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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 12.12.2022 

č.  2/2022-ZM 
čj. ÚmDC 1043/2022  

Počet listů dokumentu: 25          

Počet příloh/listů: 4/26   

Spisový znak: 101.2.1     A/10 

               V Dolní Čermné, dne 12. prosince 2022          
 

 

ZÁPIS 

z jednání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná 

č.  2/2022-ZM 
konaného dne 12.12.2022 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. prosince 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 15 

zastupitelů. Konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

Poté starosta vyzval zastupitelku Bc. Moniku Markovou, která se z omluvitelných důvodů nemohla 

zúčastnit ustavujícího zasedání zastupitelstva, ke složení slibu. Uvedl, že zastupitel, který se 

z omluvitelných důvodů neúčastní ustavujícího zastupitelstva, skládá slib na nejbližším následujícím 

zasedání zastupitelstva, kterého se účastní. Poté Hana Vágnerová přečetla slib zastupitele ve znění 

dle ust. § 69 zákona o obcích a Bc. Monika Marková slovy „slibuji“ a svým podpisem potvrdila jeho 

složení.  

 

Starosta navrhl zapisovatelkou dnešního jednání Hanu Vágnerovou a ověřovateli zápisu Petra 

Nastoupila a Luboše Hrdinu. Nikdo ze zastupitelů neměl připomínku či jiný návrh. 
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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  

4. Majetkové záležitosti 

5. Projednání návrhu na poskytnutí mimořádné odměny starostovi  

a místostarostovi  

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 Petra Nastoupila a Luboše Hrdinu a program jednání.  

 

                                                                              Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

 

 

 

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

listopadu  2022 a přehled přijatých usnesení z jednání rad:  

07.09.2022 (77. jednání RM) 

14.10.2022 (1. jednání RM) 

27.10.2022 (2. jednání RM) 

16.11.2022 (3. jednání RM) 

Usnesení byla zastupitelům zaslána v podkladech pro jednání ZM. 

 

77. jednání RM 07.09.2022    

77.2.1. Rada městyse se seznámila se stávajícím stavem akce „Obnova obecní budovy čp. 234 na 

náměstí v Dolní Čermné“ a uložila starostovi dále průběžně informovat radu. 

 

77.2.2. Rada městyse se seznámila s průběhem akce „Obnova obecní budovy čp. 234 na náměstí 

v Dolní Čermné – II. etapa“, projednala prodloužení termínu dokončení akce, některé vícepráce a 

uložila starostovi zajistit předložení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27.04.2022 se zhotovitelem 

spol. KPV SYSTÉM s. r. o. a tento předložit radě ke schválení.   

 

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

lokality „V Ráji“, projednala a schválila návrh informativního dopisu a uložila starostovi zajistit jeho 

rozeslání zájemcům o parcely.   

 

77.3. Rada městyse vzala na vědomí aktuální informace ohledně výhledu ceny tepla předložené 

dodavatelem městyse -  firmou J. S., Lanškroun, Na Náhonu 140, IČ 188 38 014 a uložila starostovi 

informovat radu o dalším vývoji cen.  
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77.4. Rada městyse projednala a schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 841/TC/RD/2022/038 ze 

dne 04.04.2022 na zhotovení díla „Oprava místních komunikací v Dolní Čermné“ se společností 

STRABAG a. s., Praha 5, Kačírkova 984/4, Odštěpný závod Praha, Oblast Hradec Králové, Hradec 

Králové, Kladská 1082, IČO 60838744 dle přílohy, a uložila starostovi ho podepsat.  

 

77.5.1. Rada městyse ruší usnesení č. 75.5. ze dne 27.07.2022.  

 

77.5.2. Rada městyse projednala a schválila uzavření nájemní smlouvy se společností Nordic Telecom 

Regional s.r.o., Praha 4-Michle, Jihlavská 1558/21, IČ 045 93 332 o umístění telekomunikační 

technologie v části budovy bez č. p. umístěné na pozemku parc. č. st. 748, vše v k. ú. Dolní Čermná, 

zapsáno u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí na LV 

10001 pro obec a k. ú. Dolní Čermná, na dobu neurčitou, za měsíční nájemné dohodnuté v čl. V. 

nájemní smlouvy a uložila starostovi podepsat příslušnou smluvní dokumentaci dle přílohy. 

