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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 20.06.2022 

č.  23/2022-ZM 
čj. ÚmDC 561/2022  

Počet listů dokumentu: 13          

Počet příloh/listů: 3/14   

Spisový znak: 101.2.1     A/10 

 

               V Dolní Čermné, dne 20. června 2022         

 

 

ZÁPIS 

 z jednání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná 

č.  23/2022-ZM 
konaného dne 20.06.2022 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 20. června 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 14 

zastupitelů. Z jednání se omluvil MUDr. Martin Appl.  

Starosta konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

Starosta navrhl zapisovatelkou dnešního jednání Hanu Vágnerovou a ověřovateli zápisu Pavla 

Mareše a RNDr. Věru Šverclovou. 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. Zpráva o činnosti rady 

3. Finanční záležitosti, projednání účetní závěrky a závěrečného účtu městyse za rok 2021     

4. Majetkové záležitosti 

5. Různé  
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6. Dotazy občanů a diskuse  

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

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zapisovatelku Hanu Vágnerovou, ověřovatele 

zápisu Pavla Mareše a RNDr. Věru Šverclovou a program jednání.  

 

                                                                              Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 

 

 

2. Zpráva o činnosti rady (za období květen 2022 - červen 2022 ) 
Starosta uvedl, že zastupitelstvu předkládáme zprávu o činnosti rady za období od května 2022 do 

června  2022 a přehled přijatých usnesení z jednání rad  

02.05.2022 (71. jednání RM), 11.05.2022 (72. jednání RM) a 01.06.2022 (73. jednání RM). 

 

Usnesení byla zastupitelům zaslána v podkladech pro jednání ZM. Starosta uvedl, že podrobněji se 

zmíní jen k několika bodům; velká část usnesení se týká probíhajících investičních akcí, ke kterým    

bude zastupitelstvo podrobněji informovat v bodě „Různé“.   

 

71. jednání RM 02.05.2022    

71.2. Rada městyse vzala na vědomí informace o akcích  

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

 „Obnova obecní budovy čp. 234 na náměstí v Dolní Čermné - II. etapa“ (podpis smlouvy o 

dílo a předání staveniště) 

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

Čermná“ 

 „Rozšíření zázemí AZAS“, 

a uložila starostovi poskytovat potřebnou součinnost, činit nezbytné úkony a dále o akcích průběžně 

informovat radu městyse.  

 

71.3. Rada městyse projednala a schválila cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace 

projektu „Půdní vestavba objektu čp. 226 v Dolní Čermné“ předloženou spol. svoboda.plan s. r. o., se 

sídlem Dolní Čermná 234,  IČO 27554805, dle přílohy a uložila starostovi zajistit a podepsat 

příslušnou smluvní dokumentaci. 

 

71.4. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o přípravě území „V Ráji“, zpracování 

projektové dokumentace pro stavební povolení a dalším plánovaném postupu a uložila starostovi 

dále informovat radu městyse.  

 

71.5. Rada městyse se seznámila s nabídkami pojištění majetku a odpovědnosti městyse Dolní 

Čermná předloženými 

Generali Českou pojišťovnou, a. s. Praha 1, Spálená 75/16, IČO 45272956  

pojišťovnou Allianz, a. s., Praha 8, Ke Štvanici 656/3, IČ 47115971, 

schválila nabídku pojišťovny Allianz, a. s. jako cenově nejvýhodnější a uzavření pojistné smlouvy a 

uložila starostovi podepsat příslušnou smluvní dokumentaci.     
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Starosta uvedl, že limit plnění na pojistnou částku byl zvýšen cca o 100 mil. Kč. Nová pojistná 

smlouva byla uzavřena s pojistným cca o 10 tis. nižším než dřívější. 

  

71.6.1. Rada městyse vzala na vědomí informace o konání Čermenských slavností dne 25.06.2022 a 

uložila starostovi zajistit pokračování příprav akce dle intencí jednání rady.  

 

71.6.2. Rada městyse projednala konání akce Den se sousedy dne 13.08.2022, projednala a schválila 

návrh rozpočtu, zajištění financování této akce, schválila výši vstupného a uložila starostovi zajistit 

další organizační záležitosti včetně pozvání zahraničních delegací z družebních obcí.  

 

71.7. Rada městyse projednala a schválila služební cestu starosty do družebních obcích, a to do 

Liptovské Tepličky a města Velké Berezné.  

