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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 21.02.2022 

č.  20/2022-ZM 
čj. ÚmDC 203/2022  

Počet listů dokumentu: 16          

Počet příloh/listů: 3/26   

Spisový znak: 101.2.1     A/10 

               V Dolní Čermné, dne 21. února 2022          
 

 

ZÁPIS 

z jednání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná 

č.  20/2022-ZM 
konaného dne 21.02.2022 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. února 2022 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 Bc. Monika Marková, Václav Mikula a Ing. Jiří Zpěvák.  

Starosta konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

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

Růžičku a Luboše Hrdinu. 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. Zpráva finančního a kontrolního výboru 

4. Finanční záležitosti, projednání rozpočtu městyse Dolní Čermná na rok 2022   

5. Majetkové záležitosti 
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6. Různé  

7. 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 Luboše Hrdinu a program jednání.  

  

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

 

 

2. Zpráva o činnosti rady (za období konec prosince 2021 - únor 2022) 
Starosta uvedl, že zastupitelstvu předkládáme zprávu o činnosti rady za období od konce prosince do 

února 2022 a přehled přijatých usnesení z jednání rad  

29.12.2021 (63. jednání RM), 24.01.2022 (64. jednání RM) a 01.02.2022 (65. jednání RM).       

Usnesení byla zastupitelům zaslána v podkladech pro jednání ZM. Starosta uvedl, že o probíhajících 

investičních akcích a vývoji přípravy území V Ráji, které rada průběžně projednává, bude podrobněji 

informovat v bodě „Různé“.   

 
63. jednání RM 29.12.2021    

63.2. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o akcích  

 „Obnova obecní budovy čp. 234 na náměstí v Dolní Čermné“ (zastřešení stavby, dočasné 

přerušení prací, možnosti řešení a předpoklad nákladů pro podřezání budovy a odvětrání 

podlahy)      

 „Rozšíření zázemí AZAS Dolní Čermná“ (vyúčtování dotace Pardubického kraje)  

 o projektové přípravě území V Ráji  

a uložila starostovi činit potřebné úkony a o průběhu akcí dále informovat radu městyse.  

 

63.3.1. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o akci „Oprava střechy – výměna krytiny na 

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

 

63.3.2. Rada městyse projednala a schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 06.08.2021 

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

Dolní Čermná“  se společností TROGAST s. r. o., Písečná 176, 561 70 Písečná, IČO 28779193 dle 

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

 

63.4. Rada městyse se seznámila s restaurátorským průzkumem a posudkem stavu pískovcového 

soklu s litinovým křížem u hřbitova v Dolní Čermné, včetně cenového návrhu restaurátorských prací 

na tomto objektu  a schválila podání žádosti o dotaci z programu 129 660 Údržba a obnova kulturních 

a venkovských prvků pro rok 2022 Ministerstva zemědělství na restaurování uvedeného objektu, 

které se nachází na pozemku v majetku městyse ppč. 2205/1 a ppč. 2205/3  v k. ú. Dolní Čermná, a 

uložila starostovi zajistit potřebné náležitosti.  

 

63.5. Rada městyse se seznámila s požadavky spolků fungujících v městysu na využití stávajících 

prostor úřadu městyse v budově čp. 76 pro spolkovou činnost a uložila K. Veselé dále informovat 

zástupce spolků ve smyslu jednání rady. 
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63.6. Rada městyse projednala a schválila rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu městyse na rok 2021, 

dle přílohy. 

 

63.7. Rada městyse se seznámila s návrhem  cen v lesním hospodářství pro rok 2022 (ceny těžební 

činnosti, ceny dříví, ceny výkonů pěstební činnosti, ceny sadebního materiálu).  

Rada městyse projednala a schválila uzavření Obchodní smlouvy o hospodářské činnosti na lesních 

pozemcích ve vlastnictví městyse Dolní Čermná se společností UNILES, a. s., Rumburk, Jiříkovská 

913/18, IČO 47307706 pro rok 2022, a to  na dobu určitou do 31.12.2022, dle přílohy.     

 

63.8. Rada městyse vzala na vědomí stanovení jednotkových cen měsíčního obvyklého nájemného 

v obecních bytech městyse (pro byty do 40 m2, od 40 do 70 m2 a nad 70 m2) dle znaleckého posudku č. 

8804-048/2021 xxx. P. Z., Žamberk, U Daliborky 1287, IČ 46491945 a uložila starostovi připravit návrh 

zvýšení nájemného a předložit ho radě k projednání.  

 

63.9. Rada městyse rozhodla o zřízení věcného břemene na pozemcích ppč. 4188/4, ppč. 4188/9, ppč. 

8662/1, ppč. 8682 a ppč. 3163/8 v k. ú. Dolní Čermná, ve prospěch oprávněného – společnosti ČEZ 

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

K energo s. r. o., se sídlem Lanškroun, Nádražní 346, IČO 27494683, spočívajícího v právu oprávněné 

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

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

břemene  - služebnosti č. IV-12-2021285/ VB/1, Dolní Čermná, parc. č. 8185, kNN  a ukládá starostovi 

předmětnou smlouvu podepsat. 

 

63.10.1. Rada městyse schválila rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 – 

2024 příspěvkové organizace Základní škola Vincence Junka Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, 

sídlo Dolní Čermná 4, IČO 70996806, dle předloženého návrhu. 

63.10.2. Rada městyse schválila rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 – 

2024 příspěvkové organizace Mateřská škola Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, sídlo Dolní 

Čermná 4, IČO 70996849, dle předloženého návrhu. 

63.10.3. Rada městyse schválila rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 – 

2024 příspěvkové organizace Školní jídelna Dolní Čermná, sídlo Dolní Čermná 40, IČO 70154503, dle 

předloženého návrhu. 