 

77.6. Rada městyse projednala bankovní nabídky a možnosti zhodnocení finančních prostředků 

městyse, schválila formu spořicího účtu a uzavření Smlouvy o spořicím účtu s MONETA Money 

Bank, a. s., Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1442/1b, IČ 256 72 720, a uložila starostovi ji podepsat.     

 

77.7. Rada městyse projednala a schválila vyúčtování akce Den se sousedy konané dne 13.08.2022, dle 

přílohy. 

 

77.8. Rada městyse projednala a schválila ceník za užívání tělocvičny pro tělovýchovnou a kulturní 

činnost s účinností od 01.10.2022, viz příloha, a uložila starostovi zajistit informování provozovatele a 

zástupců spolků.   

 

77.9. Rada městyse projednala a schválila cenovou nabídku spol. Agrostav Ústí nad Orlicí, a. s., se 

sídlem Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, IČO 47452943 na akci „Oprava zpevněných ploch k turistické 

ubytovně v AZAS Dolní Čermná“ dle přílohy a uložila starostovi podepsat příslušnou dokumentaci,  

 

77.10. Rada městyse projednala a schválila rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu městyse na rok 2022, 

dle přílohy. 

 

77.11. Rada městyse projednala a schválila cenovou nabídku firmy J. V., Hradec Králové, Durychova 

1386/16, IČ 01538896 na nátěry střech objektů v AZAS a uložila starostovi zajistit realizaci opravy.  

 

77.12. Rada městyse projednala a schválila cenovou nabídku předloženou společností STRABAG a. s., 

Praha 5, Kačírkova 984/4, Odštěpný závod Praha, Oblast Hradec Králové, Hradec Králové, Kladská 

1082, IČO 60838744, na akci „Dolní Čermná – opravy místních komunikací“ dle přílohy a uzavření 

příslušné smlouvy o dílo dle přílohy, uložila starostovi předmětnou smlouvu podepsat a zajistit 

realizaci uvedené akce. 

 

77.13. Rada městyse projednala záměry s byty v bytovém domě čp. 226 v Dolní Čermné a uložila 

starostovi zajistit další postup ve smyslu jednání rady.   

 

77.14. Rada městyse vzala na vědomí požadavky spolků na využití Areálu zdraví a sportu Dolní 

Čermná pro pořádání společenských akcí v sezóně 2023 a ukládá K. Veselé zohlednit konání akcí při 

obsazování areálu v sezóně roku 2023. 

http://www.cuzk.cz/kp/trebic
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77.15. Rada městyse rozhodla o zřízení věcného břemene na pozemcích ppč. 4106/56, ppč. 8756, ppč. 

3924/6 v k. ú. Dolní Čermná, ve prospěch oprávněného – společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, 

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

Ostřetín 288, IČ  04669754, 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 č. IV-12-2022925/VB/02, Dolní 

Čermná, parc. č. 8543/5, knn  a ukládá místostarostovi předmětnou smlouvu podepsat. 

 

77.16. Rada městyse projednala a schválila uzavření hromadné licenční smlouvy o veřejném 

provozování č. VP_2022_146581 s OSA - Ochranným svazem autorským pro práva k dílům 

hudebním, z. s., Praha 6, Čs. Armády 786/20, IČO 63839997 k užití hudebních děl prostřednictvím 

reprodukčních přístrojů v objektech Autokempu Dolní Čermná a uložila starostovi ji podepsat.  

 

77.17. Rada městyse vzala na vědomí organizaci školního roku 2022–2023 v Mateřské škole Dolní 

Čermná předloženou ředitelkou MŠ. 

 

77.18. Rada městyse projednala ceník ubytovacích kapacit městyse na rok 2023 a uložila starostovi 

zajistit aktuální ceny energii pro rok 2023 a předložit věc znovu k projednání radě.   

 

77.19. Rada městyse projednala prodloužení termínu vypracování projektové dokumentace projektu 

„Půdní vestavba objektu čp. 226 v Dolní Čermné“ do 31.12.2022 z důvodu rozšíření zadání, schválila 

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo z 08.06.2022 se zhotovitelem společností svoboda.plan s. r. 

o., se sídlem Dolní Čermná 234,  IČO 27554805 a uložila starostovi ho podepsat.       