 

71.8. Rada městyse vzala na vědomí informaci o konání festivalu gastronomie dne 28.05.2022 

v družební obci Kazár v Maďarsku a uložila starostovi oslovit zástupce spolků o možnou účast na 

této akci.  

 

71.9. Rada městyse vzala na vědomí uvolnění bytové jednotky č. 224/9 v bytovém domě čp. 224 v k. ú. 

Dolní Čermná a uložila starostovi zajistit zpracování znaleckého posudku pro stanovení obvyklé ceny 

předmětného bytu pro potřeby jeho prodeje  

 

71.10. Rada městyse v souvislosti se schválením aktualizovaných investičních priorit Strategického 

rámce Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro ORP Lanškroun III 

(CZ.02.3.68/0.0/0.0./20_082/0020398) uložila starostovi podepsat Souhrnný souhlas zřizovatele 

s investičními záměry pro Základní školu Vincence Junka, Dolní Čermná a Mateřskou školu Dolní 

Čermná.  

 

71.11. Rada městyse ohledně vymáhání pohledávek městyse vůči společnosti Money Partner s.r.o. a 

společnosti Pennant group s.r.o. se seznámila se stavem soudních řízení a schválila podání 

exekučního návrhu vůči spol. Pennant group s.r.o. k vymožení žalované částky, úroků a nákladů 

řízení.   

 

71.12. Rada městyse vzala na vědomí sdělení Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru krizového 

řízení (čj. ÚmDC 409/2022 ze dne 21.04.2022) o nevyhovění žádosti městyse o poskytnutí dotace na 

požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO na rok 2022.     

 

72. jednání RM 11.05.2022    

72.2. Rada městyse vzala na vědomí informace o akcích  

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

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

a vzala na vědomí informaci o stavu zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení 

lokality v Ráji; Rada městyse uložila starostovi poskytovat potřebnou součinnost a dále o akcích 

průběžně informovat radu městyse.  

 

72.3. Rada městyse projednala nabídku možného zhodnocení finančních prostředků pro městys 

předloženou Českou spořitelnou, a. s., schválila formu spořicího účtu a uzavření  Smlouvy o spořicím 

účtu s Českou spořitelnou, a. s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČO 45244782 a uložila starostovi ji 

podepsat.  
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Starosta uvedl, že rada se zabývala projednáním zhodnocení finančních prostředků pro městys a na 

základě nabízených podmínek a po konzultaci s odborníky schválila formu spořícího účtu.     

 

72.4.1. Rada městyse vzala na vědomí aktuální informace o realizaci akce „Rozšíření zázemí AZAS“.  

 

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

AZAS Dolní Čermná“ a uzavření Dodatku č. 2 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. 2 podepsat.  

 

72.5. Rada městyse vzala na vědomí informaci ředitele spol. EKOLA České Libchavy s.r.o., České 

Libchavy 172, IČ 49813862, v souvislosti s cenami služeb za likvidaci odpadů s tím, že návrh 

schválila.  

 

72.6. Rada městyse projednala a schválila uzavření Rámcové smlouvy o zajištění nouzového 

ubytování ohledně zajištění bezplatného ubytování uprchlíků prchajících z území státu Ukrajina 

s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, IČO 70892822 dle přílohy a 

uložila starostovi ji podepsat. 

 

72.7. Rada městyse projednala a schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou J. F., Pardubice, Jana 

Zajíce 637, IČ 11123273 na zajištění služby praní prádla (pro ubytovny městyse), dle přílohy uložila 

starostovi ji podepsat. 

 

73. jednání RM 01.06.2022    

73.2. Rada městyse vzala na vědomí informace o akcích  

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

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

seznámila se s informací ohledně zpracování projektové dokumentace lokality v Ráji a uložila 

starostovi o akcích průběžně informovat radu městyse.  

 

73.3.1. Rada městyse vzala na vědomí aktuální informace o realizaci akce „Rozšíření zázemí AZAS“.  

 

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

AZAS Dolní Čermná“ a uzavření Dodatku č. 3 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. 3 podepsat.  

