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U S N E S E N Í 

ze zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná 

č.  2/2022 ZM konaného dne 12.12.2022 
 

 

2.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zapisovatelku Hanu Vágnerovou, 

ověřovatele zápisu Petra Nastoupila a Luboše Hrdinu a program jednání.  

 

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

městyse Dolní Čermná za období od září 2022 do listopadu 2022 . 

 

2.3.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí: 

 rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu městyse na rok 2022, dle přílohy, schválené 

usnesením rady městyse č. 77.10. ze dne 07.09.2022, 

 rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu městyse na rok 2022, dle přílohy, schválené 

usnesením rady městyse č. 3.13. ze dne 16.11.2022, 

včetně jejich odůvodnění.  

 

2.3.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo a schválilo střednědobý výhled 

rozpočtu městyse Dolní Čermná na období 2024 - 2026 dle návrhu v příloze. 

 

2.3.3. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo a schválilo pravidla rozpočtového 

provizoria pro rok 2023 s čerpáním finančních prostředků: 

 

a) na běžné provozní výdaje městyse a úřadu městyse, včetně příspěvku pro příspěvkové 

organizace zřízené městysem Dolní Čermná, který jim bude poskytnut v měsíční výši 1/12 

roku 2022 do doby schválení rozpočtu městyse na r. 2022  

 

b) na řešení havarijních oprav, havarijních a krizových situací 
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c) na úhradu prací, dodávek služeb a zboží dle objednávek a smluv uzavřených v roce 

2022 a plnění na základě uzavřených smluvních vztahů vzniklých v roce 2022 a v 

předchozích letech.   

 

2.3.4. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí informaci o skončení 

fixačního období úrokové sazby úvěru dle Smlouvy o úvěru č. 10188/13/LCD ze dne 

26.02.2013 uzavřené se spol.  Česká spořitelna, a. s., sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, 

PSČ 140 00, IČO 45244782 a o stanovení nové úrokové sazby. 

 

2.4.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná rozhodlo prodat pozemkovou parcelu č. 870/2 

- ost. plocha o výměře 92 m2 v k. ú. Jakubovice zapsanou na LV č. 10001 u Katastrálního 

úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí pro obec Dolní Čermná, 

k. ú. Jakubovice,  do společného jmění xxx J. P., nar. xxx a M. P., nar. xxx, oba bytem xxx, 

za jednotkovou kupní cenu 50,- Kč/m2, schválilo uzavření příslušné kupní smlouvy a 

uložilo starostovi ji podepsat.          

 

2.4.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo poskytnutí věcného daru - cisternové 

automobilové stříkačky ŠKODA Š 706 RTMP, CAS 25, rz UO 49-18, kalového motorového 

čerpadla PH 6.5 s příslušenstvím a hasičského vybavení dle přílohy, která se stává 

nedílnou součástí tohoto usnesení, 1 Státnímu hasičskému záchrannému sboru Hlavního 

ředitelství státní služby Ukrajiny pro mimořádné situace - Státní pohotovostní služba 

Ukrajiny (nouzové situace) Zakarpatské oblasti, adresa: 88006, město Užhorod, ulice 

Bolgarská 2, kód (EDRPOU) 38267374 (obdarovaný) za účelem poskytnutí pomoci při 

vybavení obdarovaného hasičskou technikou a výstrojí, uložilo starostovi podepsat 

příslušnou darovací smlouvu a zajistit společně s velitelem JSDHO všechny nezbytné 

záležitosti související s předáním daru. 

 

2.5.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo poskytnutí mimořádné odměny 

starostovi městyse Dolní Čermná Petru Helekalovi za rok 2022 ve výši dvojnásobku 

měsíční odměny, jejíž poskytování mu náleží dle nařízení vlády č. 318/2017, Sb., ve znění 

pozd. předpisů, za splnění zvlášť významných úkolů městyse, spojených zejména 

s realizací investiční dotační akce „Obnova obecní budovy čp. 234 na náměstí v Dolní 

Čermné“ a přípravou, zahájením a realizací investiční akce „Obnova obecní budovy čp. 

234 na náměstí v Dolní Čermné - II. Etapa a „Rozšíření zázemí AZAS v Dolní Čermné“, 

působením v Dobrovolném svazku obcí Pod Bukovou horou a Dobrovolném svazku obcí 

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

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

městyse Dolní Čermná. 