 

77.20. Rada městyse schválila platový výměr ředitelky příspěvkové organizace zřízené městysem 

Dolní Čermná 

 Školní jídelna Dolní Čermná, se sídlem Dolní Čermná 40, IČO 70154503 

s účinností od 01.09.2022, dle přílohy. 

 

1. jednání RM 14.10.2022    

1.2.1. Rada městyse se seznámila se stavem a dalším předpokládaným průběhem akcí  

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

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

a uložila starostovi dále průběžně informovat radu. 

 

1.2.2. Rada městyse vzala na vědomí informace o stavu zpracování projektové dokumentace lokality 

„V Ráji“ (důvody prodlení), projednala možná řešení, uložila starostovi ve věci dále jednat a radu 

informovat.  

 

1.3.1. Rada městyse zřídila jako své iniciativní a poradní orgány: 

a) komisi stavební  

b) komisi životního prostředí  

c) komisi sportovní a kulturní  

d) komisi společenskou  

 

1.3.2. Rada městyse jmenuje předsedou komise stavební Radka Rollera a členy komise stavební Ing. 

Martina Jiráska, Ing. Jiřího Svobodu a Ing. Jiřího Appla. 
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1.3.3. Rada městyse jmenuje předsedou komise životního prostředí Mgr. Jana Růžičku a členy komise 

životního prostředí Ing. Aleše Hampla, Ing. Vlastislava Vyhnálka a Ing. Magdalénu Vágnerovou. 

 

1.3.4. Rada městyse jmenuje předsedkyní komise sportovní a kulturní Bc. Ivanu Hamplovou a členy 

komise sportovní a kulturní zástupce jednotlivých spolků dle přílohy.  

 

1.3.5. Rada městyse jmenuje předsedkyní komise společenské Alexandru Pirklovou a členy komise 

společenské Evu Vackovou, Radomíra Jansu.  

 

1.3.6. Rada městyse vzala na vědomí, že redakční rada Dolnočermenského zpravodaje bude pracovat 

ve složení: Ludmila Ešpandrová, PaedDr. Olga Liprová, Bc. Ivana Hamplová  a Ing. Milada 

Marešová. 

 

1.4. Rada městyse Dolní Čermná  v souladu s ust. § 658 zákona č. 89/2012 Sb., v planém znění,  a ust. § 

11a) zákona č. 301/2000 Sb., v planém znění, pověřila člena Zastupitelstva městyse Dolní Čermná Ing. 

Jiřího Zpěváka,  člena Zastupitelstva městyse Dolní Čermná Mgr. Jana Růžičku a člena Zastupitelstva 

městyse Dolní Čermná Jana Svobodu k přijímání sňatečného prohlášení snoubenců a dle ust. § 108 

odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., v planém znění, je oprávnila používat závěsný odznak, který má 

uprostřed velký státní znak a po obvodu odznaku je uveden název Česká republika.     

 

1.5. Rada městyse vzala na vědomí informaci o akci „návštěva rodáků z Texasu“, která bude 

uspořádána Pardubickým krajem v září 2023 v Areálu zdraví a sportu v Dolní Čermné.  

 

1.6.1. Rada městyse projednala a schválila možnost využití služebního motorového osobního vozidla 

Kia Sportage k soukromým účelům starostovi městyse Dolní Čermná, a to s platností po dobu 

výkonu funkce starosty. 

1.6.2. Rada městyse ukládá ekonomce úřadu městyse postupovat v souvislosti s usnesením č.  1.6.1. v 

souladu s ust. § 6  odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., v platném znění, o dani z příjmů.  

 

1.7. Rada městyse vzala na vědomí Protokol o kontrole (čj. ČŠIE-1328/22-E) České školní inspekce 

z inspekční činnosti ve Školní jídelně  Dolní Čermná provedené dne 05.09.2022. 

