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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 1 

č.  21/2022-ZM 
čj. ÚmDC 249/2022  

Počet listů dokumentu: 4         

Počet příloh/listů: 3/5   

Spisový znak: 101.2.1     A/10 

               V Dolní Čermné, dne 7. března 2022          

 

 

ZÁPIS 

z jednání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná 

č.  21/2022-ZM 
konaného dne 7. 3. 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 7. března 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 zatím 11 

zastupitelů. Z jednání se omluvili Bc. Monika Marková, Ing. Jiří Zpěvák a Petr Nastoupil.  

Starosta konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

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

Pavla Faltuse a Pavla Mareše. Nikdo ze zastupitelů neměl připomínku či jiný návrh. 

 

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

následující: 

1. Zahájení jednání 

2. Projednání pomoci Ukrajině 

3. Dotazy občanů a diskuse  
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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 Ing. Pavla Faltuse a Pavla Mareše a program jednání.  

  

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

 
Na jednání se dostavil Václav Mikula. 

 

2. Projednání pomoci Ukrajině 

Starosta uvedl: 

Jediným bodem dnešního jednání zastupitelstva bude projednání finanční pomoci Ukrajině. Náš 

oficiální družební partner - ukrajinské město Velké Berezné - nás požádal o materiální pomoc. 

Jednal telefonicky se starostou Velkého Berezného. Tato oblast na západě válkou postižena není, 

ale shromažďuje se zde velké množství uprchlíků, kteří potřebují materiální výpomoc. V dané 

chvíli potřebují hlavně zdravotní materiál, hygienické potřeby, obvazový a fixační materiál, 

přikrývky atd.  

Vzhledem k tomu, že zajistit přepravu požadovaného materiálu od nás, by byla velice nákladná 

záležitost, dohodli jsme se s naším dalším družebním partnerem obcí Liptovská Teplička na 

Slovensku, že založí transparentní účet, na který zašleme naši případnou finanční pomoc, za 

kterou se  nakoupí potřebné věci a dovezou je přímo našemu partnerovi. Obdobná domluva je i 

s maďarským družebním partnerem - obcí Kazár 

 

S žádostí o podporu oslovil i všechny obce našeho mikroregionu a některé soukromé podnikatele.  

Všichni oslovení slíbili pomoc.   

Dopisem, který byl doručován ve druhé polovině minulého týdne, byli s prosbou o pomoc 

osloveni také všichni občané Dolní Čermné. Má informace, že na zřízený transparentní účet jsou 

již peníze z Dolní Čermné zasílány, všem dárcům patří velké poděkování.  

 

Za městys Dolní Čermná navrhl poskytnout na transparentní účet č. SK04 

0200 0000 0045 6926 6258 s názvem HUMANITÁRNA POMOC PRE UKRAJINU vedený u VÚB, a. 

s., adresa banky RP I-Poprad, Mnoheľova 2832/9, 058 17 Poprad, částku 250.000, - Kč. S ohledem na 

vzniklou situaci a při našich letošních plánovaných výdajích téměř 69 mil. Kč je uvedená částka 

realistická a nezpůsobí nám žádné finanční problémy.   

 

Dále starosta informoval, že rada městyse schválila poskytnutí prostor turistické ubytovny o 

kapacitě 18 lůžek na adrese Dolní Čermná 76 (nad obecním úřadem) pro potřeby ukrajinských 

uprchlíků a řešení uprchlické krize. 

Ohledně ubytování uprchlíků (žen s dětmi) také jednal se starostou Lanškrouna Radimem 

Vetchým.  

Pro ubytování uprchlíků nabídli prostřednictvím Charity Letohrad skauti klubovnu v Dolní 

Čermné, kde je již od pondělí tohoto týdne ubytována maminka se dvěma dětmi a jejich babička. 