 

2.5.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo poskytnutí mimořádné odměny 

místostarostovi městyse Dolní Čermná Ing. Jiřímu Svobodovi za rok 2022 ve výši 
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dvojnásobku měsíční odměny schválené usnesením zastupitelstva městyse Dolní Čermná 

č. 1.16. dne 14. 10. 2022, za splnění zvlášť významných úkolů městyse, spojených zejména  

s realizací investiční dotační akce „Obnova obecní budovy čp. 234 na náměstí v Dolní 

Čermné“ a přípravou, zahájením a realizací investiční akce „Obnova obecní budovy čp. 

234 na náměstí v Dolní Čermné – II. etapa“ a „Rozšíření zázemí AZAS v Dolní Čermné“ 

a za aktivní činnost nad rámec svých povinností při přípravě investičních akcí.  

 

2.6.1. 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 stavu projektové dokumentace 

pro stavební povolení  území „V Ráji“ a plánu investičních akcí v roce 2023. 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná ukládá radě dále informovat zastupitelstvo o 

probíhajících investičních akcích.  

 

2.6.2.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná se seznámilo se Smlouvou o vytvoření 

dobrovolného svazku obcí ze dne 20.12.2012, dodatky č. 1, 2, 3 a 4 k této smlouvě a dále se 

stanovami Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko ze dne 

15.11.2019, jež jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

 

2.6.2.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo návrh dodatku č. 5 ke Smlouvě o 

vytvoření dobrovolného svazku obcí ze dne 20.12.2012, jehož předmětem je ukončení 

členství obce Čenkovice v Dobrovolném svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko 

k 31.12.2022, a dále návrh nových stanov svazku s účinností od 1.1.2023, jež jsou nedílnou 

součástí tohoto usnesení, a pověřuje starostu městyse Dolní Čermná k vyslovení souhlasu 

s jejich schválením při jejich projednávání na jednání valné hromady svazku.  

  

2.6.2.3. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná pověřuje starostu městyse Dolní Čermná 

Petra Helekala, nar. xxx, bytem Dolní Čermná xxx, k zastupování městyse v Dobrovolném 

svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko. 

 

2.6.3.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí informace o Dobrovolném 

svazku obcí Pod Bukovou horou, jeho stávající činnosti a přípravě vnesení 

vodohospodářského majetku (kanalizace a ČOV Horní a Dolní Čermná) do společnosti 

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. formou nepeněžitého vkladu.   

  

2.6.3.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná pověřuje Petra Helekala, nar. xxx,  bytem 

Dolní Čermná xxx, k zastupování městyse v Dobrovolném svazku obcí Pod Bukovou 

horou. 

 

2.6.4. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná jmenuje zástupcem městyse Dolní Čermná pro 

jednání ve sdružení Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis, 

se sídlem Rychnov nad Kněžnou, Panská 1492, IČO 64224619, ve volebním období 2022 – 

2026 starostu městyse Dolní Čermná Petra Helekala, nar. xxx, bytem Dolní Čermná xxx.   
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2.6.5. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů deleguje starostu městyse 

pana Petra Helekala jako zástupce městyse Dolní Čermná, který je akcionářem společnosti 

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., se sídlem Jablonné nad Orlicí, Slezská 

350, PSČ 561 64, IČ: 48173398  

na všechny valné hromady počínaje valnou hromadou, která se bude konat v roce 2023, 

jejímž předmětem bude schválení auditora, a to  po celé jeho funkčního období až do 

odvolání, a jako náhradníka (v případě nemožnosti účasti pana Petra Helekala) člena 

zastupitelstva městyse pana Pavla Mareše.  

 

2.6.6. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí informace  

 o zajištění provozování vodohospodářského majetku, který je ve vlastnictví 

Dobrovolném svazku obcí Pod Bukovou horou, v roce 2023, prostřednictvím 

provozovatele - společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., se sídlem 

Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64, IČ: 48173398 na základě „Smlouvy o 

provozování vodohospodářského majetku“  
 o výši stočného v roce 2023    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Petr Helekal 

                                                                                                                      starosta 

 

 