 

1.8. Rada městyse projednala a schválila uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování č. 

VP_2022_146633 s OSA - Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, z. s., Praha 6, 

Čs. Armády 786/20, IČO 63839997 k živému užití hudebních děl k poslechu při akci Den se sousedy 

dne 13.08.2022 a uložila starostovi ji podepsat.  

 

1.9. Rada městyse schválila přijetí daru na podporu výuky v rámci technického vzdělávání pro 

příspěvkovou organizaci Základní škola Vincence Junka, Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, sídlo 

Dolní Čermná 4, IČO 70996806 (obdarovaný) a uzavření příslušné darovací smlouvy (čj. MULA 

21987/2022) mezi městem Lanškroun, se sídlem nám. J. M. Marků 12, Lanškroun – Vnitřní Město, IČO 

00279102 (dárce) a obdarovaným, dle přílohy. 

 

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

14.09.2022. 

 

2. jednání RM 27.10.2022    
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2.2.1. Rada městyse vzala na vědomí aktuální informace o realizaci akce  

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

 

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

čp. 234 na náměstí v Dolní Čermné“ a uzavření Dodatku č. 3 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. 3 podepsat.  

 

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

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

 

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

čp. 234 na náměstí v Dolní Čermné - II. etapa“ a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 

27.04.2022 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. 1 podepsat.  

 

2.4.1. Rada městyse vzala na vědomí informace o záležitostech bytového hospodářství městyse a 

seznámila se s doručenými žádostmi o byty dle přílohy.  

- k usnesení starosta uvedl, že uvolněný byt v přízemí čp. 226 se připravuje k opravě; zpracovává se 

projekt na přestavbu v čp. 226 (půdní vestavba) včetně úprav dosud nevyužitých prostor (k 

podnikání, příp. umístění pošty, nebo jiných provozů)   

 

2.4.2. Rada městyse projednala žádosti o byty a rozhodla pronajmout byt č. 2 o velikosti 1 + kk v I. NP 

v domě čp. 226 do nájmu M. K., bytem xxx, a uzavřít s ní nájemní smlouvu od 01.11.2022 na dobu 

určitou do 30.06.2023 s nájemným ve výši dle přílohy, za podmínky, že složí na účet městyse 

požadovanou kauci a uložila správci Městskému bytovému podniku Lanškroun, s. r. o. uzavřít 

příslušnou smlouvu o nájmu bytu.  

 

2.4.3. Rada městyse projednala žádost A. K., bytem xxx, o přidělení nájemního bytu a rozhodla této 

žádosti nevyhovět   

 

2.4.4. Rada městyse projednala žádost B. D., bytem xxx, o přidělení nájemního bytu a rozhodla 

žádosti nevyhovět s tím, že uložila zaměstnankyním městyse vést jeho žádost v evidenci žádostí 

uchazečů o byty. 

 

2.4.5. Rada městyse projednala žádost P. K., bytem xxx, o přidělení nájemního bytu a rozhodla 

žádosti nevyhovět s tím, že uložila zaměstnankyním městyse vést její žádost v evidenci žádostí 

uchazečů o byty. 

 

2.4.6. Rada městyse projednala žádost M. T., bytem xxx, o výměnu bytu 1 + kk za byt 1 + 1 v domě čp. 

226, rozhodla žádosti o směnu nevyhovět a uložila zaměstnankyním městyse vést její žádost 

v evidenci.  

 

2.5. Rada městyse se seznámila se zprostředkovanou žádostí D. S. - o nalezení skromného bydlení, 

konstatuje, že prozatím o žádné takové možnosti neví a ukládá vést žádost dále v patrnosti.      

 

2.6. Rada městyse rozhodla o zřízení budoucího věcného břemene na pozemcích ppč. 4148 a 4145/1 

v k. ú. Dolní Čermná, ve prospěch oprávněného – společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, Děčín IV – 
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Podmokly, Teplická 874/8, IČO 24729035, zastoupené společností ELRO Czech, s.r.o., Ostřetín 288, 

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. 

ČEZd_SoBS VB 44248/IV-12-2025087/UO Dolní Čermná, p. č. 2747/2, knn  a ukládá místostarostovi 

předmětnou smlouvu podepsat. 

