3, Pod Lipami 2564/27, 

IČO 73521442, na zpracování projektové dokumentace akce „Chodníky Dolní Čermná“ a uložila 

starostovi zajistit a podepsat příslušnou smluvní dokumentaci.  

 

62.8.1. Rada městyse schválila nákup věcného vybavení pro JSDHO dle přílohy. 

 

62.8.2. 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 2022 na pořízení vybavení JSDHO Dolní Čermná, dle přílohy. 

 

62.9. Rada městyse projednala návrh Akčního plánu na roky 2022-2023, který tvoří přílohu č. 1 

Strategického plánu rozvoje městyse Dolní Čermná na období 2020-2026 a doporučila zastupitelstvu 

městyse ho schválit.  

 

62.10. Rada městyse se seznámila s žádostí xxx P. M., bytem xxx (čj. ÚmCD 1224/2021 ze dne 

30.11.2021) o odkoupení částí ppč. 3347/5 a 3347/11 v k. ú. Dolní Čermná a uložila starostovi zajistit 

zpracování návrhu záměru prodeje předmětných částí pozemků obálkovou metodou a předložit ho 

radě městyse.    

 

62.11. Rada městyse se seznámila s žádostí s žádostí J. K., bytem xxx a J. H., bytem xxx (čj. ÚmCD 

1216/2021 ze dne 26.11.2021) o odkoupení pozemkové parcely č. 491/2 v k. ú. Jakubovice a konstatuje, 

že jejich žádost 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.  

 

62.12. Rada městyse se seznámila s žádostí J. K., bytem xxx a J. H., bytem xxx (čj. ÚmCD 1217/2021 ze 

dne 26.11.2021) o pronájem obecního bytu v Dolní Čermné, konstatuje, že městys nemá v současné 

době žádný vhodný byt a předložená žádost bude vedena v evidenci žádostí uchazečů o byty. 

 

Starosta se dotázal zastupitelů, zda má někdo dotaz k některému z usnesení. Nikdo ze zastupitelů 

neměl žádný dotaz ani připomínku. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí informace o činnosti Rady městyse Dolní 

Čermná za období od října 2021 do prosince 2021. 

 

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

                                                                                                                                                                          (Mikula) 

3. Finanční záležitosti  
 
3.1. Informace o rozpočtovém opatření č. 6 k rozpočtu městyse na rok 2021 

 

Starosta podal zastupitelstvu informaci o schváleném rozpočtovém opatření č. 6, které bylo zasláno 

zastupitelům k podrobnému seznámení v materiálech k jednání: rozpočtové opatření č. 6 schválila 

v rámci své kompetence rada na svém jednání dne 15.11.2021 usnesením č. 60.7.   

Starosta podal komentář k jednotlivým změnám.   

Rozpočtové opatření č. 6 představuje změny  

- na straně příjmů ve výši 10.953.132.42 Kč: vyšší výnosy z daní, vyrovnání dopadů pandemie 

COVID, dotace na vybavení JSDHO, dotace MMR na obnovu čp. 234, přeplatky energií 
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na straně výdajů ve výši 22.953.132.42 Kč:  

- podpory neziskových organizací (Český červený kříž, Audiohelp, Charita Ústí nad Orlicí a Charita 

Pardubice) 

- investiční akce - Obnova čp. 234 staré školy, Rozšíření zázemí AZAS, Oprava střechy kravína 

- pořízení vybavení pro JSDHO (tablet) 

- financování 12.000.000,- Kč: úvěr na investiční akce   

 

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. 6 k rozpočtu městyse 

na rok 2021, dle přílohy, schválené usnesením rady městyse č. 60.7. ze dne 15.11.2021, včetně jeho 

odůvodnění.  

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

 

3.2. Projednání rozpočtového provizoria na rok 2022  

Starosta k návrhu rozpočtového provizoria na rok 2022 uvedl: 

Přípravu rozpočtu na rok 2022 jako obvykle plánujeme v průběhu měsíce ledna a února 2022 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 2022.  

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.) 

 pokrytí nákladů spojených s realizací investičních akcí 

 „Obnova obecní budovy čp. 234 na náměstí v Dolní Čermné“ - do výše případných víceprací 

projektu 

„Obnova obecní budovy čp. 234 na náměstí v Dolní Čermné“ II. etapa - do výše 1 000 000 Kč 

„Rozšíření zázemí AZAS  Dolní Čermná“ - do výše případných víceprací projektu 

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   
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Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2022 

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 

2021 do doby schválení rozpočtu městyse na r. 2022  

 

b) na řešení havarijních oprav, havarijních a krizových situací 

 

c) na pokrytí nákladů spojených s realizací investičních akcí 

„Obnova obecní budovy čp. 234 na náměstí v Dolní Čermné“ do výše případných víceprací 

projektu 

„Obnova obecní budovy čp. 234 na náměstí v Dolní Čermné – II. Etapa“ do výše 1 000 000 Kč 

„Rozšíření zázemí AZAS Dolní Čermná“ do výše případných víceprací projektu 

 

d) na úhradu prací, dodávek služeb a zboží dle objednávek a smluv uzavřených v roce 2021 a 

plnění na základě uzavřených smluvních vztahů vzniklých v roce 2021 a v předchozích letech.   