 

63.11. Rada městyse vzala na vědomí stanovení kalkulací cen jídel ve Školní jídelně Dolní Čermná od 

01. 01.2022. 

 

63.12. Rada městyse vzala na vědomí zápis z inventury hmotného a nehmotného majetku (vyřazení 

nepotřebného majetku) ze dne 10.12.2021 příspěvkové organizace Základní škola Vincence Junka 

Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, IČO 70996806, dle přílohy 

 

63.13. Rada městyse vzala na vědomí informaci o plánovaných změnách platových tarifů 

pedagogických pracovníků dle nové legislativy (připravovaná změna nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o 

platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, do dnešního dne nebyla 

schválena) a v případě jejich schválení a zveřejnění ve sbírce zákonů uložila starostovi připravit nové 

platové výměry ředitelek školských příspěvkových organizací s účinností od 01.01.2022 a předložit je 

radě městyse s tím, že platy budou vypláceny z rozpočtových prostředků jednotlivých příspěvkových 

organizací.  
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64. jednání RM 24.01.2022    

64.2.1 Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o průběhu akce „Obnova obecní budovy čp. 

234 na náměstí v Dolní Čermné“ (pokračování prací uvnitř budovy, průběžné kontroly TDI a AD);  

64.2.1. Rada městyse se seznámila s návrhem na řešení sanace v přízemí budovy způsobem větrané 

podlahy a uložila starostovi předložit radě aktualizovanou nabídku na doplnění tohoto opatření o 

podřezání vnitřních stěn budovy a tuto nabídku předložit radě k projednání.    

 

64.2.2.1. Rada městyse vzala na vědomí informace o přípravě akce „Obnova obecní budovy čp. 234 na 

náměstí v Dolní Čermné - II. etapa“ (dokončování projektové dokumentace a další předpokládaný 

postup).   

 

64.2.2.2. Rada městyse Dolní Čermná projednala a schválila 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 - II. etapa“ -  

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

Rada městyse Dolní Čermná schválila uzavření příkazní smlouvy č. 7313/2022 na administraci 

zadávacího řízení na akci „Obnova obecní budovy čp. 234 na náměstí v Dolní Čermné - II. etapa“ se 

společností RTS, a. s., se sídlem Lazaretní 4038/13,  Brno - Židenice, IČ 25533843, dle přílohy, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení  

 

64.3. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o průběhu dalších akcí 

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

Čermná 

  „Rozšíření zázemí AZAS Dolní Čermná“  

a uložila starostovi činit potřebné úkony a o průběhu akcí dále informovat radu městyse.  

 

64.4.1. Rada městyse vzala na vědomí informace o postupu územního řízení území V Ráji a uložila 

starostovi požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s. o odložení termínu realizace připojení elektrických 

zařízení k distribuční soustavě napěťové hladiny NN v dané lokalitě na rok 2023 z důvodu nutnosti 

koordinace našeho záměru se záměrem ČEZu   

 

64.4.2. Rada městyse vzala na vědomí vyjádření předběžných zájemců o parcely V Ráji (tato evidence 

není nikterak závazná a slouží pouze jako podklad pro další přípravné práce na projektu) dle přílohy, 

které je podkladem pro zpravování případné cenové mapy.  

 

64.5. Rada městyse vzala na vědomí informace o dalších připravovaných akcích 

 Chodníky Dolní Čermná (od Lesní brány po čp. 261) 

 Veřejné osvětlení Smrčina (včetně výsledku ankety o zájmu občanů v dotčené lokalitě o 

vybudování nového LED osvětlení v trase nové -  horní smrčinské cesty) 

 Veřejné osvětlení – Sídliště nad školou Dolní Čermná  

 o opravě místních komunikací v roce 2022 

a uložila starostovi zajišťovat přípravu uvedených akcí a průběžně informovat radu.  

 

64.6. Rada městyse projednala první návrh rozpočtu městyse Dolní Čermná na rok 2022, seznámila se 

s postupem rozpočtového procesu a uložila starostovi předložit ho k projednání finančnímu výboru a 

poté opět předložit radě k projednání na jejím dalším jednání.  
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64.7. Rada městyse vzala na vědomí informace o jednání starosty městyse s hejtmanem Pardubického 

kraje o možnostech vzájemné spolupráce  

 

64.8. Rada městyse schválila platové výměry ředitelek příspěvkových organizací zřízených městysem 

Dolní Čermná 

 Základní školy Vincence Junka, Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, se sídlem Dolní Čermná 

4, IČO 70996806, 

 Mateřská školy Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, se sídlem Dolní Čermná 4, IČO 70996849,   

s účinností od 01.01.2022, dle přílohy. 

 

64.9. Rada městyse projednala a schválila časový plán městyse Dolní Čermná pro provádění opatření 

„Programu zlepšování kvality ovzduší pro Zónu Severovýchod CZ 05“ dle aktualizace zveřejněné ve 

Věstníku MŽP 27. ledna 2021 a uložila starostovi zajistit zveřejnění předmětného dokumentu na 

webových stránkách městyse.  