Zodpovídá: starosta, Vágnerová, Marešová  

Termín: 10.11.2022 

 

2.7. Rada městyse projednala obsazení pracovní pozice pro Úřad městyse Dolní Čermná 

„referent/referentka správy majetku městyse a asistent/ka starosty se zástupem pro výkon matriční 

agendy a agendy evidence obyvatel“ a uložila starostovi vyhlásit veřejnou výzvu na její obsazení 

v souladu s ust. § 6 č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých 

zákonů, ve znění pozd. předpisů. 

 

2.8. Rada městyse vzala na vědomí informaci z dílčího přezkoumání hospodaření městyse Dolní 

Čermná  za rok 2022 provedeného pracovnicemi Krajského úřadu Pardubického kraje  dne 18.10.2022 

se závěrem nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 

2.9. Rada městyse schválila udělení plné moci P. V., nar. xxx, bytem xxx, pro zastupování městyse 

Dolní Čermná na valné hromadě Honebního společenstva Dolní Čermná - Petrovice konané  dne 

12.11.2022. 

 

3. jednání RM 16.11.2022    

3.2.1. Rada městyse vzala na vědomí informaci o ukončení realizace akce  

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

v termínu dle uzavřené smlouvy o dílo a následném převzetí díla a uložila starostovi poskytnout 

k tomu veškerou potřebnou součinnost. 

 

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

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

 

3.2.2.2. Rada městyse projednala a schválila zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu 

na akci „Vybavení budovy čp. 234 na náměstí v Dolní Čermné“.  

Rada městyse schválila smlouvu o dílo a pověřuje Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-

Lanškrounsko zajištěním zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Vybavení budovy 

čp. 234 na náměstí v Dolní Čermné“, obesláním firem, otevřením obálek, posouzením a hodnocením 

došlých nabídek s tím, že radě městyse bude následně předloženo vyhodnocení došlých nabídek 

uchazečů a doporučení pro výběr zhotovitele.  

 

3.3. Rada městyse vzala na vědomí informaci o předpokládaném termínu zpracování projektové 

dokumentace lokality „V Ráji“ a seznámila se s aktualizovaným seznamem zájemců o parcely.  

 

3.4.1. Rada městyse se seznámila s předběžným návrhem investic a oprav v městysu a po jeho 

projednání uložila starostovi návrh akcí pro rok 2023 rozpracovat a opětovně předložit k projednání 

radě v rámci přípravy rozpočtu na rok 2023.  

3.4.2. Rada městyse vzala na vědomí informace o jednání starosty s hejtmanem Pardubického kraje 

ohledně plánovaných investic městyse Dolní Čermná a Pardubického kraje.  
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3.5. Rada městyse vzala na vědomí informaci o termínech zveřejněného prodeje bytové jednotky č. 8 

v bytovém domě čp. 224 v Dolní Čermné formou elektronické aukce (uzávěrka přihlášek a konání 

aukce) a uložila starostovi o výsledku informovat radu. 

- k tomuto usnesení starosta uvedl, že do stanoveného termínu se nepřihlásil žádný zájemce, aukce se 

nekonala. Bude tedy předloženo radě s návrhem pronájmu předmětného bytu na dobu určitou 

 

3.6.1. Rada městyse projednala záležitosti technického vybavení JSDHO, včetně automobilového 

parku a uložila starostovi projednat s vedením HZS případný převod novější automobilové cisterny 

do majetku městyse.   

 

3.7. Rada městyse schválila vyplacení odměn za 2. pololetí roku 2022 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.  

 

3.8. Rada městyse ustanovila komisi (viz příloha) pro výběr nového zaměstnance Úřadu městyse 

Dolní Čermná na pracovní pozici „referent/referentka správy majetku městyse a asistent/ka starosty 

se zástupem pro výkon matriční agendy a agendy evidence obyvatel“ a ukládá starostovi informovat 

radu o výsledku.  