 

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

 

4. Informace o investičních akcích  
  
Starosta podal informace o realizovaných akcích v roce 2021 – viz tabulka níže.  

 

                  Realizované akce 2021  

  
název akce  

celková cena 

2021  dotace  poznámka  

1 Chodník Lesní brána  1 907 980 Kč 1 580 000 Kč 

dokončeno, zkolaudováno, bude 

doplněno další dopravní značení, 

30 km/hod, směrové sloupky, 

vodorovné dopravní značení, 

momentálně probíhá správní 

řízení   

2 
Obnova místní komunikace 

17c na náměstí v Dolní 

Čermné  

5 468 647 Kč 2 706 801 Kč 

dokončeno, zkolaudováno 

3 Oprava místní komunikace 

hasičárna – fara  

1 538 709 Kč 0 Kč 

dokončeno, předáno  

4 
Oprava sakrálních staveb u 

kostela  sv. Jiří  
180 550 Kč 126 385 Kč 

dokončeno a předáno  

5 
Nábytek do obecní knihovny  

348 964 Kč 110 000 Kč 
dokončeno, předáno  
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6 Výměna krytiny na kravíně  4 957 696 Kč 0 Kč 

téměř dokončeno, bude dodatek, 

navýšení výměny krovů z důvodu 

většího rozsahu poškození krovu 

střechy hnilobou, celková cena bez 

dodatku      4 957 695,54 Kč s DPH  

7 
Obnova obecní budovy čp. 234 

na náměstí v Dolní Čermné  

2 380 489 1 526 970 

rozpracováno, celková cena dle VŘ a 

dodatku č. 1 - 18.031.672,51 Kč s DPH, 

dotace navedena dle skutečného 

vyplacení, celková výše dotace je 10 

mil. Kč   

8 
Rozšíření zázemí AZAS  

1 125 605 Kč 1 000 000 Kč 
rozpracováno, celková cena s 

dodatkem č.1 -      4 859 075,- Kč bez 

DPH 

9 
Poldr a část komunikace  

223 049 Kč 0 Kč 
dokončeno, předáno  

CELKEM  15 751 200 Kč 5 523 186 Kč   

 
    Jsou uvedeny pouze větší akce.  

  Komentář k největším akcím:  

 Obnova obecní budovy čp. 234 na náměstí v Dolní Čermné.  

Realizace zdárně pokračuje. Zhotoviteli firmě KPV SYSTÉM patří poděkování za vysoké 

pracovní nasazení, díky kterému se podařilo zaklopit střechu budovy před prvním sněhem.  

Na tuto akci byl uzavřen dodatek č. 1. Důvodem uzavření dodatku bylo ověřené sdělení od 

zhotovitele, že plánovaná instalace firestopu na zaklopení krovů není možná z důvodu, že ho 

výrobce v létě letošního roku přestal vyrábět. Náhradní řešení navrhl projektant tak, aby byly 

splněny protipožární předpisy. Jedná se o zaklopení OSB deskou + instalace jednoduchého 

roštu s dvojitým opláštěním sádrokartonem.  Dalším důvodem navýšení byl větší rozsah 

betonáže věnce, neboť po sundání původní střechy a provedení bouracích prací bylo zjištěno, 

že šířka zdi je širší, než bylo počítáno v projektu a příplatek za barevné provedení okapnice. 

Ceny byly řádně kalkulovány dle smlouvy o dílo. Navýšení ceny je o 584.215,60 Kč na 

celkovou cenu 14.902.208,69 Kč. I s tímto navýšením jsme neustále cca 1,3 mil. Kč pod 

rozpočtovou cenou. Investice bude pokračovat v roce 2022.   

 

 Rozšíření zázemí AZAS Dolní Čermná  

I na tuto akci byl uzavřen dodatek ke smlouvě č. 1. Důvodem byla přeložka kanalizace, která 

vedla pod plánovanými základy. Původní vedení nebylo nikde zakresleno. Dalším důvodem 

bylo doplnění konstrukce stropu, dle posudku statika dodavatele materiálu. Dále bylo 

nahrazeno okno střešním světlíkem z důvodu lepšího čištění a ovládání. Celkové zvýšení ceny 

je o 240.387,00 Kč bez DPH. Celková cena je 4 859 075,- Kč bez DPH. Investice bude 

pokračovat v roce 2022.  