 

73.4. Rada městyse projednala žádost spolku TJ Dolní Čermná, z. s., Dolní Čermná 243 (čj. ÚmDC 

109/2022 ze dne 02.02.2022) o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městyse Dolní Čermná v roce 

2022 na podporu dětského závodu v rámci akce „5. ročník Běžeckých závodů pro širokou veřejnost – 

Běh přes Červený vrch“ konaný dne 12.06.2022, schválila pro tento účel poskytnutí dotace ve výši 

5.000,- Kč a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy, s tím, že 

žadatel nejpozději do 30-ti dnů po konání akce doloží využití poskytnutých prostředků. 

 

73.5. Rada městyse projednala a schválila přijetí investiční dotace z rozpočtových prostředků 

Pardubického kraje na akci „Pořízení vybavení pro techniku na údržbu zeleně“ ve výši 50% ze 

skutečných nákladů vynaložených na akci v r. 2022, max. 100.000,- Kč a uzavření příslušné 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova s Pardubickým krajem, se 
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sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, IČO 70892822 a uložila starostovi předmětnou smlouvu 

podepsat.    

 

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

ppč. 8663 - ostatní plocha a ppč. 8179 - ostatní plocha  v k. ú. Dolní Čermná, ve prospěch 

oprávněného – společnosti Nordic Telecom Regional s.r.o., Praha 4 - Michle, Jihlavská 1558/21, IČO 

04593332 (pro stavbu „Dolní Čermná optická síť a sloupek“) spočívajícího v právu oprávněné osoby 

zřizovat a provozovat na předmětných pozemcích komunikační vedení veřejné komunikační sítě, 

schválila návrh „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě“ 

a ukládá starostovi předmětnou smlouvu podepsat. 

 

73.7. Rada městyse projednala žádost ředitelky Mateřské školy Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, 

se sídlem Dolní Čermná 4, IČO 70996849, ze dne 31.05.2022 o vyjádření souhlasu zřizovatele 

s realizací projektu v rámci výzvy 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I z Operačního programu Jan 

Ámos Komenský (OP JAK) a s realizací předmětného projektu v rámci OP JAK souhlasí. 

 

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 květen až červen 2022. 

 

                                                                              Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 

 
 

3. Finanční záležitosti 
 

3. 1. Projednání účetní závěrky za rok 2021 

 
Starosta k tomuto bodu uvedl: 

Na základě uzavřené roční závěrky loňského roku skončilo hospodaření městyse DČ se ziskem + 

1 613 477,57  Kč.  

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

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

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

jednotek). 

Ke schválení účetní závěrky předkládáme účetní doklady – rozvahu k 31.12.2021, výkaz zisku a  

ztráty sestavený k 31.12.2021, přílohu sestavenou k 31.12.2021. Při schvalování účetní závěrky se 

vychází i z dalších dokladů – zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2021 (přezkum – audit 

provedly kontrolorky z finančního odboru Krajského úřadu Pardubického kraje dne 07.10.2021 - dílčí 

a 24.03.2021 - konečný ) a inventarizační zprávy za rok 2021.  Všechny tyto podklady měli zastupitelé 

k dispozici, aby se s nimi mohli seznámit. O schválení účetní závěrky se sepisuje protokol. 

Starosta vyzval zastupitele, zda mají k předložené roční účetní závěrce městyse za rok 2021 nějaké 

dotazy nebo připomínky. Nikdo z přítomných nic neměl.    

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   
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Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo účetní závěrku městyse Dolní Čermná sestavenou 

k rozvahovému dni 31.12.2021, dle protokolu v příloze.   

 

                                                                              Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 

 

 

3. 2. Projednání závěrečného účtu městyse za rok 2021 

 

K projednání závěrečného účtu městyse za rok 2021 starosta uvedl: 

V návaznosti na údaje o plnění příjmů a výdajů za r. 2021 lze konstatovat, že rozpočet městyse 

skončil v roce 2021 finančním přebytkem 324 802,37 Kč (v r. 2020: + 9.566.500 Kč) 

(= saldo příjmy 45 419 134,19 Kč – výdaje 45 094 331,82 Kč). Přebytek roku 2021 byl společně 

s přebytky minulých let zapojen do rozpočtu 2022 k financování investičních akcí v daném roce.  

 

Zůstatek prostředků na bankovních účtech k 31.12.2021 byl: 22 364 463,66 Kč. Pro informaci uvádíme, 

že ke dni 20.06. 2022 máme na bankovních účtech více než 27 mil. Kč.  

