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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 12.09.2022 

č.  24/2022-ZM 
čj. ÚmDC 801/2022  

Počet listů dokumentu: 15          

Počet příloh/listů: 3/8   

Spisový znak: 101.2.1     A/10 

               V Dolní Čermné, dne 12. září 2022           
 

 

ZÁPIS 

 z jednání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná 

č.  24/2022-ZM 
konaného dne 12.09.2022 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 12. září 2022 od 18 hod. do společenské místnosti Areálu 

zdraví a sportu v Dolní Čermné. 

Zasedání řídil starosta, v 18 hod. zahájil jednání, přivítal přítomné a sdělil, že přítomno je 14 

zastupitelů. Z jednání se omluvil Luboš Hrdina. Konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

Starosta přivítal na jednání senátora Ing. Petra Šilara, který byl na dnešní jednání zastupitelstva 

oficiálně pozván jako host. 

 

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

Růžičku a Ing. Jiřího Zpěváka. Nikdo ze zastupitelů neměl připomínku či jiný návrh. 

 

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

následující: 

1. Zahájení jednání 

2. Zpráva o činnosti rady 

3. Finanční záležitosti  
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4. Majetkové záležitosti 

5. Různé  

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

 

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

 

2. Zpráva o činnosti rady (za období konec června 2022 - srpen 2022 ) 
Starosta uvedl, že zastupitelstvu předkládáme zprávu o činnosti rady za období od konce června 2022 

do srpna  2022 a přehled přijatých usnesení z jednání rad:  

28.06.2022 (74. jednání RM) 

27.07.2022 (75. jednání RM) 

23.08.2022 (76. jednání RM) 

 

Usnesení byla zastupitelům zaslána v podkladech pro jednání ZM. 

 

74. jednání RM 28.06.2022    

 

74.2.1. Rada městyse vzala na vědomí aktuální informace o realizaci akcí  

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

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

 

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

čp. 234 na náměstí v Dolní Čermné“ a uzavření Dodatku č. 2 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. 2 podepsat.  

 

74.3. Rada městyse vzala na vědomí informaci o stavu zpracování projektové dokumentace lokality 

v Ráji a uložila starostovi dále průběžně informovat radu městyse.  

 

74.4. Rada městyse projednala a schválila zveřejnění záměru pronájmu části budovy bez čp/če 

umístěné na pozemku parcelní číslo st. 748 - zast. plocha a nádvoří, v katastrálním území Dolní 

Čermná dle situačního plánku v příloze pro účely umístění a provozování telekomunikační 

technologie. 

 

74.5. Rada městyse projednala a schválila cenovou nabídku spol. ŽIVA zemědělská obchodní, a. s., 

Klášterec nad Orlicí 120, IČ 60917598, na pořízení sekacího ramene ke komunálnímu traktoru, dle 

přílohy, a uložila starostovi zajistit příslušnou objednávku.  

 

74.6. Rada městyse rozhodla pronajmout byt 3 + 1 ve II. NP nad tělocvičnou ZŠ Dolní Čermná čp. 4 

do nájmu P. M., bytem xxx a uzavřít s ní nájemní smlouvu na dobu určitou do 31.12.2023 s nájemným 
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ve výši dle přílohy, za podmínky, že složí na účet městyse požadovanou kauci a uložila starostovi 

podepsat příslušnou smlouvu o nájmu bytu.  

 

74.7. Rada městyse projednala a schválila uzavření smlouvy o dílo s restaurátorem L. Š., Vraclav 34, 

IČO 6480041 na provedení restaurátorských prací na pískovcovém soklu s litinovým křížem v Dolní 

Čermné, dle přílohy, a uložila starostovi ji podepsat.   

 

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

01. 07.2022. 

 

74.9. Rada městyse projednala a schválila pořízení služebního osobního vozidla Citroen Berlingo pro 

pracovně technickou skupinu městyse za cenu dle přílohy od autobazaru Duo spol. s r.o., Malešická 

47, Praha 3 a uložila starostovi zajistit všechny potřebné úkony související s nabytím vozidla do 

majetku městyse.   

 

74.10. Rada městyse projednala záměr renovace střech objektů v Areálu zdraví a sportu (očištění a 

renovační nátěr), uložila starostovi zajistit cenovou nabídku a předložit ji radě městyse k projednání. 

 

74.11. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o postupu úřadu městyse při prodlení 

poplatníků se zaplacením místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství v souladu 

se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozd. předpisů.   

 

74.12. Rada městyse projednala žádost spol. OPTIMA, spol. s r. o., Vysoké Mýto, Žižkova 738/IV, IČ 

15030709 (čj. ÚmDC 576/2022 ze dne 24.06.2022) ohledně zpracování projektové dokumentace pro 

územní řízení na akci „Modernizace silnice II/311 Horní Čermná - Mistrovice“, uděluje souhlas 

vlastníka se stavebním záměrem pro pozemek ppč. 8673 v k. ú. Dolní Čermná v majetku městyse a 

uložila H. Vágnerové zajistit zaslání odpovědi.   

 

74.13. Rada městyse projednala a schválila rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu městyse na rok 2022, 

dle přílohy. 