 

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

Čermná“ 

Výměna krytiny probíhá. I v tomto případě dojde k navýšení ceny, prozatím neznáme 

přesnou částku, tuto jako v předchozích případech kontroluje technický dozor investora. 

Jedná se o navýšení kvůli větší výměně krovů. Po sundání bednění bylo zjištěno, že je 

nezbytné vyměnit větší rozsah krovů z důvodu jejich poškození hnilobou, než bylo 

plánováno. Důvodem je skutečnost, že ze třech stran vypadaly krovy dobře, bohužel ze 
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strany, která byla přikrytá prknem, došlo ke hnilobě. Po kontrole ze strany TDI bude rozsah 

projednán v radě.  

 

Dále starosta informoval, že v současné době jsou připravovány projekty ve fázi projektové 

přípravy v celkovém objemu cca 110 mil. Kč. Mezi hlavní patří: V Ráji – zasíťování parcel pro 

výstavbu rodinných domků, Půdní vestavba budovy Základní školy a s tím související přesun 

tříd MŠ a ZŠ, Obnovy obecní budovy čp. 234 na náměstí Dolní Čermná – II. Etapa, včetně 

vybavení, Brownfield kravín – oprava budovy kravínu, Výměna oken na budově ZŠ, 

Chodníky Dolní Čermná, Oprava veřejného osvětlení a další. Uvedená rozpracovanost je 

nezbytná, neboť hlavně u větších projektů je v případě vypsání dotačních výzev nutné mít 

projekty připravené, neboť jinak bychom nebyly schopni o dotace požádat. Jedná se hlavně o 

investice v řádu desítek miliónů Kč, které je velmi složité bez dotačních titulů realizovat.      

 

V roce 2022 je předběžně plánovaná realizace akcí v celkovém objemu cca 48 mil. Kč. Mezi 

hlavní akce patří další dokončení projektů Rozšíření zázemí AZAS a Obnova obecná budovy 

čp. 234, Obnova obecní budovy čp. 234 - II. Etapa + vybavení, Oprava místních komunikací, 

pokračování na projektu „V Ráji – zasíťování parcel pro výstavbu rodinných domků“, 

Výměna oken na budově Základní školy, rekonstrukce a doplnění dětského hřiště u ŠJ, a další.  

 

Realizace akcí bude odvislá od dokončení výše uvedených akcí Obnovy obecní budovy čp. 

234 na náměstí v Dolní Čermné a Rozšíření zázemí AZAS. Dalšími hlavními prioritami bude 

především oprava veřejného osvětlení a místních komunikací.  

 

Starosta dále podal informace o finanční situace městyse.  

 

Ke dni 09.12.2021 máme k dispozici:  

na účtech:             24 093 211,07 Kč     

z úvěru u ČS spořitelny zůstatek                       8.917.852,94 Kč  

Volné investiční prostředky rozpočtu 2022:                                       13.000.000,- Kč  

 (předpoklad po odečtení nutných výdajů rozpočtu na rok 2022)                                                                                                        

dotace na Obnovu obecní budovy čp. 234 z MMR                              8.500.000,- Kč 

----------------------- 

Celkem prostředky pro rok 2022:                                                         54.511.064,- Kč  

 

Z výše uvedeného vyplývá, že financování plánovaných akcí je zajištěno. Přesto bude nezbytné 

podrobně hlídat vývoj inkasa sdílených daní v příštím roce a podle uvedeného případně zahajovat 

realizaci plánovaných akcí. Jejich zahájení bude dále odvislé od případných komplikací s realizací 

akce Obnova obecní budovy čp. 234 na náměstí Dolná Čermná.  

 

Poslední oblastí je spolupráce na projektech, jejichž investorem není městys. V letošním roce byly ze 

strany Státního pozemkového úřadu realizovány 2 poldry a s tím související cesta. Celkový náklad 

akce byl téměř 10,5 mil. Kč. V příštím roce uvedený úřad plánuje realizaci cesty z Bídy přes Malovu 

Borovinu s napojením na silnici na Jakubovice. Rozpočtové náklady dané akce jsou cca 30 mil. Kč. 

Další akcí je zkapacitnění toku Čermenka od rybníku po ČOV. Investor uvedené akce, Povodí Labe, a. 

s. přislíbil, že by ji měl začít realizovat v letech 2023–2024. Předpokládané náklady jsou cca 40 mil. Kč. 

Starosta se dotázal, zda má někdo k přednesenému bodu nějako dotazy či připomínky. Nikdo ze 

zastupitelů neměl žádné dotazy ani připomínky.      
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Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí informace 

 o investičních akcích městyse realizovaných v roce 2021 

 o projektech ve fázi projektové přípravy 

 o předběžně plánovaných akcích pro rok 2022 

 o spolupráci městyse na projektech jiných investorů (Státní pozemkový úřad, Povodí Labe 

s. p.)  

a uložilo starostovi a radě městyse zajistit potřebné úkony pro dokončení, realizaci a přípravu 

uvedených akcí a dále informovat zastupitelstvo.   