 

64.10. Rada městyse projednala a schválila zveřejnění záměru směny pozemků  

- pozemkové parcely č. 5041 o výměře 13 m2 v k. ú. Dolní Čermná nově vzniklé dle geometrického 

plánu č. 845-190/2015 (z původní stavební parcely č. 464 v k. ú. Dolní Čermná zapsané na listu 

vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí 

pro obec a k. ú. Dolní Čermná) a části pozemkové parcely č. 2355/1 v k. ú. Dolní Čermná (původní 

ppč. 2355/1 zapsána na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, 

Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí pro obec a k. ú. Dolní Čermná) označené jako „díl a“ o výměře 

33 m2 oddělené dle geometrického plánu č. 997-412/2021, z majetku městyse Dolní Čermná do 

vlastnictví E. S., nar. xxx,  bytem xxx, a to za obvyklou kupní cenu stanovenou znalcem, 

- za pozemkovou parcelu č. 2355/6 o výměře 46 m2 v k. ú. Dolní Čermná nově vzniklou dle 

geometrického plánu č. 845-190/2015 (z původní pozemkové parcely č. 2355/2 v k. ú. Dolní Čermná 

zapsané na listu vlastnictví č. 150 pro obec a k. ú. Dolní Čermná) z majetku E. S., nar. xxx,  bytem xxx, 

do vlastnictví městyse Dolní Čermná, a to za obvyklou kupní cenu stanovenou znalcem. 

 

64.11. Rada městyse vzala na vědomí informace o předání správy vymezených domů, bytů a 

nebytových prostor, které jsou v majetku městyse, Městskému bytovému podniku Lanškroun, s. r. o.  

a záměru změny nájemného v bytech městyse od 01.04.2022; Rada městyse vzala na vědomí nabídky 

pojistitelů na pojištění bytového domu čp. 224 v Dolní Čermné a doporučuje Společenství vlastníků 

jednotek Dolní Čermná přijmout nabídku pojišťovny Allianz, a. s., Praha 8, Ke Štvanici 656/3, IČ 

47115971, dle přílohy.     

 

64.12. Rada městyse rozhodla o zřízení budoucího věcného břemene na pozemcích v majetku městyse 

Dolní Čermná  p.p.č. 8655, 3109/2, 3091/3, 8156/2, 8158/1, 8158/2, 8158/3, 8158/4, 8158/5, 8156/3, 8156/5, 

8156/4, 8157/3, 8160/6, 8157/4, 8160/7, 8160/15, 8160/1, 8160/8, 8160/9, 8160/2, 8157/5, 8160/3, 8160/4, 

8162/1, 8160/10, 8160/11, 8662/1, 8162/2, 8162/3, 8162/4, 8162/5, 8160/12, 8160/13, 8160/14, 8162/6, 

8157/1, 8159, 8657, 8662/2, 8659, 3216/33, 8183, 8682, 8160/5, 8161/3 ve prospěch oprávněného – 

společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, IČO 24729035, 

zastoupené Karlem Jelenem, dle pověření e. č. POV/GŘ/9B/0030/2020 ze dne 09.06.2020, spočívajícího 

v právu oprávněné osoby na dotčených nemovitostech umístit, provozovat, opravovat, udržovat 

zařízení distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci a to v předpokládaném 

rozsahu uvedeném v čl. III. odst. 2. dále uvedené smlouvy, schválila návrh „Smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2023349/VB/1, Dolní 

Čermná, p. č. 8156/3, kVN, DTS, kNN  a ukládá starostovi předmětnou smlouvu podepsat. 
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64.13. Rada městyse vzala na vědomí shrnutí požadavků spolků na vybavení budoucích spolkových 

prostor v 1. poschodí budovy čp. 76 (po přestěhování kanceláří úřadu městyse) a s ohledem na 

výsledek rozhodla nevyužít pro uvedené účely možností dotace čl. 20 plánované výzvy MAS Orlicko 

na podporu kulturní a spolkové činnosti.  

 

64.14. Rada městyse se seznámila s návrhem společnosti EKASTROJ s.r.o., se sídlem č. p. 28, 561 53 

Dolní Čermná, IČ 274 70 903 (čj. ÚmDC 9/2022 ze dne 05.01.2022) na pořízení změny územního plánu 

Dolní Čermná zkráceným postupem pro pozemky dle přílohy a uložila H. Vágnerová postoupit 

předmětný návrh pořizovateli územního plánu  (Městskému úřadu Lanškroun, odboru stavební 

úřad) k posouzení a zpracování příslušného stanoviska. 

 

64.15. Rada městyse vzala na vědomí záměr postupu J. V., bytem xxx, při nabytí pozemků ppč. 317/10 

a částí ppč. 4111/1 v k. ú. Dolní Čermná do vlastnictví a doporučuje žadateli předložit žádost 

v intencích jednání rady městyse.  

 

64.16. Rada městyse rozhodla o zřízení budoucího věcného břemene na pozemku v majetku městyse 

ppč. 8711 v k. ú. Dolní Čermná, ve prospěch oprávněného – společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, 

Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, IČO 24729035, zastoupené společností K energo s. r. o., 

Lanškroun, Nádražní 346, IČ 27494683, spočívajícího v právu oprávněné osoby na služebném 

pozemku umístit, provozovat, opravovat, udržovat zařízení distribuční soustavy, provádět jeho 

obnovu, výměnu a modernizaci, schválila návrh „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2023739/SOBS VB/1, Dolní Čermná, par. č. 2260/7, knn  

a ukládá starostovi předmětnou smlouvu podepsat. 

 

64.17. Rada městyse ceny projednala a schválila ceny pro rok 2022  

 za ubytování v Areálu zdraví a sportu v Dolní Čermné 

 za užívání sportovišť v Areálu zdraví a sportu v Dolní Čermné  

 za ubytování v ubytovně na náměstí v Dolní Čermné (dům čp. 76)  

dle přílohy.  

 

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

Pardubického kraje v rámci programu Podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit v roce 2022 

na  projekt „Pochod pohádkovým lesem“ a uložila ředitelce Mateřské školy připravit podklady k 

podání žádosti do stanoveného termínu. 