 

74.14. Rada městyse v souvislosti s přípravou a organizací akce Den se sousedy konané dne 

13.08.2022 schválila uzavření smluv o reklamě a darovacích smluv dle přílohy.  

 

74.15. Rada městyse schválila uzavření Úřadu městyse Dolní Čermná dne 07.07.2022 z důvodu 

čerpání dovolené a uložila zajistit informování občanů.   

 

74.16. Rada městyse se seznámila se zápisem z jednání komise sportovní a kulturní konaného dne 

08.06.2022. 

 

74.17. Rada městyse ve věci povolení stavby „Chodník Malův most - Betonka Dolní Čermná“ vzala 

na vědomí rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR se sídlem v Brně ze dne 31.05.2022. 

 

 

75. jednání RM 27.07.2022    

 

75.2.1. Rada městyse vzala na vědomí aktuální informace o realizaci akce  

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

 

75.2.2. Rada městyse v souvislosti s akcí „Obnova obecní budovy čp. 234 na náměstí v Dolní Čermné - 

II. etapa“ uložila starostovi vyzvat zhotovitele stavby o zajištění  cenové nabídky na zhotovení 

vestavěných skříní do prostor celé budovy a předložit ji radě městyse k projednání  

 

75.3. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o prodlení projektanta s předáním projektové 

dokumentace lokality „V Ráji“ s tím, že městys za prodlení zhotovitele s nedodáním díla včas bude 

požadovat zaplacení smluvní pokuty vyplývající ze smlouvy o dílo a ukládá starostovi průběžně 

radu informovat o stavu věci  

 

75.4. Rada městyse projednala a schválila poskytnutí finančního daru ve výši 10.000, - Kč TJ Dolní 

Čermná, z. s., Dolní Čermná 243, IČ 44468300 na akci Dětský den konaný dne 30.07.2022 v Areálu 

zdraví a sportu a uzavření příslušné darovací smlouvy dle návrhu v příloze a uložila starostovi ji 

podepsat. 

 

75.5. Rada městyse projednala a schválila zveřejnění záměru pachtu části budovy bez čp/če umístěné 

na pozemku parcelní číslo st. 748 - zast. plocha a nádvoří, v katastrálním území Dolní Čermná dle 

situačního plánku v příloze pro účely umístění a provozování telekomunikační technologie. 

 

75.6. Rada městyse projednala a schválila ceník samovýroby v lesích městyse Dolní Čermná dle 

přílohy s účinností od 27.07.2022. 

 

75.7. Rada městyse se seznámila s dopisem xxx V. a D. J., bytem xxx (čj. ÚmDC 642/2022 ze dne 

25.07.2022) ohledně doplnění do kupní smlouvy o prodeji pozemku ppč. 3347/12 v k. ú. Dolní 

Čermná a uložila starostovi připravit odpověď manželům Jandovým ve smyslu jednání rady městyse 

a předložit její návrh radě. 

 

75.8. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o přípravách akce Den se sousedy konané dne 

13.08.2022 v Areálu zdraví a sportu a uložila starostovi a K. Veselé zajistit potřebné organizační 

záležitosti.   

 

75.9. Rada městyse projednala žádost SPÚ – Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj, 

pobočky Ústí nad Orlicí a schválila bezúplatné převzetí projektové dokumentace stavby „Protierozní 

a protipovodňová opatření v k. ú. Jakubovice“.    

 

75.10. Rada městyse schválila zveřejnění adresného záměru městyse - prodeje nemovitostí, a to 

pozemku parc. č. st. 789 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 293 m2 a pozemku parc. č. 3298/5 - 

zahrada o výměře 1073 m2, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální 

pracoviště Ústí nad Orlicí na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Dolní Čermná, a to do vlastnictví 

Společenství vlastníků pro dům č.p. 310 Dolní Čermná, se sídlem č. p. 310 Dolní Čermná, IČ 275 

57 294, za kupní cenu 350,- Kč/m2. 

Důvodem adresného záměru je vypořádání a náprava majetkoprávních vztahů: na pozemku parc. č. 

st. 789 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 293 m2 v k. ú. Dolní Čermná se nachází budova čp. 310 - 

bytový dům s vymezenými bytovými jednotkami 310/1, 310/2, 310/3, 310/4, 310/5 a 310/6 a 

vymezeným spoluvlastnickým podílem na společných částech domu. Vlastníci uvedených bytových 

jednotek a spoluvlastnického podílu na společných částech jsou členy „Společenství vlastníků pro 



 

5 

 

dům č.p. 310 Dolní Čermná“. Pozemek parc. č. 3298/5 - zahrada o výměře 1073 m2 bezprostředně 

přiléhá k budově čp. 310 - bytový dům a tvoří s ním funkční celek.  

Rada městyse ukládá úřadu městyse zveřejnit záměr prodeje v souladu se zákonem na úřední desce 

úřadu městyse i způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

75.11. Rada městyse se seznámila s doplněním žádosti o odkoupení pozemků stpč. 317/10 a části ppč. 

4111/1 v k. ú. Dolní Čermná J. V., bytem xxx (čj. ÚmDC 587/2022 ze dne 29.06.2022) a uložila předložit 

záměr postupu při prodeji pozemků dle doplněné žádosti čj. ÚmDC 72/2022 zastupitelstvu městyse.     