 

Ke schválení hospodaření městyse za rok 2021 předkládáme „závěrečný účet za rok 2021“, výkaz FIN 

2-12 M a úplné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2021. Audit 

skončil s výsledkem: při přezkoumání hospodaření městyse Dolní Čermná za rok 2021 nebyly 

zjištěny chyby a nedostatky. 

Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn v souladu se zákonným požadavkem na úřední desce od 

30.05.2022. 

  

Příspěvkové organizace zřízené městysem skončily hospodaření v r. 2021 takto: 

ZŠ výsledek hospodaření 0  

MŠ výsledek hospodaření 0  

ŠJ zisk 26 618,28 Kč, uvedený zisk si ponechá v rezervním fondu.  

 

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

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

 

Starosta navrhl unesení a dal o nich hlasovat:   

 

1. 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet 

městyse Dolní Čermná za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za 

rok 2021 a dává souhlas s celoročním hospodařením městyse bez výhrad. 

 

                                                                              Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 

 

2. 

 

a) Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo hospodaření příspěvkové organizace Základní 

škola Vincence Junka, Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, za rok 2021.  

 

b) Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo hospodaření příspěvkové organizace Mateřská 

škola Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, za rok 2021.  
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c) Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo hospodaření příspěvkové organizace  Školní 

jídelna Dolní Čermná,  za rok 2021, s tím, že zisk ve výši 26 618,28 Kč bude převeden do rezervního 

fondu uvedené příspěvkové organizace. 

 

                                                                              Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 

 

 

4. Majetkové záležitosti 
K majetkovým záležitostem starosta a Hana Vágnerová uvedli: 

 

V rámci majetkových záležitostí předkládáme nové doručené žádosti případně věci k řešení. Jedná se 

opět o věci složitější, u některých bude nutné vyhotovování (i rozsáhlejších) geometrických plánů. 

Některé převody budou probíhat novým způsobem - formou elektronické aukce, kterou nám bude 

kompletně zajišťovat město Lanškroun. O postupu při řešení konkrétních prodejů jednáme 

s tajemnicí MěÚ Lanškroun.  

 

Předkládáme zastupitelstvu žádosti v obvyklé lhůtě, podáváme informace o jednotlivých věcech a 

navržené záměry postupu. 

 

4.1. Žádost Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 310 Dolní Čermná o odkoupení pozemků 

stpč. 789 a ppč. 3298/5 v k. ú. Dolní Čermná 

Městysu byla doručena žádost Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 310 Dolní Čermná, IČ 275 

57 294, sídlo Dolní Čermná 310 - odkoupení pozemků stpč. 789 - zast. plocha o výměře 293 m2 a ppč. 

3298/5 - zahrada o výměře 1073 m2 v k. ú. Dolní Čermná.  

 

Žádost byla zatím předložena na jednání RM 21.03.2021: 

68.14. Rada městyse se seznámila s žádostí Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 310 Dolní Čermná (čj. 

219/2022 ze dne 24.02.2022) o odkoupení pozemků stpč. 789 a ppč. 3298/5 v k. ú. Dolní Čermná s tím, že po 

nabytí předmětných pozemků do výlučného vlastnictví městyse bude radou městyse rozhodnuto o zveřejnění 

záměru prodeje předmětných pozemků.   

 

Jedná se o pozemek pod bytovým domem čp. 310 a zahradu u domu, u kterých jsme řešili 

vypořádání podílového spoluvlastnictví s K. S. Dohoda o vypořádání spoluvlastnictví je podepsána a 

podána na vklad na katastrálním úřadě. Až bude vklad povolen a pozemek bude ve výlučném 

vlastnictví městyse, bude žádost předložena radě městyse ke schválení (adresného) zveřejnění 

záměru prodeje a poté bude předložena k rozhodnutí o prodeji zastupitelstvu městyse. 

Kupní cena předmětných pozemků dle vyjádření Ing. M. N. činí: 

jednotková cena 350,- Kč/m2, celkem 478 100,- Kč. 

 

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná se seznámilo s žádostí Společenství vlastníků jednotek pro 

dům čp. 310 Dolní Čermná, IČ 275 57 294, sídlo Dolní Čermná 310 (čj. 219/2022 ze dne 24.02.2022) o 

odkoupení pozemků stpč. 789 a ppč. 3298/5 v k. ú. Dolní Čermná, schválilo záměr navrženého 

postupu s tím, že po nabytí předmětných pozemků do výlučného vlastnictví městyse bude radou 
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městyse rozhodnuto o zveřejnění adresného záměru prodeje předmětných pozemků a poté bude 

předloženo k rozhodnutí o prodeji zastupitelstvu městyse. 