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

 

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

 
5.1. Žádost V. B. , bytem xxx (čj. ÚmDC 730/2021 ze dne 19.07.2021) o odkoupení pozemku ppč. 

2197/1 v k. ú. Dolní Čermná - projednání prodeje  

 

Paní V. B. podala žádost o odkoupení pozemkové parcely ppč. 2197/1 – ostatní plocha v k. ú. Dolní 

Čermná.  

Žadatelka je vlastníkem sousední nemovitosti st.p.č. 727, jehož součástí je stavba - dům čp. 219 

v Dolní Čermné. Přes parcelu č. 2197/1 vedou sítě technické infrastruktury -  stará dešťová kanalizace 

(v majetku městyse) a nová tlaková kanalizace (ve vlastnictví DSO Pod Bukovou horou).   

Žádost byla projednávána dne 04.08.2021 v radě, kde byl posouzen příjezd k sousední nemovitosti čp. 

81 a zajištění přístupu k uvedeným sítím, kdy bude nutné na tuto skutečnost žadatelku upozornit. 

S žadatelkou bylo jednáno, s vedením sítí technické infrastruktury je srozuměna, souhlasí se zřízením  

- věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě k vedení dešťové kanalizace na ppč. 2197/1) ve 

prospěch oprávněného městyse Dolní Čermná,  

- věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě k vedení tlakové kanalizace na ppč. 2197/1) ve 

prospěch oprávněného  Dobrovolného svazku obcí Pod Bukovou horou. 

Služebnosti ve prospěch obou oprávněných budou zřízeny na dobu neurčitou. 

Žádost byla projednána na jednání ZM 1. 11. 2021, které schválilo zveřejnění záměru prodeje 

předmětného pozemku. Zveřejnění proběhlo od 11. 11. do 27. 11. 2021, bez připomínek, nikdo jiný 

neprojevil o odkoupení pozemku zájem. 

Navrhujeme prodej pozemku za cenu obvyklou, kterou stanovil xxx. M. N. takto: 
Obvyklou cenu (ve smyslu zákona o oceňování majetku) pozemku pč. 2197/1 (72 m2)  určuji, vzhledem ke 

zjištěným a sděleným skutečnostem (pozemek do 100 m2  ve FC k rodinnému domu) na: 60 Kč/m2. Věcné 

břemeno kanalizace nám vzhledem k ceně pozemku obvyklou cenu pozemku snižuje zanedbatelně. 

Věcná břemena ve prospěch městyse a svazku budou zřízena bezúplatně.  

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

  

Starosta navrhl unesení a dal o nich hlasovat:   

1. 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná rozhodlo prodat pozemkovou parcelu č. 2197/1 –ostatní 

plocha o výměře 72 m2 v k. ú. Dolní Čermná do vlastnictví V. B., nar. xxx, bytem xxx, za 

jednotkovou kupní cenu 60,- Kč/m2, s podmínkou, že kupující na předmětném pozemku zřídí  

- věcné břemeno (služebnost inženýrské sítě k vedení dešťové kanalizace na ppč. 2197/1) ve 

prospěch oprávněného městyse Dolní Čermná, se sídlem Dolní Čermná 76, IČO 00278734   
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- věcné břemeno (služebnost inženýrské sítě k vedení tlakové kanalizace na ppč. 2197/1) ve 

prospěch oprávněného Dobrovolného svazku obcí Pod Bukovou horou, se sídlem Dolní Čermná 

76,  IČO 70959633, 

schválilo uzavření příslušné kupní smlouvy a uložilo starostovi ji podepsat. 

 

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

2. 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zřízení (nabytí) věcného břemene - služebnosti 

inženýrské sítě, které zřídí povinná ze služebnosti  V. B., nar. xxx, bytem xxx, bezúplatně ve 

prospěch oprávněného městyse Dolní Čermná, se sídlem Dolní Čermná 76, IČO 00278734, na 

pozemkové parcele č. 2197/1 – ostatní plocha v k. ú. Dolní Čermná, spočívajícího v právu 

oprávněného na služebném pozemku umístit, zřídit a provozovat inženýrskou síť (dešťovou 

kanalizaci) a právu přístupu a příjezdu na předmětný pozemek, schválilo uzavření příslušné 

smlouvy o zřízení služebnosti a uložilo starostovi ji podepsat. 