 

75.12.1. Rada městyse projednala a schválila zakoupení digitálního stage piana Roland RD-88 a 

uložila starostovi zajistit příslušnou objednávku. 

75.12.2. Rada městyse projednala a schválila výpůjčku digitálního stage piana Roland RD-88 pro 

Mateřskou školu Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, sídlo Dolní Čermná 4, IČO 70996849 a uzavření 

smlouvy o výpůjčce a uložila starostovi ji podepsat.  

 

75.13. Rada městyse se seznámila s žádostí xxx P. D., bytem xxx (čj. ÚmDC 618/2022 ze dne 

14.07.2022) 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 a uložila Ing. 

Marešové v tomto smyslu informovat žadatelku  

 

75.14. Rada městyse projednala aktuální záležitosti odpadového hospodářství a schválila exkurzi do 

mikroregionu Malá Haná a obce Ratíškovice za účelem seznámení se se systémy a provozy 

odpadového hospodářství v předmětných obcích  

 

75.15. Rada městyse projednala a schválila rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu městyse na rok 2022, 

dle přílohy. 

 

75.16. Rada městyse schválila vyplacení odměn 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.  

 

75.17. Rada městyse schválila ukončení „Rámcové smlouvy o zajištění nouzového ubytování“ 

ohledně zajištění bezplatného ubytování uprchlíků prchajících z území státu Ukrajina s Pardubickým 

krajem výpovědí a uložila K. Veselé zajistit její odeslání.  

 

76. jednání RM 23.08.2022    

 

76.2.Rada městyse se prohlídkou na místě seznámila se stavem realizaci akcí  

 „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 informace o dalším předpokládaném postupu a průběhu.  

 

76.3.1. Rada městyse vzala na vědomí průběh a stávající stav akce „Oprava místních komunikací 

v Dolní Čermné“. 
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76.3.2. Rada městyse se seznámila s návrhem dalších oprav místních komunikací plánovaných na rok 

2023 a uložila starostovi zajistit přípravu této akce. 

 

76.4. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o stavu zpracování projektové dokumentace 

lokality „V Ráji“, ukládá starostovi průběžně radu informovat o stavu věci  a postupovat ve smyslu 

jednání rady.  

 

76.5.1. Rada městyse Dolní Čermná projednala v souladu s § 23 odst. 3 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, žádost Mateřské školy Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, o udělení výjimky 

z nejvyššího počtu dětí v mateřské škole na školní rok 2022/2023 stanoveného v prováděcím právním 

předpise, kterým je vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozd. předpisů. 

76.5.2. Rada městyse Dolní Čermná povoluje Mateřské škole Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, pro 

školní rok 2022/2023 výjimku z nejvyššího počtu dětí v mateřské škole, stanoveného v prováděcím 

právním předpise, kterým je vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozd. 

předpisů, a to do počtu 2 dětí za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací 

činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.     

 

76.6. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o dokončovacích pracích v souvislosti 

s prováděnými realizacemi v AZAS Dolní Čermná.  

 

76.7. Rada městyse se seznámila s žádostí Z. F., bytem xxx (čj. ÚmDC 708/2022 ze dne 12.08.2022) o 

úpravy bytu a důvody této žádosti a uložila starostovi projednat další postup se správcem - 

Městským bytovým podnikem Lanškroun, s. r. o., jednatelem Davidem Jirgesem a dále informovat 

radu.   

- starosta uvedl: p. F. písemně sdělila, že odstupuje od svého záměru odkoupit bytovou jednotku č. 

230/3. Požádala o úpravy předmětného bytu. Další postup řešíme.   

 

76.8. Rada městyse se seznámila s indikativní nabídkou služeb Raiffeisenbank a. s., Praha 4, 

Hvězdova 1716/2b, IČ 49240901 (vedení běžného účtu, firemní spořící účet, termínovaný vklad) a 

uložila starostovi prověřit možnosti pro založení dalšího spořícího účtu a předložit návrh radě.  

- rada se zabývala zhodnocením finančních prostředků městyse. Smlouvu o spořícím účtu máme 

uzavřenou s Českou spořitelnou, která nenabízí příliš vysoký úrok. Jiné banky nabízely vyšší. Nyní 

jednáme o spořícím účtu u MONETA Money Bank.   

 

76.9. Rada městyse projednala návrh na pořízení fotovoltaických elektráren městyse a uložila 

starostovi prověřit a zajistit podklady pro posouzení záměru a dotační možnosti a podmínky pro 

jejich pořízení a informovat radu městyse.  

 

76.10. Rada městyse schválila zveřejnění záměru městyse - prodeje bytové jednotky č. 224/8, způsob 

využití byt, a spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku velikosti 979/10000, 

vedené na listu vlastnictví č. 819 pro obec a katastrální území Dolní Čermná u Katastrálního úřadu 

pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí,  

jež je situovaná v budově č. p. 224 - bytový dům, stojící na pozemku parc. č. st. 329/1 - zastavěná 

plocha a nádvoří, vedeném na listu vlastnictví č. 818 pro obec a katastrální území Dolní Čermná u 

Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, formou elektronické 

aukce.      