 

                                                                              Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 

   

   

4.2. Záměr prodejů částí pozemku - ppč. 4224/6 - ostatní plocha v k. ú. Dolní Čermná  

 

Pozemková parcela č. 4224/6 - ost. plocha v k. ú. Dolní Čermná, celková výměra 955 m2 -  jedná se o 

pozemek, na kterém se nachází cesta vedoucí od čp. 193 až za dům čp. 200. V úseku od čp. 193 po 

zatáčku u čp. 192 je opravená místní komunikace (asfalt). V úseku před Š., za L., H. je cesta 

nezpevněná a není už využívaná. 

 

1. žádost xxx. V. H., bytem xxx (čj. ÚmDC 383/2022 ze dne 13.04.2022)   

- o odkoupení části ppč. 4224/6 v k. ú. Dolní Čermná (nevyužívaný stežník).  

Na městys byla doručena žádost xxx. V. H. o odkoupení části pozemku - ppč. 4224/6 v k. ú. Dolní 

Čermná o výměře cca 108 m2. Důvody k odkoupení uvádí ve zmiňované žádosti - zajištění přístupu 

na pozemek ppč. 3461 (jehož je žadatel spoluvlastníkem) od veřejné cesty - hlavní silnice.  

Žádost byla předložena radě. 

  

RM 20.04.2022: 

70.10. Rada městyse se seznámila se žádostí xxx. V. H., bytem xxx (čj. ÚmDC 383/2022 ze dne 13.04.2022)  o 

odkoupení části ppč. 4224/6 v k. ú. Dolní Čermná (nevyužívaný stežník), navrhuje řešit prodej předmětného 

pozemku komplexně a ukládá starostovi, aby zajistil oslovení dalších vlastníků přilehlých nemovitostí, zjistil 

jejich zájem o odkoupení příslušných částí pozemku a o výsledku informoval radu městyse. 

 

V obecním pozemku ppč. 4224/6 je uložen veřejný vodovod. Dřívějším žádostem (J. Š., V. L., T. V.) o 

odkoupení částí stežníku nebylo zastupitelstvem městyse vyhověno právě z důvodu vedení 

vodovodu a dále z důvodu, že stežník je přístupovou cestou k nemovitostem výše uvedených 

majitelů.  

 

Starosta jednal s dalšími dotčenými vlastníky přilehlých nemovitostí a na základě výsledků jednání 

byly podány tyto další žádosti: 

 

2. žádost J. Š., bytem xxx (čj. ÚmDC 451/2022 ze dne 09.05.2022) 

 - o směnu části ppč. 4224/6 a částí ppč. 4232/1 v k. ú. Dolní Čermná (v majetku městyse) za části ppč. 

3477/2 a ppč. 3478 v k. ú. Dolní Čermná (v majetku J. Š.)  

Ke směně bude nutné vyhotovení geometrického plánu. Na základě GP dojde k vypořádání 

majetkových vztahů dle skutečného užívání opravené místní komunikace na ppč. 4232/1, která místy 

zasahuje i do pozemků ve vlastnictví p. Š. 

 

3. žádost T. V., bytem xxx (čj. ÚmDC 510/2022 ze dne 31.05.2022)  

- o odkoupení části ppč. 4224/6 v k. ú. Dolní Čermná - viz připojený plánek k žádosti, který byl zaslán 

v materiálech k jednání. 

 

Bylo jednáno také s L., jejichž nemovitosti přiléhají k předmětné ppč. 4224/6. Ti již nemají o 

odkoupení stežníku zájem 
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Dále byla prověřena a diskutována otázka uložení veřejného vodovodu v ppč. 4224/6, a vedení tzv. 

skupinového vodovodu. Na ppč. se nachází jen veřejný vodovod VAKu; na příslušných prodávaných 

(příp. směňovaných) částech ppč. 4224/6 bude zřízeno  věcné břemeno - užívání veřejného vodovodu 

ve prospěch jeho vlastníka.   