Přechodně jsou v klubovně ubytováni ještě další 4 lidé.   
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Dále byl Městys Dolní Čermná a další samosprávy vyzvány hejtmanem Pardubického kraje o 

pomoc při organizování humanitární pomoci Ukrajině, a to ve spolupráci s hasiči. Sklad vznikl 

v České Třebové.  

Shromažďování potřebného materiálu probíhalo v Dolní Čermné v prostorách garáže JSDHO od 

středy 2. 3. do soboty 5. 3. 2022, kam občané městyse donášeli potřebné věci. Veškerou organizaci a 

příjem věcí, včetně jejich odvozu do uvedeného skladu, zajišťovala pracovnice úřadu Marie 

Macháčková, které patří velké poděkování.     

 

Starosta otevřel rozpravu k předmětnému bodu. Proběhla krátká diskuse zastupitelů nad výší 

navržené finanční pomoci s tím, že bude hlasováno o navržené částce 250.000,- Kč.  

Pro dárce, kteří budou zasílat finanční pomoc na transparentní účet prostřednictvím obce 

Liptovská Teplička, je se slovenskou stranou dohodnuto - pro daňové účely - možnost uzavření 

darovací smlouvy a vydání příslušného potvrzení.       

Bez dalších připomínek a dotazů.  

 
Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo poskytnutí konkrétní cílené pomoci sídlu 

městského typu - Velký Berezný, ležící v ukrajinské Zakarpatské oblasti – jež prostřednictvím 

své partnerské obce (městys Dolní Čermná) požádalo o materiální pomoc (včetně 

zdravotnických potřeb) na zmírnění důsledků války, kterou Rusko vede aktuálně proti 

Ukrajině. 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schvaluje poskytnutí finanční částky ve výši 250.000,- Kč 

na transparentní účet SK04 0200 0000 0045 6926 6258, název účtu HUMANITÁRNA POMOC 

PRE UKRAJINU, adresa banky VÚB, a. s., RP I-Poprad, Mnoheľova 2832/9, 058 17 Poprad, 

zřízený pro účely pomoci Velkému Bereznému obcí Liptovská Teplička (Slovenská republika), 

jež je další partnerskou obcí Velkého Berezného a městyse Dolní Čermná, která bude ze strany 

obce Liptovská Teplička použita na zakoupení požadované materiální pomoci dle aktuálních 

konkrétních požadavků Velkého Berezného a zajištění jejího doručení na místo určení, tj. na 

území Velkého Berezného. 

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

  

 

5. Dotazy občanů a diskuse  

K dotazu Pavla Mareše - jak bude řešena případná školní docházka dětí, které budou ubytovány 

v Dolní Čermné - reagovali Petr Helekal, Mgr. Věra Šverclová a Mgr. Jan Růžička: je stanovena 

lhůta pro pokračování ukrajinských dětí ve vzdělání - mělo by pokračovat po 90-ti dnech. Školní 

docházka resp. vzdělání dětí se zřejmě bude řešit v rámci Lanškrouna (zřízení tříd); starosta tuto 

záležitost konzultoval se starostou Lanškrouna.  

 

Starosta dále uvedl, že samozřejmě bude nutné poskytování další průběžné materiální pomoci 

uprchlíkům. Zjišťujeme možnosti podpory ze strany státu, o kterých se teprve jedná.    

 
Další dotazy ani diskusní příspěvky nikdo neměl. 
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Jednání bylo ukončeno dne 07.03.2022 v 18.30 hod. 
 

 

Zapsala: JUDr. Hana Vágnerová 

 

 

 

Přílohy zápisu:  

č. 1 - zveřejněná informace o konání zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná dne 07.03.2022 

č. 2 - prezenční listiny zastupitelů a hostů 

č. 3 - usnesení zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná ze dne 07.03.2022   

 

 

 

Zapisovatel JUDr. Hana Vágnerová  

  

Ověřovatel  Ing. Pavel Faltus 

  

Ověřovatel             Petr Nasto         Pavel Mareš 

  

Starosta  Petr Helekal  

  

 

 

 

 