Minimální kupní cena bytu byla stanovena znalcem ve výši 2 520 000,- Kč (vyvolávací cena). 

http://www.cuzk.cz/kp/trebic
http://www.cuzk.cz/kp/trebic
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=GFmIjzeu4QCPBJUGOAZsE5ZOTnERyvr2wJmA9xUmOQ9NNCx9ZGx-ZmpPWPUsT6G-OckulDZxFyVB-TILo5-yIe8HsjJ0nLLw_vdu4f9-sweyanDCT-4Erw==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=MHSYIo5v1RNSw7iPD50WrDnMMfEqOIzx2txtwnWGBCq2MNgZdSzuA4Fg54WWqeK0AlwZ0JAKzTsNPDSe30sECaHUbozMcBoVE3GkxjM-EFcZObfDvo-TnWUUWvM0LPqY
http://www.cuzk.cz/kp/trebic


 

7 

 

Úspěšný vydražitel bude muset uhradit ke kupní ceně také náklady za správní poplatek za vklad 

vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

 

Rada městyse ukládá úřadu městyse zveřejnit záměr prodeje v souladu se zákonem na úřední desce 

úřadu městyse i způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

- prodej předmětné bytové jednotky formou elektronické aukce byl na úřední desce městyse 

zveřejněn, MěÚ Lanškroun již připravil příslušné dokumenty k aukci (aukční řád) a v průběhu tohoto 

týdne by mělo být vše zveřejněno na aukčním portálu. 

 

76.11. Rada městyse vzala na vědomí výši úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Dolní 

Čermná, okres Ústí nad Orlicí, pro školní rok 2022/2023.  

 

76.12. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o průběhu akce Den se sousedy konané dne 

13.08.2022 v Areálu zdraví a sportu a uložila starostovi a K. Veselé předložit radě konečné vyúčtování 

této akce.  

- starosta uvedl, že k uspořádané akci jsou velmi pozitivní ohlasy, účastnil se jí velký počet 

návštěvníků. 

 

76.13. Rada městyse v návaznosti na usnesení RM č. 75.7. ze dne 27. 07. 2022 projednala a schválila 

návrh odpovědi k dopisu čj. ÚmDC 642/2022 ze dne 25.07.2022 xxx V. a D. J., bytem xxx (doplnění do 

kupní smlouvy o prodeji pozemku ppč. 3347/12 v k. ú. Dolní Čermná) a uložila starostovi ji odeslat.    

 

76.14. Rada městyse se v rámci exkurse konané dne 23.08.2022 seznámila se systémy a provozy 

odpadového hospodářství v Dobrovolném svazku obcí Technické služby Malá Haná (systém „Door 

to door“) a v obci Ratíškovice a konstatuje, že zavedení systému „Door to door“ bude s ohledem na 

platnou legislativu nezbytné zavést a uložila starostovi prověřit dotační možnosti na pořízení 

odpadových nádob  

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

Václav Mikula: o jaký pronájem se jedná v bývalém kravíně ? 

Odpověděl starosta: Jedná se o pronájem malé části místnosti za vstupními dveřmi pro umístění 

telekomunikační technologie a umístění držáku s parabolickou anténou na vnější stěně budovy. 

 

Nikdo další 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 června 2022 do srpna 2022 . 

 

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

 
 

3. Finanční záležitosti 
Informace o rozpočtových opatřeních č. 2 a č. 3 k rozpočtu městyse na rok 2022 

Starosta podal zastupitelstvu informaci o schváleném rozpočtovém opatření č. 2 a rozpočtovém 

opatření č. 3 k rozpočtu městyse na rok 2022, které byly zasláno zastupitelům k podrobnému 

seznámení v materiálech k jednání.  

Starosta podal komentář k jednotlivým změnám:   
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Rozpočtové opatření č. 2 schválila v rámci své kompetence rada na svém jednání dne 28.06.2022 

usnesením č. 74.13.   

Představuje změnu ve výši 332 248,-  Kč na straně příjmů i výdajů.   

Na straně příjmů: vyšší poplatky za odpady, kompenzační bonus covid, dotace Pard. kraje na 

komunální techniku přeplatky za energie 

Na straně výdajů: vybavení MŠ (ohřívač vody, zabezp. zařízení) a zbytek dorovnání (paragraf 

komunální služby a územní rozvoj)  

 

Rozpočtové opatření č. 3 schválila v rámci své kompetence rada na svém jednání dne 27.07.2022 

usnesením č. 75.15.   

Představuje změnu ve výši 538 855,-  Kč na straně příjmů i výdajů.   

Na straně příjmů: zejména dotace na restaurování litinového kříže, sponzorské dary na Den se 

sousedy, úroky ze spořícího účtu.  

Na straně výdajů: restaurování litinového kříže, podpora mládeže (dětský den), pořízení PD na 

vestavbu v čp. 226,  pořízení auta pro technickou četu   

 

Starosta vyzval zastupitele, zda má někdo dotazy nebo připomínky k přijatým rozpočtovým opatřením. 