 

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

nájmu M. K., bytem xxx a uzavřít s ním nájemní smlouvu od 01.02.2022 na dobu určitou do 31.03.2022 

s nájemným ve výši dle přílohy, za podmínky, že nejpozději v den podpisu nájemní smlouvy složí na 

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

 

64.20. Rada městyse schválila Dodatek k Dohodě o odborné pomoci na rok 2022 s Městskou 

knihovnou Lanškroun, nám. A. Jiráska 142, Lanškroun, IČO 00195642, dle přílohy a uložila starostovi 

ho podepsat. 
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65. jednání RM 01.02.2022    

65.2. Rada městyse opětovně projednala návrh rozpočtu městyse Dolní Čermná na rok 2022 a uložila 

starostovi ho předložit k projednání zastupitelstvu městyse dne 21.02.2022;  Rada městyse doporučuje 

zastupitelstvu městyse, po doplnění daně z příjmů právnické osoby, jeho schválení v navržené verzi.  

 

65.3. Rada městyse projednala návrh na sanaci zdiva u projektu „Obnova obecní budovy čp. 234 na 

náměstí v Dolní Čermné“ a uložila starostovi zajistit cenu víceprací na podřezání vnitřních stěn 

budovy a tuto a předložit radě k projednání.  

 

65.4. Rada městyse vzala na vědomí informace ke stavu územního řízení projektu „V Ráji“ pro 

zasíťování parcel pro výstavbu rodinných domů a uložila starostovi průběžně informovat radu o 

dalším průběhu.   

 

65.5. Rada městyse vzala na vědomí informaci  o volném bytě č. 2 o velikosti 1 + kk v I. NP v domě čp. 

226 a uložila M. Marešové zajistit zveřejnění informace o možnosti pronájmu uvedeného bytu 

v Dolnočermenském zpravodaji.   

 

65.6. Rada městyse projednala a schválila uzavření smlouvy o likvidaci odpadu v rámci akce 

„Obnova obecní budovy čp. 234 v Dolní Čermné – II. Etapa“ se společností EKOLA České Libchavy 

s.r.o., České Libchavy 172, IČ 49813862, dle předloženého návrhu a uložila starostovi ji podepsat.  

 

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 konce prosince 2021 do února 2022. 

 

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

 

 

3. Zpráva finančního a kontrolního výboru 
 
3.1. Zpráva finančního výboru 

Starosta uvedl bod „Zpráva finančního výboru“ a předal slovo předsedovi Pavlu Marešovi, který 

uvedl: 

Dne 31.01.2022 se konalo jednání finančního výboru. Zápis z uvedeného jednání FV obdrželi 

zastupitelé v materiálech k jednání. Na programu jednání bylo projednání návrhu rozpočtu městyse 

na rok 2022 a probrání investičních akcí na rok 2022 dle priorit.   

Návrh rozpočtu byl projednán podrobně podle jednotlivých položek; je sestaven jako deficitní a 

konzervativní (výsledek hospodaření městyse je vždy lepší, než bylo plánováno). Deficit rozpočtu 27 

mil. Kč je kryt přebytky z minulých let a z části investičním úvěrem od České spořitelny, kde se fixní 

úroková sazba ukázala jako správná volba.  

Plánované investiční akce na rok 2022 byly probrány dle priorit. Prioritou je dokončení třech 

rozpracovaných akcí (Oprava střechy kravína, Rozšíření zázemí AZAS a Obnova obecní budovy čp. 

234 n náměstí v Dolní Čermné“). Další plánované investiční akce mohou být odloženy zejména 

s ohledem na finanční zajištění akcí s vyšší prioritou. Hlavním důvodem tohoto postupu je neustálé 

zvyšování cen stavebních prací.    
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Finanční výbor navrhuje zastupitelstvu rozpočet na rok 2022 schválit. 

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí zprávu finančního výboru.  

 

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

 

 
3.2. Zpráva kontrolního výboru 

Dále starosta uvedl bod „Zpráva kontrolního výboru“ a předal slovo předsedovi Mgr. Jiřímu 

Vávrovi, který uvedl: 

Dne 29.12.2021 se konalo pracovní jednání kontrolního výboru, na kterém byl dohodnut plán kontrol 

v roce 2022: bude provedena kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městyse a Rady městyse od 

června roku 2019 do konce roku 2021. 

Dne 09.02.2022 na jednání kontrolního výboru byla provedena  

1. kontrola plnění usnesení rad městyse za období od června 2019 do konce června 2020 

2. kontrola plnění usnesení zastupitelstva městyse za období od června 2019 do prosince 2020  

Zápis z tohoto jednání kontrolního výboru byl zastupitelům zaslán k seznámení v materiálech 

k jednání. 

Předseda seznámil zastupitele s průběžnými a dlouhodobými úkoly, které představují většinou 

náročnější investiční akce. K dokončení prodejů pozemků v rámci majetkových záležitostí jsou nutná 

geodetická zaměření a geometrické plány, které se postupně zpracovávají. Jinak je většina úkolů 

plněna průběžně a splněna.      

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí zprávu z jednání kontrolního výboru ze 

dne 09.02.2022. 

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

 

 

4. Finanční záležitosti, projednání rozpočtu městyse Dolní Čermná na rok 

2022    
 
4.1. Informace o rozpočtovém opatření č. 7 k rozpočtu městyse na rok 2021 

Starosta podal zastupitelstvu informaci o schváleném rozpočtovém opatření č. 7, které bylo zasláno 

zastupitelům k podrobnému seznámení v materiálech k jednání: rozpočtové opatření č. 7 schválila 

v rámci své kompetence rada na svém jednání dne 29.12.2021 usnesením č. 63.6.   