 

Další postup: 

- po zpracování geometrického plánu bude předloženo radě městyse ke schválení zveřejnění záměru 

prodeje (příp. směny) jednotlivých částí pozemku (příp. pozemků)    

- poté bude předloženo k rozhodnutí o prodeji (směně) zastupitelstvu městyse 

 

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná se seznámilo 

1) s žádostí xxx. V. H., bytem xxx (čj. ÚmDC 383/2022 ze dne 13.04.2022)  - o odkoupení části ppč. 

4224/6 v k. ú. Dolní Čermná, 

2) s  žádostí J. Š., bytem xxx (čj. ÚmDC 451/2022 ze dne 09.05.2022) o směnu části ppč. 4224/6 a částí 

ppč. 4232/1 v k. ú. Dolní Čermná (v majetku městyse Dolní Čermná) za části ppč. 3477/2 a ppč. 3478 

v k. ú. Dolní Čermná (v majetku J. Š.), 

3) s žádostí T. V.,  bytem xxx (čj. ÚmDC 510/2022 ze dne 31.05.2022) o odkoupení části ppč. 4224/6 

v k. ú. Dolní Čermná,   

schválilo záměry navrženého postupu, uložilo starostovi zajistit příslušný geometrický plán na 

rozdělení pozemků s tím, že po jeho zpracování bude radou městyse rozhodnuto o zveřejnění 

záměrů prodeje případně směny předmětných pozemků, poté bude předloženo k rozhodnutí o 

prodeji případně směně zastupitelstvu městyse a v uzavíraných smlouvách o převodu pozemků 

bude zřízeno věcné břemeno - služebnosti inženýrské sítě umístění a provozování vodovodu ve 

prospěch vlastníka tohoto vodohospodářského zařízení. 

 

                                                                              Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 

 

   

4.3. Žádost o směnu pozemků - ZEFA HČ, spol. s r. o. Mistrovice 172, IČ 64791289  

Městysu byla doručena žádost spol. ZEFA HČ, spol. s r. o. (čj. ÚmDC 511/2022 ze dne 01.06.2022) o 

směnu pozemků následovně:    

 

a) pozemky v majetku městyse (LV 10001) nacházející se v areálu ZEFA - převést žadateli: 

ppč. 2389/11 - ost. plocha, výměra 34 m2 

ppč. 5045 - ost. plocha, výměra 74 m2 

část ppč. 4121/6 - ost. plocha, část o výměře 290 m2 

  

b) pozemky ve vlastnictví ZEFA (LV 793), nachází se na nich (částečně) místní komunikace v sídlišti 

nad školou - převést do majetku městysu: 

ppč. 4210/7 - ost. plocha, výměra 146 m2 

ppč. 4216/6 -orná půda, výměra 252 m2 

 

Další postup: 

- bude nutný geometrický plán na oddělení ppč. 4121/6  

- po vyhotovení GP bude předloženo radě městyse ke schválení zveřejnění záměru směny 
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- poté bude předloženo k rozhodnutí o směně zastupitelstvu městyse 

 

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná se seznámilo s žádostí ZEFA HČ, spol. s r. o., Mistrovice 172, 

IČ 64791289 (čj. ÚmDC 511/2022 ze dne 01.06.2022) o směnu pozemků ppč. 2389/11, ppč. 5045 a části 

ppč. 4121/6 v k. ú. Dolní Čermná (v majetku městyse Dolní Čermná) za ppč. 4210/7 a ppč. 4216/6 

v k. ú. Dolní Čermná (v majetku ZEFA HČ, spol. s r. o.), schválilo záměr navrženého postupu, 

uložilo starostovi zajistit příslušný geometrický plán s tím, že po jeho zpracování bude radou 

městyse rozhodnuto o zveřejnění záměru prodeje směny předmětných pozemků a poté bude 

předloženo k rozhodnutí o směně zastupitelstvu městyse.   

 

                                                                              Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 

 

 

4.4. Prodej uvolněného bytu č. 224/9 v čp. 224 (Chmátalovo) 

Byt č. 224/9 v bytovém domě čp. 224 měl v pronájmu J. M. Nájem skončil ke dni 30.04.2022 na základě 

požadavku nájemce, který už neměl zájem o pokračování nájmu. 

 

Uvolnění bytové jednotky č. 224/9 bylo projednáno RM 02.05.2022: 

71.9. Rada městyse vzala na vědomí uvolnění bytové jednotky č. 224/9 v bytovém domě čp. 224 v k. ú. Dolní 

Čermná a uložila starostovi zajistit zpracování znaleckého posudku pro stanovení obvyklé ceny předmětného 

bytu pro potřeby jeho prodeje.   