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. 2 k rozpočtu městyse na rok 2022, dle přílohy, schválené usnesením 

rady městyse č. 74.13. ze dne 28.06.2022, 

 rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu městyse na rok 2022, dle přílohy, schválené usnesením 

rady městyse č. 75.15. ze dne 27.07.2022, 

včetně jejich odůvodnění.  

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

 

 

4. Majetkové záležitosti 
Komentář k majetkovým záležitostem podali starosta a Hana Vágnerová: 

 
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 -  o odkoupení pozemků  

stpč. 789 - zast. plocha o výměře 293 m2 a  

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

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

vypořádání podílového spoluvlastnictví s p. S.  

Vklad práva Dohody o vypořádání spoluvlastnictví byl na katastrálním úřadě proveden. Oba 

požadované pozemky tedy již jsou ve výlučném vlastnictví městyse.   

 

Jednotková kupní cena předmětných pozemků dle vyjádření xxx M. N. je stanovena na 350,- Kč/m2.  

 

Žádost byla v orgánech městyse projednávána následovně:  

RM 21.03.2022 
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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.   

 

ZM 20.06.2022  

23.4.1. 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 městyse rozhodnuto o zveřejnění adresného 

záměru prodeje předmětných pozemků a poté bude předloženo k rozhodnutí o prodeji zastupitelstvu městyse. 

 

RM 27.07.2022 

75.10. Rada městyse schválila zveřejnění adresného záměru městyse - prodeje nemovitostí, a to pozemku parc. č. 

st. 789 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 293 m2 a pozemku parc. č. 3298/5 - zahrada o výměře 1073 m2, 

zapsaných u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí na LV č. 10001 

pro obec a k.ú. Dolní Čermná, a to do vlastnictví Společenství vlastníků pro dům č.p. 310 Dolní Čermná, se 

sídlem č. p. 310 Dolní Čermná, IČ 275 57 294, za kupní cenu 350,- Kč/m2. 

Důvodem adresného záměru je vypořádání a náprava majetkoprávních vztahů: na pozemku parc. č. st. 789 - 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 293 m2 v k. ú. Dolní Čermná se nachází budova čp. 310 - bytový dům 

s vymezenými bytovými jednotkami 310/1, 310/2, 310/3, 310/4, 310/5 a 310/6 a vymezeným spoluvlastnickým 

podílem na společných částech domu. Vlastníci uvedených bytových jednotek a spoluvlastnického podílu na 

společných částech jsou členy „Společenství vlastníků pro dům č.p. 310 Dolní Čermná“. Pozemek parc. č. 

3298/5 - zahrada o výměře 1073 m2 bezprostředně přiléhá k budově čp. 310 - bytový dům a tvoří s ním funkční 

celek.  

Rada městyse ukládá úřadu městyse zveřejnit záměr prodeje v souladu se zákonem na úřední desce úřadu 

městyse i způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

Zveřejnění adresného záměru proběhlo od 04.08. do 20.08.2022, bez připomínek občanů 

Předkládáme zastupitelstvu k rozhodnutí o schválení prodeje pozemků stpč. 789 a ppč. 3298/5 v k. ú. 

Dolní Čermná. 

Bez dotazů a připomínek zastupitelů.  

   

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná rozhodlo prodat pozemky stavební parcelu č. 789 - zast. 

plocha a nádvoří o výměře 293 m2 a pozemkovou parcelu 3298/5 - zahrada o výměře 1073 m2, oba 

pozemky v k. ú. Dolní Čermná, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, 

Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí pro obec a k.ú. Dolní Čermná, do vlastnictví Společenství 

vlastníků jednotek pro dům čp. 310 Dolní Čermná, IČ 275 57 294, sídlo Dolní Čermná 310,  za 

jednotkovou kupní cenu 350,- Kč/m2, schválilo uzavření příslušné kupní smlouvy a uložilo 

starostovi ji podepsat. 

 

                                                                              Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 
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4.2. Žádost J. V., bytem xxx - o odkoupení pozemků - projednání záměru postupu  

Městysu byla doručena žádost J. V., bytem xxx (čj. ÚmDC 72/2022 ze dne 24.01.2022) o odkoupení 

pozemků v k. ú. Dolní Čermná z majetku městyse a její následné doplnění (čj. ÚmDC 587/2022 ze dne 

29.06.2022).  

J. V. žádá o odkoupení pozemků: 

- stavební parcely č. 317/10 - žádá o odkoupení celého pozemku o výměře 16 m2 

- části pozemkové parcely č. 4111/1 - ost. plocha (část pozemku mimo místní komunikaci - vyznačeno 

v situačním plánku v materiálech k jednání). 

O odkoupení pozemků do jeho vlastnictví žádá v souvislosti s vypořádáním majetkoprávních vztahů 

a zajištěním přístupu k plánované novostavbě rodinného domu.        

 

Projednání žádosti v orgánech městyse proběhlo následovně: 

24.01.2022 - rada se seznámila se žádostí a  bylo diskutováno nad vlastnickými vztahy v dané lokalitě 

šířeji s tím, že je nutno řešit vypořádání majetkových vztahů, na kterých se nachází obecní 

komunikace a jsou v soukromém vlastnictví p. M. P.   