 

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

 
5.2. Projednání bezúplatného nabytí pozemků z majetku Pardubického kraje v souvislosti 

s dokončenou akcí „Chodník Lesní brána“ - majetkové vypořádání    

 

Městys Dolní Čermná uzavřel na akci „Chodník Lesní brána Dolní Čermná“ s Pardubickým krajem 

(PK) „Smlouvu o podmínkách provedení stavby“, která byla souhlasem vlastníka s umístěním a 

realizací stavby chodníku na pozemku v majetku PK.   

Podle odst. VI. této smlouvy má stavebník – městys Dolní Čermná do 3 měsíců ode dne vydání 

kolaudačního souhlasu písemně požádat o majetkoprávní vypořádání k pozemkům dotčeným 

předmětnou stavbou, a to formou darovací smlouvy mezi PK a městysem DČ.  

Kolaudační souhlas s užíváním stavby byl vydán dne 16.11.2021, připravujeme žádost na PK. Stavba 

chodníku byla zaměřena geometrickým plánem, který byl zaslán v materiálech k dnešnímu jednání.  

K žádosti o majetkové vypořádání na PK je nutné doložit – kolaudační souhlas, usnesení ZM o 

schválení bezúplatného nabytí pozemků do majetku městyse a geometrický plán. 

Předmětem majetkového vypořádání bude pozemková parcela č. 4106/105 o výměře 429 m2 nově 

zaměřená geometrickým plánem č. 994-84/2021, oddělená z původní pp.č 4106/1 v k. ú. Dolní 

Čermná.  

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 
Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schvaluje bezúplatné nabytí části pozemkové parcely č. 

4106/1 – ost. plocha, ost. komunikace, v k.ú. Dolní Čermná, dle geometrického plánu č. 994-84/2021, 

vyhotoveného geodetickou společností GMD spol. s r.o, Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, IČ 

48152897, nově označené jako pozemková parcela č. 4106/105 – ost. plocha, ost. komunikace, o 

výměře 429 m2, z vlastnictví Pardubického kraje, se sídlem Pardubice, Komenského náměstí 125, 

IČO 70892822 (převodce) do vlastnictví městyse Dolní Čermná, se sídlem Dolní Čermná 76, IČO 

00278734 (nabyvatel) a uložilo starostovi podepsat příslušnou smluvní dokumentaci. 

 

                                                                              Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0 
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5.3. Projednání jednotného postupu při zveřejňování záměrů dispozic (prodej, darování, směna) 

s nemovitým majetkem městyse 

 

Z důvodu urychlení procesu řešení majetkových záležitostí při převodech nemovitostí z majetku 

městyse předkládáme zastupitelstvu návrh, aby o zveřejňování záměrů (prodejů, směn) nadále 

rozhodovala jen rada městyse.  

Rozhodování o zveřejnění záměru radou je v souladu se zákonem. 

V Metodickém doporučení Ministerstva vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly k činnosti 

obcí při nakládání s obecním majetkem je uvedeno: …o přijetí záměru rozhoduje rada obce v rámci 

nevyhrazené pravomoci podle st. § 102 odst. 3 zákona o obcích, neboť zveřejněný záměr obec nezavazuje 

k uskutečnění předpokládané dispozice a má tedy svébytnou povahu. Tento přístup je prezentován i 

v judikatuře Nejvyššího soudu. 

§ 102 odst. 3 zákona o obcích 

(3) Rada obce zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti obce, pokud 

nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo obce nevyhradilo; rada obce může tyto 

pravomoci zcela nebo zčásti svěřit starostovi nebo obecnímu úřadu;  

Konečné rozhodnutí o majetkové dispozici přísluší podle ust. § 85 písm. a) zákona o obcích vždy 

zastupitelstvu. 

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo postup při rozhodování o přijetí (schválení) 

záměrů dispozic s nemovitými věcmi v majetku městyse podle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a schválilo, že o něm bude nadále 

rozhodovat v souladu s ust. § 102 odst. 3 téhož zákona Rada městyse Dolní Čermná. 

 

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

 

6. Projednání návrhu na poskytnutí mimořádné odměny starostovi a 

místostarostovi za splnění významných úkolů městyse  
Střet zájmů ohlásil Petr Helekal a Ing. Jiří Svoboda 

 
Ing. Jiří Zpěvák předložil zastupitelstvu návrh rady městyse na poskytnutí mimořádné odměny 

starostovi a místostarostovi za rok 2021 dle zákonných možností stanovených v § 76 zákona o obcích:  
§ 76  

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

vyhrazeno zastupitelstvu. 