Starosta podal komentář k jednotlivým změnám.   

Jedná se o poslední rozpočtovou změnu k rozpočtu na r. 2021, kdy dochází k dorovnání jednotlivých 

paragrafů na konci roku.  

Představuje změnu ve výši 1.821.309,- Kč, na straně příjmů i výdajů. Podrobnější odůvodnění změn je 

uvedeno u jednotlivých paragrafů.  

Na straně příjmů se jedná především o vyšší daně, poskytnutí dotace na JSDHO, vyšší odměny 

z EKO-KOM,…  
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Na straně výdajů - pořízení vybavení JSDHO z dotace, nákup betonových panelů na hřiště před 

tělocvičnou (koloběžkáři), §§ 3613 dorovnání výdajů. 

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. 7 k rozpočtu městyse 

na rok 2021, dle přílohy, schválené usnesením rady městyse č. 63.6. ze dne 29.12.2021, včetně jeho 

odůvodnění.  

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

 

 
4.2. Projednání rozpočtu městyse Dolní Čermná na rok 2022    

 

Starosta zahájil projednání rozpočtu městyse na rok 2022.  Starosta konstatoval, že návrh rozpočtu byl 

zastupitelům zaslán k seznámení v paragrafové verzi, kterou budeme projednávat a schvalovat, a 

v podrobnější položkové verzi s komentářem k některým položkám, aby se v něm zastupitelé lépe 

orientovali. Dalším podkladem zaslaným zastupitelům byly závazné ukazatele. 

 

Z hlediska rozpočtového procesu rozpočet projednala dne 24.01.2022 rada městyse, dne 31.01.2022 

finanční výbor a dne 01.02.2022 opět rada. Jak finanční výbor, tak rada městyse doporučila 

zastupitelstvu, aby ho schválilo v navrhovaném rozsahu. 

Návrh rozpočtu v paragrafové podobě byl od pátku 04.02.2022 na základě zákonného požadavku 

zveřejněn na úřední desce v listinné i elektronické podobě. 

 

Návrh rozpočtu na rok 2022 se předkládá: 

 s celkovými příjmy 40.919.230,- Kč 

 s celkovými výdaji  68.760.880,- Kč 

 splátky dlouhodobých úvěrů a půjček činí 1.446.100,- Kč 

 schodek  27.841.650,- Kč (a splátka úvěru 1.446.100,- Kč)   je kryt úsporami vlastních zdrojů 

z minulých let ve výši 22.649.000,- Kč a zbytkem úvěru ve výši 6.638.750,- Kč 

 

Komentář k rozpočtu: 

Starosta podal komentář k předloženému návrhu rozpočtu a prezentoval ho zastupitelům podrobněji 

položkově na straně příjmů i výdajů.  

Rozpočet jsme sestavili jako schodkový s celkovými příjmy 40.919.230,- Kč a výdaji 68.760.880,- Kč. 

Schodek je kryt přebytkem, který vznikl našimi úsporami v minulých letech (22.649.000,- Kč) a dále 

čerpáním zbytku úvěru (ve výši 6.638.750,- Kč). 

   

Příjmy: 

Příjmy rozpočtu byly nastaveny konzervativně, tedy ve výši příjmů – skutečnost 2021, přestože se 

předpokládá růst ekonomiky. V rozpočtu jsou na příjmové straně ještě rezervy, a to případné vyšší 

daňové příjmy, sponzorské dary na Den se sousedy, zvýšení nájemného v obecních bytech od 

01.04.2022, ubytování – nekalkulujeme s provozem nové přístavby, vyšší příjem za prodej pozemků a 

bytů – předpoklad vyšší ceny z důvodu elektronické aukce (s tím, že vyvolávací cena bude stanovena 

dle znaleckého posudku) a dotace na lesy. 

 

Výdaje: 
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Hlavními prioritami rozpočtu jsou:  

 

1. Obnova obecní budovy čp. 234 – rozestavěná stavba z roku 2021, termín dokončení 31.10.2022  

2. Obnova obecní budovy čp. 234 – II. Etapa – připravuje se zadávací řízení, zahájení akce je 

plánováno od 01.04.2022 a ukončení 31.10.2022, nutno počítat s navýšením ceny tohoto díla 

3. Rozšíření zázemí AZAS  – rozestavěná stavba z roku 2021, termín dokončení 20.05.2022 

4. Oprava střechy kravínu – rozestavěná stavba z roku 2021, stavba je téměř dokončena 

5. Oprava místních komunikací (plánováno 2,5 mil. Kč) 

6. Oprava veřejného osvětlení  

 

Zásadní přednost mají první pět akcí. V případě, že bude zřejmé, že realizace budou bezpečně 

zajištěny, budou spuštěny akce uvedené pod bodem 6), případně další plánované akce.  

Ve výdajích jsou zahrnuty další standardní záležitosti - např. dotační podpora spolků na aktivity dětí 

a mládeže, zajištění provozu úřadu, technické čety, areálu. S vyššími výdaji počítáme na odpadové 

hospodářství,…     

 
Závazné ukazatele: 

V rámci rozpočtu se také projednávají a schvalují závazné ukazatele pro příspěvkové organizace 

zřízené městysem – ZŠ MŠ, ŠJ (neinvestiční příspěvky na rok 2022); oproti loňsku jsou o něco vyšší a 

zohledňují především zdražení cen energií.   

Předkládáme také závazné ukazatele pro jiné veřejné rozpočty – jedná se o členské příspěvky pro 

DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko, SMS, SMO a Euroregion Glacensis, jejichž je městys členem; 

dále pak částka plánovaná k rozdělení na podporu práce s mládeží. 