 

RM 27.07.2022 

75.11. Rada městyse se seznámila s doplněním žádosti o odkoupení pozemků stpč. 317/10 a části ppč. 

4111/1 v k. ú. Dolní Čermná J. V., bytem xxx (čj. ÚmDC 587/2022 ze dne 29.06.2022) a uložila předložit 

záměr postupu při prodeji pozemků dle doplněné žádosti čj. ÚmDC 72/2022 zastupitelstvu městyse.     

 

Další postup: 

- po dokončení stavby bude vyhotoven geometrický plán na oddělení částí ppč. 4111/1 

- znalcem bude stanovena kupní cena pozemku v místě a čase obvyklá  

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

prodeje celé stpč. 317/10 a oddělených částí ppč. 4111/1. 

Bez dotazů a připomínek zastupitelů.  

   

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná se seznámilo s žádostí J. V., bytem xxx (čj. ÚmDC 72/2022 ze 

dne 24.01.2022) a jejím doplněním (čj. ÚmDC 587/2022 ze dne 29.06.2022) -   

o odkoupení stavební parcely č. 317/10 a části pozemkové parcely č. 4111/1 - ost. plocha v k. ú. 

Dolní Čermná, schválilo záměr navrženého postupu s tím, že po zpracování geometrického plánu 

na rozdělení pozemkové parcely č. 4111/1 bude radou městyse rozhodnuto o zveřejnění záměru 

prodeje pozemků a poté bude předloženo k rozhodnutí o prodeji pozemků zastupitelstvu městyse. 

 

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

    

 

4.3. Žádost xxx J. a M. P., bytem xxx  

- o odkoupení pozemku ppč. 870/2 v k. ú. Jakubovice   

Městysu byla doručena žádost xxx J. A M. P., bytem xxx (čj. ÚmDC 711/2022 ze dne 16.08.2022) 

- o odkoupení pozemku ppč. 870/2 - ost. plocha o výměře 92 m2 v k. ú. Jakubovice   

xxx P. jsou majiteli rekreační chalupy čp. 59 v k. ú. Jakubovice a navazujících pozemků ppč. 31/2 a 

ppč. 43. 

 

Pozemková parcela 870/2 - ost. plocha o výměře 92 m2 byla zaměřena geometrickým plánem č. 154-

4/2022 zpracovaným geodetickou kanceláří xxx M. V. v rámci zaměření celé lokality kolem 
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„rybníčku“ v Jakubovicích. Předmětný geometrický plán je zapsán u Katastrálního úřadu a pozemky, 

které podle něho vznikly, jsou již zapsány v katastru nemovitostí. 

Pozemková parcela č. 870/2 byla zaměřena pro nápravu majetkových vztahů -  předmětný pozemek 

navazuje na nemovitosti ve vlastnictví xxx P.; P. tento pozemek fakticky užívají a mají na něm 

kompost. 

 

Postupně budeme dle tohoto geometrického plánu řešit i další drobná narovnání majetkových 

vztahů, s vlastníky přilehlých nemovitostí budeme postupně jednat.  

Rybníček vodní plocha na ppč. 38 a přilehlý pozemek ppč. 39 pak budou předmětem prodeje 

prostřednictvím elektronické aukce.          

 

Další postup u předmětné žádosti manželů P. bude následujcí: 

- znalcem bude stanovena kupní cena pozemku v místě a čase obvyklá  

- bude předloženo radě městyse ke schválení zveřejnění záměru prodeje 

- žadatelé budou o postupu informováni 

Bez dotazů a připomínek zastupitelů.  

   

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná se seznámilo s žádostí xxx J. A M. P., bytem xxx (čj. ÚmDC 

711/2022 ze dne 16.08.2022) 

o odkoupení pozemkové parcely č. 870/2 - ost. plocha v k. ú. Jakubovice schválilo záměr 

navrženého postupu s tím, že bude radou městyse rozhodnuto o zveřejnění záměru prodeje 

předmětného pozemku a poté bude předloženo k rozhodnutí o prodeji pozemku zastupitelstvu 

městyse. 

 

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

    

 

5. Různé           
 
5.1. Informace o průběhu investičních akcí  

Starosta podal zastupitelstvu aktuální informace o investičních akcích a dalších záležitostech: 

 

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

náměstí v Dolní Čermné - II. etapa  

První etapa se pomalu dokončuje.  Okna a venkovní dveře jsou osazené, fasáda je téměř dokončená. 

V podkroví jsou dokončeny sádrokartony, malíř provádí výmalby. Je položena dlažba a obkládá se 

sociální zázemí. Dokončuje se vytápění.  Vnitřní dveře jsou objednány. Termín dokončení do 31. 10. 

2022 se dodrží tak, aby mohla být řádně vyúčtována dotace.  