Znalecký posudek na stanovení obvyklé ceny je zpracován, zastupitelé byli seznámeni se stanovenou 

cenou.  

 

Další postup: 

- schválení zveřejnění záměru prodeje radou městyse 

- soutěž o prodej bytu formou elektronické aukce 

- poté rozhodnutí zastupitelstva o prodeji zájemci, který nabídne nejvyšší cenu  

 

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí uvolnění bytové jednotky č. 224/9 

v bytovém domě čp. 224 v k. ú. Dolní Čermná a zpracování znaleckého posudku pro stanovení 

obvyklé ceny předmětného bytu pro potřeby jeho prodeje, schválilo záměr navrženého postupu 

pro prodej bytové jednotky č. 224/9 nacházející se v bytovém domě čp. 224, na stavební parcele č. 

329/1 – zastavěná plocha a nádvoří, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 1079/10000 na 

společných částech domu a spoluvlastnického podílu ve výši 1079/10000 na pozemku parc. č. st. 

329/1, v k. ú. Dolní Čermná formou elektronické aukce. 

 

                                                                              Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 
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4.5. Prodej bytu č. 230/3 v čp. 230 (xxx) p. Z. F. 

p. Z. F. požádala o prodej bytové jednotky č. 230/3 v domě čp. 230. Jedná se o byt o výměře cca 77 m2, 

přísluší k němu spoluvlastnický podíl ve výši 77/299 na společných částech domu a pozemku. P. F. je 

nájemnicí tohoto bytu od března r. 1996.  

 

Projednáno RM 20.04.2022: 

70.7. Rada městyse vzala na vědomí žádost Z. F., bytem xxx - o odkoupení bytové jednotky č. 230/3 v bytovém 

domě čp. 230 v k. ú. Dolní Čermná; Rada městyse uložila starostovi zajistit zpracování znaleckého posudku pro 

stanovení obvyklé ceny předmětného bytu.  

Znalecký posudek na stanovení obvyklé ceny je zpracován, zastupitelé byli seznámeni se stanovenou 

cenou.  

Podle § 1187 občanského zákoníku má p. F. jako nájemce předkupní právo k bytové jednotce. 

 

Další postup: 

- schválení zveřejnění záměru prodeje radou městyse 

- zaslání nabídky o odkoupení bytu stávajícímu nájemci (zákonná náležitost) - pokud ji nepřijme do 

6-ti měsíců, může se byt prodat komukoliv 

- poté rozhodnutí zastupitelstva o prodeji  

 

V souvislosti s plánovanými prodeji bytů starosta uvedl, že získané prostředky z prodejů budou 

alokovány na investice. Rada městyse v této souvislosti schválila pořízení projektové dokumentace na 

půdní vestavbu budovy čp. 226. Jedná se výstavbu nových garsonek v podkroví budovy a pořízení 

nového výtahu.  

 

Bez dotazů a připomínek zastupitelů. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí žádost Z. F., bytem xxx, o odkoupení 

bytové jednotky č. 230/3 v bytovém domě čp. 230 v k. ú. Dolní Čermná a zpracování znaleckého 

posudku pro stanovení obvyklé ceny předmětného bytu pro potřeby jeho prodeje, schválilo záměr 

navrženého postupu pro prodej bytové jednotky č. 230/3 nacházející se v bytovém domě čp. 230, na 

stavební parcele č. 637 – zastavěná plocha a nádvoří, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 

77/299 na společných částech domu a spoluvlastnického podílu ve výši 77/299 na pozemku parc. č. 

st. 637 v k. ú. Dolní Čermná a prodej dle platné legislativy s tím, že nabídka k odkoupení 

předmětného bytu bude zaslána stávající nájemnici.  

 

                                                                              Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 

 

5. Různé           
 

5.1. Informace o průběhu investičních akcí  

Starosta podal zastupitelstvu informace o investičních akcích. 

 

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

na náměstí v Dolní Čermné - II. Etapa  
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Zhotovitel pokračuje v pracích s mírným předstihem. Tento a příští týden by měl dokončit 

fasádu ze tří stran budovy a poté sundá lešení (zůstane nedokončena strana od školy). 