 

Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2022 
 

   

Příspěvková organizace Částka 
 

Mateřská škola Dolní Čermná 510 000 Kč      

Základní škola Vincence Junka Dolní Čermná 1 530 000 Kč 
 

Školní jídelna Dolní Čermná 785 000 Kč 
 

   

   

   

   

   

   Závazné ukazatele pro jiné veřejné rozpočty na rok 2022 
 

   

Příjemce tranferu Částka 
 

Sdružení místních samospráv 6 164 Kč 
 

Mikroregion Severo-Lanškrounsko 208 432 Kč 
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Euroregion Glacensis 8 004,00 Kč 
 

Svaz měst a obcí 6 442,12 Kč 
 

Dotace na  podporu práce s mládeží 230 000 Kč 
 

   

   Starosta se dotázal zastupitelů, zda má někdo k předloženému návrhu rozpočtu městyse na rok 2022 

nějaké dotazy nebo připomínky; opětovně připomněl, že rozpočet budeme schvalovat „v paragrafovém“ 

členění.  Nikdo neměl žádné dotazy ani připomínky.  

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo a schválilo schodkový rozpočet městyse Dolní 

Čermná na rok 2022 v paragrafovém členění: 

1) 

 s celkovými příjmy 40.919.230,-  Kč 

 s celkovými výdaji  68.760.880,- Kč 

 splátky dlouhodobých úvěrů a půjček činí 1.446.100,- Kč 

 financování přebytkem minulých let ve výši 22.649.000,- Kč a dočerpáním úvěru ve výši 

6.638.750,- Kč,   

dle přílohy,  

 

2) neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím zřízeným městysem 

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

IČO 70996806, ve výši 1.530.000,- Kč, 

 Mateřské škole Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, sídlo Dolní Čermná 4, IČO 70996849, 

ve výši 510.000,- Kč 

 Školní jídelně Dolní Čermná, sídlo Dolní Čermná 40, IČO 70154503, ve výši 785.000,- Kč, 

 

3) závazné ukazatele rozpočtu r. 2022 dle přílohy.  

 

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

 

 

5. Majetkové záležitosti 
 
5.1. Projednání směny pozemků mezi městysem Dolní Čermná a p. E. S., bytem xxx (vypořádání 

majetkových vztahů k pozemkům u domu čp. 223 v k. ú. Dolní Čermná)  

 

K předloženému bodu Hana Vágnerová uvedla: 

Vzhledem k tomu, že byl dopracován potřebný geometrický plán č. 997-412/2021, který byl potvrzený 

příslušným katastrálním úřadem, předkládáme zastupitelstvu předmětnou směnu pozemků mezi 

městysem a p. E. S. ke konečnému projednání a rozhodnutí.  

 

Předmětem směny je: 

Převod pozemků z majetku městyse do majetku p. S. 
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- pozemková parcela č. 5041 o výměře 13 m2 v k. ú. Dolní Čermná nově vzniklá dle geometrického 

plánu č. 845-190/2015 (z původní stavební parcely č. 464 v k. ú. Dolní Čermná) 

- část pozemkové parcely č. 2355/1 v k. ú. Dolní Čermná - „díl a“ o výměře 33 m2, oddělené dle 

geometrického plánu č. 997-412/2021 z  původní ppč. 2355/1. 

 

Převod pozemku z majetku p. E. S. do majetku městyse 

- pozemková parcela č. 2355/6 o výměře 46 m2 v k. ú. Dolní Čermná nově vzniklá dle geometrického 

plánu č. 845-190/2015 (z původní pozemkové parcely č. 2355/2 v k. ú. Dolní Čermná). 

 

Záměr směny výše uvedených pozemků dle příslušných geometrických plánů byl zveřejněn:  

od 03.02.2022 do 19.02.2022, k záměru nebyly vzneseny žádné připomínky a podněty. 

Prodej všech částí směňovaných pozemků bude za cenu obvyklou, kterou znalec xxx. M. N. stanovil 

na 60,- Kč/m2. 

Vzhledem k tomu, že se směňují pozemky o stejné výměře (46 m2) bude směna bez cenového 

vyrovnání.  

Nikdo ze zastupitelů neměl žádné dotazy ani připomínky. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo a schválilo směnu pozemků:  

- pozemkové parcely č. 5041 - ostatní plocha o výměře 13 m2 v k. ú. Dolní Čermná nově vzniklé dle 

geometrického plánu č. 845-190/2015 (z původní stavební parcely č. 464 v k. ú. Dolní Čermná 

zapsané na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální 

pracoviště Ústí nad Orlicí pro obec a k. ú. Dolní Čermná) a části pozemkové parcely č. 2355/1 - 

zahrada v k. ú. Dolní Čermná (původní ppč. 2355/1 zapsána na listu vlastnictví č. 10001 u 

Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí pro obec a k. ú. 

Dolní Čermná) označené jako „díl a“ o výměře 33 m2 oddělené dle geometrického plánu č. 997-

412/2021, z majetku městyse Dolní Čermná do vlastnictví. S., nar.xxx,  bytem xxx, a to za 

jednotkovou kupní cenu 60,- Kč/m2  

- za pozemkovou parcelu č. 2355/6 o výměře 46 m2 v k. ú. Dolní Čermná nově vzniklou dle 

geometrického plánu č. 845-190/2015 (z původní pozemkové parcely č. 2355/2 v k. ú. Dolní Čermná 

zapsané na listu vlastnictví č. 150 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální 

pracoviště Ústí nad Orlicí pro obec a k. ú. Dolní Čermná) z majetku E. S., nar. xxx, bytem xxx, do 

vlastnictví městyse Dolní Čermná, a to za jednotkovou kupní cenu 60,- Kč/m2.  