 

Návrh předkládáme s následujícím odůvodněním: 

Odměna starostovi Petru Helekalovi je navržena za splnění zvlášť významných úkolů městyse, 

spojených zejména s přípravou a zahájením realizace investiční dotační akce „Obnova obecní budovy 

čp. 234 na náměstí v Dolní Čermné“, realizací dalších dotačních akcí, a to „Chodník Lesní brána“, 

„Obnova místní komunikace 17c na náměstí v Dolní Čermné“, „Rozšíření zázemí AZAS v Dolní 

Čermné“, přípravou projektu pro zasíťování území V Ráji, působením v Dobrovolném svazku obcí 

Pod Bukovou horou a Dobrovolném svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, v nichž svou 

činnost vykonává bez nároku na odměnu a v rámci kterých dochází k rozvíjení meziobecní 

spolupráce, jímž  šíří dobré jméno městyse Dolní Čermná, a v neposlední řadě za zvládání 

mimořádných úkolů souvisejících s epidemií koronaviru. 

 

Odměna místostarostovi Ing. Jiřímu Svobodovi je navržena za splnění zvlášť významných úkolů 

městyse, spojených zejména s přípravou a zahájením realizace investiční dotační akce „Obnova 

obecní budovy čp. 234 na náměstí v Dolní Čermné“, realizací dalších dotačních akcí, a to „Chodník 

Lesní brána“, „Obnova místní komunikace 17c na náměstí v Dolní Čermné“, „Rozšíření zázemí 

AZAS v Dolní Čermné“, přípravou projektu pro zasíťování území V Ráji, přípravou podkladů pro 

zadání projektové dokumentace skladové haly v areálu brownfieldů, dozorem nad přípravou 

projektové  dokumentace Stavební úpravy a změna užívaní objektu na pozemku st. 748 v k. ú. Dolní 

Čermná a  za aktivní činnost nad rámec svých povinností při přípravě investičních akcí na období 

roku 2022, v neposlední řadě za zvládání mimořádných úkolů souvisejících s epidemií koronaviru. 

  

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 

dne15.11.2021. 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 2021 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, spojených zejména s přípravou a zahájením realizace 

investiční dotační akce „Obnova obecní budovy čp. 234 na náměstí v Dolní Čermné“, realizací 

dalších dotačních akcí, a to „Chodník Lesní brána“, „Obnova místní komunikace 17c na náměstí 

v Dolní Čermné“, „Rozšíření zázemí AZAS v Dolní Čermné“, přípravou projektu pro zasíťování 

území V Ráji, působením v Dobrovolném svazku obcí Pod Bukovou horou a Dobrovolném svazku 

obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, v nichž svou činnost vykonává bez nároku na odměnu a 

v rámci kterých dochází k rozvíjení meziobecní spolupráce, jímž  šíří dobré jméno městyse Dolní 

Čermná, a v neposlední řadě za zvládání mimořádných úkolů souvisejících s epidemií koronaviru. 
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        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 2021  ve výši dvojnásobku měsíční odměny 

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

významných úkolů městyse spojených zejména s přípravou a zahájením realizace investiční 

dotační akce „Obnova obecní budovy čp. 234 na náměstí v Dolní Čermné“, realizací dalších 

dotačních akcí, a to „Chodník Lesní brána“, „Obnova místní komunikace 17c na náměstí v Dolní 

Čermné“, „Rozšíření zázemí AZAS v Dolní Čermné“, přípravou projektu pro zasíťování území 

V Ráji, přípravou podkladů pro zadání projektové dokumentace skladové haly v areálu 

brownfieldů, dozorem nad přípravou projektové  dokumentace Stavební úpravy a změna užívaní 

objektu na pozemku st. 748 v k. ú. Dolní Čermná a  za aktivní činnost nad rámec svých povinností 

při přípravě investičních akcí na období roku 2022, v neposlední řadě za zvládání mimořádných 

úkolů souvisejících s epidemií koronaviru. 

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

     (Jiří Svoboda) 

 

7. Různé           
 
7.1. Projednání návrhu obecně závazné vyhlášky městyse Dolní Čermná č. 1/2021 o stanovení 

obecního systému odpadového hospodářství a návrhu obecně závazné vyhlášky městyse Dolní 

Čermná č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

Starosta předložil zastupitelstvu:   

 návrh obecně závazné vyhlášky městyse Dolní Čermná č. 1/2021 o stanovení obecního 

systému odpadového hospodářství  

 návrh obecně závazné vyhlášky městyse Dolní Čermná č. 2/2021 o místním poplatku za obecní 

systém odpadového hospodářství. 

Návrhy obou vyhlášek dle nové legislativy připravila v rámci meziobecní spolupráci, která probíhá 

prostřednictvím Mikroregionu Severo-Lanškrounsko  Mgr. Lenka Bártlová a jsou zkonzultovány 

s Odborem veřejné správy, dozoru a kontroly MV.    

 

Starosta odprezentoval vyhodnocení odpadového hospodářství za ukončené roky 2018–2020, které 

byly přehledně zpracovány v excelovských tabulkách.   