Na druhé etapě probíhají souběžné práce. Dokončují se sádrokartonářské práce, je provedeno 

podlahové vytápění a kompletní betonáže, atd.  V současné době se jeví jako zásadní problém vlhkost 

v přízemí budovy. Vzhledem k tomu, že mají být v přízemí budovy položeny dřevěné podlahy, hrozí 

zde dosti vysoké riziko, že by mohlo dojít k poškození podlah vlhkostí. Proto rada na svém 

posledním jednání rozhodla o posunutí termínu dokončení II. etapy do 31. 12. 2022. Dalšími důvody 

byly statické defekty, které byly zjištěny po otlučení omítek a v neposlední řádě i další vícepráce, jako 

například větší vrstvy omítek, doplnění o vestavěné skříně, atd.  

Posunutí termínu je na podkladě relevantních okolností nezbytné. Stěhování bylo plánováno na jaře 

2023. 
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Starosta vyslovil velké poděkování Ing. Jiřímu Svobodovi za jeho práci při přípravě a realizaci obou 

etap obnovy budovy čp. 234 na náměstí. 

 

K dotazu Ing. Petra Šilara ohledně ceny těchto investičních akcí starosta odpověděl: v obou etapách 

byly vysoutěženy ceny nižší, než byla cena rozpočtová (I. etapa 17 447 456 Kč včetně DPH a II. etapa 

13 618 105 Kč včetně DPH). Oproti rozpočtové ceně byla vysoutěžená cena nižší v obou etapách o 

bezmála 4 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o obnovu budovy z 19. století, která byla opravena v 

„akci Z“, vyskytly se další vícepráce, které byly nebo budou ještě řešeny dodatky k uzavřeným 

smlouvám o dílo.  

 

Oprava místních komunikací  

Oprava již proběhla. Nad rámec smlouvy došlo k dalším opravám, a to opravě křižovatky na staré 

cestě, úseku „V koutě“ a dalším výtlukům po Dolní Čermné.    

 

V Ráji  

Projektant do současné doby nedodal projektovou dokumentaci s položkovým rozpočtem, prodlení 

trvá již téměř 3 měsíce. Průběžně je urgován. Za opožděné dodání bude městys požadovat zaplacení 

smluvní pokuty.  

Z podnětu rady městyse byl zájemcům o parcely zaslán informativní dopis o aktuální situaci 

s výzvou, aby se vyjádřili, zda jejich zájem o parcelu k výstavbě stále trvá. Zatím ti, jejichž odpověď 

došla, se vyjádřili, že jejich zájem trvá.    

 

Starosta se dále aktuálně zmínil i o stávající situaci v energetice. Městys a příspěvkové organizace 

zřízené městysem také obdržely aktuální informace ohledně výhledu cen tepla. Je nutné vyčkat, co 

přinese zastropování cen státem. 

V radě městyse byl předběžně projednán návrh na pořízení fotovoltaických elektráren městyse. 

Budou prověřeny a zajištěny podklady pro posouzení tohoto záměru a dotační možnosti a podmínky 

pro jejich pořízení. 

 

Starosta se dotázal, zda má někdo nějaké další dotazy. Nikdo neměl žádné dotazy ani připomínky. 

 

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“, o opravě místních komunikací a o stavu projektové dokumentace pro 

stavební povolení území „V Ráji“;  

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná ukládá radě dále informovat zastupitelstvo o probíhajících 

investičních akcích.  

 

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

 

 

5.2. Informace kanalizace a ČOV –  o dalším postupu po ukončení udržitelnosti projektu 

„Kanalizace a ČOV Horní a Dolní Čermná“  

Hana Vágnerová, Ing. Petr Šilar (předseda DSO Pod Bukovou horou) a Petr Helekal (místopředseda 

DSO Pod Bukovou horou) podali informace k projektu „Kanalizace a ČOV Horní a Dolní Čermná“ po 

skončení jeho udržitelnosti:       
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- udržitelnost projektu Dobrovolného svazku obcí Pod Bukovou horou „Kanalizace a ČOV Horní a 

Dolní Čermná“ skončila dne 30.06.2022  

- provoz kanalizace a ČOV je do konce r. 2022 zajištěn společností Vodovody a kanalizace Jablonné 

nad Orlicí, a. s. („VAK“) a to prodloužením koncesní smlouvy 

- jsou zpracovány 2 znalecké posudky - na ocenění vodohospodářského (nemovitého) majetku a na 

ocenění technologie. Zpracování znaleckých posudků objednávala spol. VAK a hradila náklady na 

jejich zpracování.  

 

Dne 02.09.2022 se konalo společné jednání  zástupců VAK, DSO Pod Bukovou horou a obou 

členských obcí o dalším postupu pro vložení nemovitého majetku do společnosti VAK: 

- jedná se o složitý proces, který se bude postupně uskutečňovat ještě v průběhu celého příštího roku 

2023 

- provoz pro další období by nám nadále zajišťoval VAK, tj. po skončení koncese na základě uzavřené 

provozovatelské smlouvy na rok 2023, stočné by bylo stanoveno jako tzv. regionální stočné  

- bylo jednáno o návrhu změny postupu: dle původně uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí mělo 

nejprve proběhnout rozdělení majetku mezi obce, které vloží majetek do VAK a za to obdrží akcie; 

nově navržený postup by spočíval v tom, že majetek vloží přímo svazek, dostane akcie, které si 

rozdělí obce Horní a Dolní Čermná.  