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo uzavření příslušné směnné smlouvy a uložilo 

starostovi ji podepsat. 

 

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

 

 

6. Různé           
 

6.1. Informace o průběhu investičních akcí 

 

Obnova obecní budovy čp. 234 na náměstí v Dolní Čermné  

Rekonstrukce „staré školy“ pokračuje podle harmonogramu. Firma stihla před nástupem zimy 

zaklopit střechu, proto může v současné době provádět vnitřní práce, jako např. vyzdění výtahové 

šachty, elektro práce, omítky, atd. Na přelomu února a března 2022 by mělo dojít k osazení nových 

oken. V současné době se řeší záležitost podřezání zdí v přízemí. Podlahy v přízemí měly být řešeny 



 

13 

 

odvětrávanými podlahami, a to v rámci realizace II. etapy. Po dlouhých diskuzích rada rozhodla 

zajistit cenu prací na sanaci vnitřních zdí podřezáním. Zároveň dochází ke kontrole výměr, hlavně u 

rekonstrukce střechy z důvodů větších výměr, než bylo kalkulováno v projektu. Je předpoklad 

dalších víceprací, jejich rozsah bude pečlivě kontrolován technickým dozorem investora.  

 

Obnova obecní budovy čp. 234 na náměstí v Dolní Čermné - II. Etapa  

Projektant v požadovaném termínu předložil položkový rozpočet. Probíhá jeho pečlivá kontrola, 

abychom se vyhnuli případným problémům při realizaci. Jakmile bude kontrola dokončena, bude 

vyhlášeno výběrové řízení, a to společností RTS a.s. Brno.  Předpokládána cena druhé etapy byla 10 

mil. Kč, s ohledem na neustálé zdražování stavebních prací a materiálů se v současné době 

pohybujeme již okolo 14 mil. Kč, konečná rozpočtová cena bude známa až po zmíněné kontrole. Je 

zřejmé, že budeme muset hledat v rozpočtu úspory, abychom danou akci mohli v letošním roce 

dokončit, což by neměl být problém. 

 

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

Oprava byla fakticky dokončena. Na stavbě chybí dokončit pouze zkompletování hromosvodu a 

asfaltování po výkopových pracích hromosvodu. Na podkladě žádosti zhotovitele byl prodloužen 

termín dokončení akce. Zhotovitel argumentoval tím, že na objektu bylo proti původnímu rozsahu 

nutno vyměnit o cca 5x více krovů, než bylo plánováno. Proto nebylo možné do konce roku termín 

stihnout. Přestože jsme před stavebními pracemi zajistili pečlivou prohlídku krovu znalcem, uvedené 

nemohlo být zjištěno dříve než při samotné realizaci (krovy byly ze tří stran v pořádku, ale pod 

zaklopeným prknem byly vyhnilé). Na podkladě této skutečnosti a po konzultaci s TDI bylo 

požadavku vyhověno. Důležité je, že do objektu již nezatéká a nedochází tedy k dalším zbytečným 

škodám na majetku.  

 

Rozšíření zázemí AZAS Dolní Čermná  

Uvedená stavba je v mírném zpoždění, přesto zhotovitel deklaroval, že termín dokončení dodrží. 

V současné době je dokončena hrubá stavba, včetně obou stropů. V současné době se řeší izolace 

druhého stropu, včetně zateplení, aby bylo odstraněno nebezpečí zatékání do objektu. Následně 

budou realizovány vnitřní práce, osazení oken, atd.  

 

Oprava místních komunikací a veřejného osvětlení  

Připravují se rozsahy oprav MK – zadávací řízení, a to v návaznosti na realizaci výše uvedených akcí. 

U veřejného osvětlení bude nezbytné stanovit rozsah oprav, a to v závislosti na realizaci 

rozpracovaných a akcí a jejich konečné nákladovosti.  

 

Příprava území V Ráji 

Projektant předložil čistopis projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby. Byla 

podána žádost o vydání územního rozhodnutí na stavební úřad. V rámci územního řízení byla 

podána námitka jednoho účastníka řízení, s níž se bude muset stavební úřad vypořádat. Z tohoto 

důvodu zřejmě bude nutné prodloužit projektantovi termíny pro zpracování projektu pro vydání 

stavebního povolení.    

 

Starosta se dotázal zastupitelů, zda má někdo dotazy nebo připomínky k podaným informacím o 

průběhu investičních akcí. 

 

Nikdo 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 realizovaných akcích „Obnova 

obecní budovy čp. 234 na náměstí v Dolní Čermné“, Oprava střechy – výměna krytiny na objektu 

bývalého kravína na st.p.č. 748 v k.ú. Dolní Čermná“, „Rozšíření zázemí AZAS“, o přípravě akcí 

„Obnova obecní budovy čp. 234 na náměstí v Dolní Čermné - II. Etapa“, opravách místních 

komunikací a veřejného osvětlení a o přípravě zasíťování území pro výstavbu rodinných domů 

V Ráji a ukládá radě průběžně informovat zastupitelstvo o uvedených akcích.  

 

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

 
6.2. Pověření kontrolní skupiny ke kontrole dotací  

Starosta uvedl: 

Podle § 9 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, územní samosprávné celky (tj. obce) 

vykonávají veřejnosprávní kontrolu u žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory, kterou jim 

poskytují. 

Je nutné zkontrolovat u spolků čerpání a využití prostředků, které jim byly poskytnuty z rozpočtu 

městyse Dolní Čermná v roce 2021, podle „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu městyse Dolní 

Čermná na podporu aktivit dětí a mládeže pro rok 2021“.    