 

V rámci opatření dojde v odpadovém hospodářství k tomu, že od 01.01.2022 nebudou na sběrném 

místě odebírány pneumatiky – jedná se o výrobky, které podléhají zpětnému odběru u prodejců.  

Sběr nebezpečného odpadu (plechovky od barev, láhve od ředidel, apd.)  bude realizován mobilní 

svozem po území Dolní Čermné a místní části Jakubovice spol. Ekola, a to dvakrát ročně. Ostatní 

záležitosti zůstávají zachovány, včetně zpětného odběru elektro zařízení, které bude i nadále odebírat 

Sbor dobrovolných hasičů Dolní Čermná.  Občané budou o opatřeních informováni ve zpravodaji, 

včetně srozumitelného letáku, kam jaký odpad patří.  

 

Pokud jde o financování, vycházíme z konečných čísel roku 2020, kdy odpadové hospodářství 

skončilo ve ztrátě – 37.448, - Kč, a to bez započítání práce pracovníků technické čety. Rok 2021 není 

doposud uzavřen, dle predikce předpokládáme obdobný výsledek. Od 01.01.2022 zvyšuje společnost 

Ekola ceny za likvidaci odpadu (svoz směsného a nebezpečného odpadu). Další navýšení ceny je 

způsobeno zmíněnou novou legislativou. Jde zejména o navýšení poplatku za uložení směsného 
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odpadu na skládku, kdy v roce 2021 jsme mohli uložit na obyvatele 200 kg za rok za cenu 500,- Kč/t, 

zbytek odpadu jsme již ukládali za 800,- Kč/t. V roce 2022 to bude již jen 190 kg za 500,- Kč/t a zbytek 

za 900,- Kč/t. V následujících letech se bude každý rok množství odpadu na obyvatele neustále 

snižovat a cena za uložení na skládku zvyšovat, až na cenu 1850,- Kč za tunu. Dle zákonodárce je to 

kvůli vytvoření tlaku na maximální separaci odpadu. V letošním roce dle predikce spol. Ekola 

překročíme hranici 200 kg na obyvatele, cca o 30 kg, tudíž oproti předchozímu roku produkce 

směsného odpadu neklesne. Podotýkám, že cena za uložení na skládku tvoří pouze část celkových 

nákladů za likvidaci odpadu, a to cca 25 %.    

 

Další neznámou a vysoce pravděpodobným navýšením nákladů je ukončení výběru bioodpadu 

v kompostárně v bývalé obalovně (mezi DČ a Verměřovicemi), kam doposud bioodpad ukládáme 

zadarmo. V případě, že budeme nuceni bioodpad odvážet na kompostárnu do Lanškrouna, budeme 

za něho nuceni platit.  V současné době je poplatek za 1 tunu ve výši cca 430,- Kč. Samozřejmě se 

zvýší i náklady za přepravu. V případě, že kompostárna v bývalé obalovně bude pokračovat, je jasné, 

že i zde bude vybírán poplatek za uložení. Zda tomu tak bude, případně jaký bude poplatek nám 

nebylo doposud sděleno.  

V případě, že navýšíme poplatek o 150,- Kč, v celkovém rozsahu to bude znamenat zvýšení příjmů 

cca o 150.000, - Kč.  Částku nejde předem úplně přesně určit, neboť je odvislá podle toho, kolik lidí 

požádá o slevu za ekologické vytápění, případně uplatní slevu.  

Dalším nemalým rizikem je radikální zdražení plynu a elektřiny, které může některé spoluobčany 

donutit k návratu k tuhým palivům, čímž by mohlo dojít k navýšení množství odpadu ukládaného na 

skládku.  S tímto prozatím nijak nekalkulujeme.  

V případě navýšení poplatku o 150,- Kč předpokládáme, že by mohlo odpadové hospodářství v roce 

2022 skončit cca obdobně jako v předchozím roce. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem není 

možné přesnou kalkulaci provést. V případě předchozích roků byla kalkulace poplatku počítána 

z předchozích let, což bylo novelou zákona úplně zrušeno. V současné době můžeme stanovit 

poplatek bez jakékoliv kalkulace ve výši až 1.200, - Kč na obyvatele a rok. Navrhujme poplatek ve 

výši 700,- Kč, což je cca 58 % možného. V případě, že by poplatek nebyl schválen, posunuli bychom 

ztrátu odpadového hospodářství do statisíců. Vzhledem k navýšení mandatorních výdajů, elektřina, 

plyn a další by to bylo další nesystémové řešení. Proto doporučuji, včetně všech radních poplatek o 

150,- Kč zvýšit. V přepočtu na jeden měsíc děla 12,50 Kč na osobu.  