- tento nově navržený postup bude ještě prověřen, změna postupu bude připravena k projednání 

v obou zastupitelstvech (tj. po volbách) a bude k tomu připravena i nová smluvní dokumentace, která 

by nahradila stávající smlouvu o smlouvě budoucí. Veškeré dokumenty musí být vždy projednány 

valnou hromadou DSO Pod Bukovou horou a zastupitelstvy obou obcí. Náklady spojené s transakcí 

zvýšení základního kapitálu a vložením nepeněžitých vkladů do akciové společnosti VAK ponesou 

rovným dílem zúčastněné strany, tj. VAK a svazek (potažmo obce).  

 

Ing. Petr Šilar dále uvedl, že nájemné, které svazek po dobu trvání koncesní smlouvy získával od 

VAKu, bylo investováno do obnovy a oprav vodohospodářské infrastruktury a majetek je tedy 

předáván v dobrém stavu. 

Petr Helekal doplnil, že k výzvám Ministerstva zemědělství jsme rovněž odesílali dokumenty, ve 

kterých jsme zdůvodňovali a prokazovali plnění zákonné povinnosti tvorby prostředků na obnovu 

vodohospodářského majetku a péči o něj. 

 

Starosta se přítomných dotázal, zda někdo má nějaké dotazy nebo připomínky k této problematice - 

bez dotazů a připomínek zastupitelů 

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí informace o dalším postupu po ukončení 

udržitelnosti projektu „Kanalizace a ČOV Horní a Dolní Čermná“.  

 

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

 
 

6. Dotazy občanů a diskuse  
 

Starosta uvedl poslední bod jednání.  

V jeho úvodu nejprve vylovil poděkování Ing. Petru Šilarovi, kterému v září t. r. končí mandát 

v Senátu, za veškerou jeho práci, kterou pro svazek a městys odvedl. Jednalo se o 12 let konstruktivní 

spolupráce, nejen v rámci svazku, kdy jsme vstoupili do náročného rozpracovaného projektu 



 

14 

 

„Kanalizace a ČOV Horní a Dolní Čermná“, zajišťovali jeho dokončení, rozjížděli jsme provozování 

celé infrastruktury v systému „obec provozuje sama“ a řešili následně záležitosti s tím spojené, včetně 

změny na koncesní provozování, ale i podporu v mnoha projektech realizovaných městysem.  

Petr Šilar - poděkoval za dnešní pozvání. Uvedl, že po skončení ústavní funkce bude pro obce Dolní a 

Horní Čermnou nadále pracovat v rámci Dobrovolného svazku obcí Pod Bukovou horou. Bude také 

působit na úrovni kraje v oblasti vodohospodářských projektů.       

 

Poté starosta otevřel diskusi a vyzval přítomné, zda mají nějaké dotazy či příspěvky: 

 

Monika Marková - plánuje městys umístění sběrných nádob na psí exkrementy? Odpověděl starosta - 

vše se bude odvíjet od změny resp. nastavení systému odpadového hospodářství, což bude úkol pro 

orgány městyse po volbách. 

 

Petr Nastoupil - zvažují se úspory při provozu veřejného osvětlení? Odpověděl starosta - veřejné 

osvětlení můžeme vypínat, otázkou je, co na to řeknou občané. Někteří to považují za dobré, někteří 

ne. Tuto situaci bude nezbytné posoudit i ve vztahu k novým cenám elektrické energie od roku 2022.  

Starosta dále dodal, že na jaře 2023 je plánováno zahájení prací na opravách veřejného osvětlení 

v sídlišti za školou. 

 

Další dotazy ani diskusní příspěvky nikdo neměl. 

 

Vzhledem k tomu, že toto jednání bylo posledním ve volebním období 2018 - 2022 poděkoval starosta 

Petr Helekal všem zastupitelům za práci, kterou se během celého období podařilo zvládnout. Ocenil 

jejich nepolitický přístup, jednání a rozhodování, kdy je zohledňován zejména prospěch a rozvoj 

městyse. 

Starosta poděkoval také všem ostatním, kteří pracují v dalších orgánech ve prospěch městyse, redakci 

Dolnočermenského zpravodaje i všem občanům.   

 

Ludmila Ešpandrová poděkovala starostovi jménem redakční rady za výbornou spolupráci bez 

jakéhokoliv ovlivňování obsahu obecního zpravodaje.    

 

Jednání bylo ukončeno dne 12. září 2022 v 19.20 hod. 
 

 

Zapsala: JUDr. Hana Vágnerová 

 

 

 

Přílohy zápisu:  

č. 1 - zveřejněná informace o konání zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná dne 12.09.2022 

č. 2 - prezenční listiny zastupitelů a hostů 

č. 3 - usnesení zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná ze dne 12.09.2022   
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Zapisovatel JUDr. Hana Vágnerová  

  

Ověřovatel  Mgr. Jan Růžička 

  

Ověřovatel             Petr Nasto         Ing. Jiří Zpěvák 

  

Starosta  Petr Helekal  

  

 

 

  