Podkroví je téměř dokončeno, firma finišuje se sádrokartonovými pracemi. V první patře jsou 

vyzděné příčky, provedena elektroinstalace, rozvody vody a topení, provádí se omítky. 

V přízemí byly provedeny odvětrávané podlahy, podřezány vnitřních zdi, vyzděné příčky, 

provádí se rozvody, elektřiny a vody, atd.  

V rámci realizace se řeší mimo jiné problémy s kvalitou betonu v prvním patře, které byly 

zjištěny po sundání podlahových krytin. V této souvislosti vznikly vícepráce, které jsou 

podrobně kontrolovány TDI a budou předloženy k projednání radě. Termín dokončení by měl 

být bez problémů dodržen.  

 

 Rozšíření zázemí AZAS Dolní Čermná  

Práce na akci finišovaly, dle uzavřeného dodatku bylo dohodnuto předání do 18.06.2022, 

firma deklarovala dodržení tohoto termínu. Předání bylo v pátek 17.06.2022. K posunutí 

termínu došlo z důvodu našeho požadavku na provedení víceprací. Oprava kanalizace, práce 

související s hromosvody, doplnění stropů a větší rozsah fasády (dřevěný obklad na sklepě). 

O podrobném vyúčtování akce budete informování na příštím zastupitelstvu.  

 

 Oprava místních komunikací a veřejného osvětlení  

Oprava místních komunikací v letošním roce proběhne. Máme podepsanou smlouvu o dílo se 

společnosti Strabag, která zvítězila ve výběrovém řízení. Firma zahájí práce na přelomu 

června a července 2022. Termín dokončení prací je 30. září 2022.  

 

 V Ráji  

Práce na projektové dokumentaci se bohužel zpozdí. Projektant nestihne termín uvedený ve 

smlouvě o dílo, tedy 30.06.2022. Zpoždění odůvodnil tím, že mu umřel otec a musel na 

nějakou dobu přerušit projekční práce. Je smířený s tím, že bude hradit penále. Urgujeme xxx. 

J. Z. H. ohledně zpracování a zaslání podmínek pro budoucí prodeje pozemků. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí informace o investičních akcích „Obnova 

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

v Dolní Čermné - II. Etapa“, „Rozšíření zázemí AZAS“, o opravě místních komunikací a o stavu 

projektové dokumentace pro stavební povolení  na území „V Ráji“;  

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná ukládá radě nadále průběžně informovat zastupitelstvo o 

uvedených akcích. 

 

                                                                              Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 

 

 

6. Dotazy občanů a diskuse  
 

Starosta sdělil informaci, že plánovaný projekt výstavby cesty v úseku Bída - Malova Borovina 

v rámci plánu společných zařízení Komplexních pozemkových úprav se v letošním roce nebude 

realizovat. Investor akce SPÚ  Ústí nad Orlicí tuto záležitost odůvodnil nedostatkem státních 

finančních prostředků. 

 

Starosta otevřel diskusi a vyzval přítomné, zda mají nějaké dotazy či příspěvky: 
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Mgr. Jiří Vávra - z podnětu občanů předkládá návrh, zda by se na křižovatce na „staré cestě“ před čp. 

273 dalo umístit dopravní zrcadlo; při odbočování na této křižovatce jsou velice špatné rozhledové 

poměry. Odpověděl starosta - k navrhovanému řešení je nejprve nutný projekt dopravního inženýra, 

vyjádření dopravního inspektorátu Policie ČR a stanovisko Odboru dopravy MěÚ Lanškroun. 

Uvedené se pokusí zajistit co nejdříve.  

 

Další dotazy ani diskusní příspěvky nikdo neměl. 

 

Jednání bylo ukončeno dne 20. června 2022 v 19 hod. 
 

 

Zapsala: JUDr. Hana Vágnerová 

 

 

 

Přílohy zápisu:  

č. 1 - zveřejněná informace o konání zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná dne 20.06.2022 

č. 2 - prezenční listiny zastupitelů a hostů 

č. 3 - usnesení zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná ze dne 20.06.2022   

 

 

 

Zapisovatel JUDr. Hana Vágnerová  

  

Ověřovatel  Pavel Mareš 

  

Ověřovatel             Petr Nasto         RNDr. Věra Šverclová 

  

Starosta  Petr Helekal  

  

 

 

 