 

Záležitosti odpadového hospodářství projednala Rada městyse Dolní Čermná, včetně OZV a 

doporučuje zastupitelstvu schválit navýšení poplatku pro následující období za likvidaci odpadu o 

150,- Kč na osobu a rok proti předchozímu období. Poslední navýšení poplatku bylo schváleno pro 

rok 2013. Za posledních 9 let jsme prováděli pouze opatření na výdajové straně.  

Nová OZV reaguje na novou legislativu, která je platná od 01.01.2021. Celková cena poplatku za 

osobu a rok, bez slev, by se tedy zvýšila z 550,- Kč na 700,- Kč. 

 

Starosta dále uvedl, že v materiálech k jednání byly zastupitelům zaslány návrhy obou obecně 

závazných vyhlášek a Přehled stanovišť zvláštních sběrných nádob, který z důvodu operativnosti již 

není součástí vyhlášky, ale bude zveřejněn na webových stránkách městyse.  

V návaznosti na prezentaci starosty v závěru tohoto bodu proběhla diskuse zastupitelů, ve které 

zazněly především názory zastupitelů, že je nutno vést občany k tomu, aby z nádob na směsný 

komunální odpad („popelnic“) byl vyloučen bioodpad. Prozatím nebude snaha zavádět 

soustřeďování biologického odpadu do sběrných nádob („popelnic na bioodpad“), které by byly u 

každé nemovitosti. Starosta uvedl, že by to zásadně zdražilo systém s tím, že toto opatření nelze 
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považovat „za ekologické“. Na vesnici má každý možnost kompostovat, proto jsme také rozdávali 

občanům zdarma kompostéry.  

O nastavení nového systému pro další roky budeme dále jednat, bude nezbytná široká diskuse s 

občany. Je nezbytné tomu dát ještě čas. Budeme vycházet i ze zkušeností jiných obcí.   

 
Starosta navrhl unesení a dal o nich hlasovat:   

1. 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vydává Obecně závaznou vyhlášku městyse č. 1/2021 o 

stanovení obecního systému odpadového hospodářství, dle návrhu, jež je přílohou tohoto 

usnesení.  

 

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

2. 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vydává Obecně závaznou vyhlášku městyse č. 2/2021 o 

místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, dle návrhu, jež je přílohou tohoto 

usnesení.  

 

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

 
 

7.2. Strategický plán rozvoje městyse Dolní Čermná na roky 2020 – 2026 - projednání akčního 

plánu na roky 2022 - 2023  

 

Starosta sdělil, že akční plán je přílohou Strategického plánu rozvoje městyse a byl by pracován na 

roky 2020-2021. Vzhledem k této skutečnosti bylo nezbytné provést jeho aktualizaci na roky 2022-

2023, která byla zaslána zastupitelům v materiálech k jednání. Jedná se v podstatě o akce, o kterých 

průběžně diskutujeme, a které připravujeme.   

Do akčního plánu, který slouží jako podklad pro případné žádosti o dotace, jsme doplnili aktuální a 

výhledové akce. V případě, že by akce nebyly do plánu zařazeny, nemohli bychom, jak jsme zmínili, 

žádat o případné vhodné dotační tituly.  

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo Strategický plán rozvoje městyse Dolní Čermná 

na období 2020-2026, resp. přílohu č. 1, tj. Akční plán na roky 2022-2023, a schvaluje jej dle přílohy, 

jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

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

 

8. Dotazy občanů a diskuse  
 

Starosta informoval zastupitele, že v Dolní Čermné probíhalo měření rychlosti Policií. Bylo 

konstatováno, že rychlost překračují především místní obyvatelé.  

K problematice průjezdů kamionů místní částí Jakubovice po konzultaci s Policií starosta uvedl, že 

budou provádět průběžné kontroly.  
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Starosta dále uvedl, že připravujeme smlouvu se společností Zásilkovna s. r. o. o umístnění 

zásilkového boxu před budovou obecního úřadu. Řeší se technicky, instalace by se měla proběhnout 

v únoru 2022. 

 

xxx. V. J.: ocenil práci a rychlost postupu prací realizovaných firmou KPV SYSTÉM s. r. o. při akci 

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

 

Další dotazy ani diskusní příspěvky nikdo neměl. 

 

 

Jednání bylo ukončeno dne 13.12.2021 ve 19.45 hod. 
 

 

 

Zapsala: JUDr. Hana Vágnerová 

 

Přílohy zápisu:  

č. 1 - zveřejněná informace o konání zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná dne 13.12.2021  

č. 2 - prezenční listiny zastupitelů a hostů 

č. 3 - usnesení zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná ze dne 13.12.2021  

 

 

Zapisovatel JUDr. Hana Vágnerová  

  

Ověřovatel  Jan Svoboda 

  

Ověřovatel             Petr Nasto         RNDr. Věra Šverclová 

  

Starosta  Petr Helekal  

  

 

 

      