Navrhujeme, aby kontrolu dotací poskytnutých v roce 2021 provedla jako obvykle kontrolní skupina 

ve složení: předseda finančního výboru, předseda kontrolního výboru a ekonomka úřadu.  

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná pověřuje kontrolní skupinu ve složení: předseda 

kontrolního výboru Mgr. Jiří Vávra, předseda finančního výboru Pavel Mareš a ekonomka úřadu 

Ing. Lenka Kubíčková, provedením veřejnosprávní kontroly u příjemců dotací, které jim byly 

poskytnuty z rozpočtu městyse Dolní Čermná v roce 2021, podle „Programu pro poskytování 

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

předsedům výborům informovat o výsledcích kontroly zastupitelstvo městyse. 

 

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

 

 

6.3. Projednání Zprávy o uplatňování územního plánu Dolní Čermná v uplynulém období  

K předloženému bodu uvedla Hana Vágnerová: 

Dne 22.02.2021 bylo v souvislosti s vyhodnocením územního plánu přijato toto usnesení 

zastupitelstva: 

14.6.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná určilo dle ust. § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve vazbě na ust. § 55 odst. 1 a ust. § 47 odst. 1 a 4 

stavebního  zákona, starostu městyse Dolní Čermná Petra Helekala jako zastupitele, který bude spolupracovat 

s pořizovatelem při vyhodnocení Územního plánu Dolní Čermná a při zpracování návrhu Zprávy o uplatňování 

územního plánu Dolní Čermná v uplynulém období. 

 

Projednání „Zprávy o uplatňování územního plánu Dolní Čermná v uplynulém období“ je 

legislativním požadavkem a vyplývá z ust. § 55 odst. 1 stavebního zákona a vyhl. č. 500/2006 o 

územně analytických podkladech: 
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Pořizovatel předloží zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně 

nejméně jednou za 4 roky zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období…. 

Minulé vyhodnocení proběhlo v r. 2018, probíhá 1x za 4 roky. 

Prováděcí právní předpis stanoví obsahu předmětné zprávy. Pořizovatel územního plánu územního 

plánu (= Městský úřad Lanškroun, odbor stavební úřad) předmětnou zprávu zpracoval, zajistil její 

projednání s dotčenými orgány, krajským úřadem, sousedními obcemi, oprávněnými investory a 

veřejností. Po stanovenou dobu byla také zveřejněna na úřední desce.  

Dokument zpracovávala Ing. Scheuerová jako zodpovědný úředník z MěÚ Lanškroun, potřebnou 

součinnost z městysu jí poskytovali starosta, Milada Marešová a Jiří Pecháček. 

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo a schválilo „Zprávu o uplatňování územního 

plánu Dolní Čermná v uplynulém období 01/2018 - 12/2021“ předloženou pořizovatelem 

Městským úřadem Lanškroun, odborem stavební úřad, která je přílohou tohoto usnesení. 

 

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

 

 

7. Dotazy občanů a diskuse  
 

Starosta otevřel poslední bod programu a vyzval přítomné, zda mají nějaké dotazy či diskusní 

podněty : 

 

RNDr. Věra Šverclová upozornila na ucpané příkopy za chodníkem v úseku kolem rybníka. Pokud 

vydatněji prší, tvoří se zde velké kaluže. Starosta uvedl, že projedná s R. Rollerem, aby zajistil 

vyčištění příkopů technickou četou. 

 

Ing. Pavel Faltus upozornil na propadlé dlažební kostky u propustků v některých úsecích chodníku 

náměstí - Malův most. Starosta reagoval, upozornění bude předáno R. Rollerovi k provedení 

opatření.  

 

Jan Svoboda upozornil na přerostlý živý plot ze zahrady u domu čp. 199, který zasahuje do chodníku. 

Starosta uvedl, že upozorní vlastníka ohledně údržby keřů. 

 

V závěru zastupitelé diskutovali o stávajícím dopravním řešení na silnici II/314 v úseku chodníku 

před objektem Lesní brána, které bylo takto změněno a realizováno po projednání s dopravním 

projektantem a dopravním inženýrem DI PČR   (umístění silničních patníků před dům čp. 249, 

snížení rychlosti na 30 km/hod.) Starosta informoval, že by mělo být ještě doplněno vodorovným 

dopravním značením.  

 

Starosta dále zastupitelům sdělil, že se svojí manželkou rozhodli, že si postaví na důchod nový malý 

rodinný dům. Důvodem je, že stávající dům je pro dva lidi obrovský, obě dcery má již dospělé a žijí 

mimo Dolní Čermnou. Dalším důvodem je financování nákladů stávajícího rodinného domu, a to jak 

provozních, tak údržbových. Na výstavbu nového domu přijali hypoteční úvěr ve výši 4,5 mil. Kč. Po 

dostavbě nového domu mají v plánu stávající prodat a hypotéku jednorázově doplatit. Na závěr 

starosta doplnil, že uvedené sdělení činí proto, aby předešel zbytečným fámám.  
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Další dotazy ani diskusní příspěvky nikdo neměl. 

 

Jednání bylo ukončeno dne 21.02.2022 v 19.05 hod. 
 

 

Zapsala: JUDr. Hana Vágnerová 

 

 

 

Přílohy zápisu:  

č. 1 - zveřejněná informace o konání zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná dne 21.02.2022 

č. 2 - prezenční listiny zastupitelů a hostů 

č. 3 - usnesení zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná ze dne 21.02.2022   
 

 

 

Zapisovatel JUDr. Hana Vágnerová  

  

Ověřovatel  Mgr. Jan Růžička 

  

Ověřovatel             Petr Nasto         Luboš Hrdina 

  

Starosta  Petr Helekal  

  

 

 

 