- k tomu starosta uvedl, že byla vyhlášena veřejná výzva na obsazení uvedené pracovní pozice 

v souvislosti se skončením pracovního poměru Ing. Marešové, vybrána byla paní Jitka Dušková, 

bývalá starostka obce Petrovice     

 

3.9. Rada městyse projednala problematiku svícení veřejného osvětlení a schválila vypínání veřejného 

osvětlení v noční době od 23.30 hod. do 04.30 hod., a to od 01.12.2022 

- opatření bylo přijato v souvislosti s šetřením energií, nepodařilo se opatření realizovat od 01.12.2022, 

neboť se řeší instalace zřízení, které bude VO vypínat  

 

3.10. Rada městyse udělila předchozí souhlas k přijetí darů pro Základní škola Vincence Junka, Dolní 

Čermná, okres Ústí nad Orlicí, pro účely uspořádání vánoční besídky.  

 

3.11. Rada městyse projednala a schválila všeobecné podmínky provozu tělocvičny pro 

tělovýchovnou a kulturní činnost, včetně ceníku za užívání dle přílohy, a uložila starostovi zajistit 

informování provozovatele.   

 

3.12. Rada městyse projednala návrh střednědobého výhledu rozpočtu městyse Dolní Čermná na 

období 2024 - 2026 a doporučila zastupitelstvu městyse ho schválit. 

 

3.13. Rada městyse projednala a schválila rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu městyse na rok 2022, 

dle přílohy. 

 

3.14. Rada městyse schválila zveřejnění záměru městyse - prodeje pozemkové parcely č. 870/2 – 

ostatní plocha o výměře 92 m2 v k. ú. Jakubovice zapsané na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního 
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úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí pro obec Dolní Čermná a k. ú. 

Jakubovice, za  kupní cenu 50,- Kč/m2. 

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

úřadu městyse i způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

3.15.1. Rada městyse projednala žádost Nadačního fondu S námi je tu lépe!, Ústí nad Orlicí, ČS. 

armády 1076, IČ 01558501 (čj. ÚmDC 966/2022 ze dne 14.11.2022) o individuální dotaci z rozpočtu 

městyse Dolní Čermná v roce 2022 na projekt „Moderní přístroje pro chirurgii ruky a nohy“ - 

inovativní systém Electric Pen Drive pro chirurgické oddělení NPK, a. s., Orlickoústecké nemocnice, 

schválila pro tento účel poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč a uzavření příslušné veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy, s tím, že žadatel do stanoveného termínu doloží využití 

poskytnutých prostředků. 

 

3.15.2. Rada městyse projednala žádost Oblastní charity Ústí nad Orlicí, Letohrad, Na Kopečku 356, 

IČ 44468920 (čj. ÚmDC 971/2022 ze dne 14.11.2022) o individuální dotaci z rozpočtu městyse Dolní 

Čermná v roce 2022 na poskytované služby Občanská poradna, Osobní asistence, Charitní 

pečovatelská služba Letohrad, Sociální rehabilitace, Domácí hospic ALFA-OMEGA), schválila pro 

tento účel poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace, dle přílohy, s tím, že žadatel do stanoveného termínu doloží využití poskytnutých 

prostředků. 

 

3.16. Rada městyse rozhodla poskytnout finanční dary zařízením zdravotnické a sociální péče a 

neziskovým organizacím, jejichž služby využívají občané městyse Dolní Čermná takto: 

 dar ve výši 4.000,- Kč Středisku sociálních služeb Salvia, z. ú., Svitavy, Wolkerova alej 92/18, 

IČ 03017621;  

 dar ve výši 6.000,- Kč Sociálním službám Lanškroun, Lanškroun, Janáčkova 1003, IČ 75081849; 

 dar ve výši 6.000,- Kč Oblastní charitě Pardubice, Pardubice, V Ráji 732, IČ 46492160;      

 dar ve výši 3.000,- Kč AUDIOHELP, z. s., poradna Ústí nad Orlicí, ul. ČSA 284, IČ 49774883;  

 dar ve výši 3.000,- Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí, Ústí nad 

Orlicí, Kopeckého 840, IČ 00426261;  

 dar ve výši 3.000,- Kč Svazu tělesně postižených v ČR, z. s., místní organizace Lanškroun, 

Lanškroun, Hradební 202, IČ 75013851 

Rada městyse schválila uzavření příslušných darovacích smluv dle návrhů v příloze a uložila 

starostovi je podepsat 

 

3.17. Rada městyse se seznámila se zápisem komise životního prostředí z jednání dne 29. 10.2022  a 

doporučeními a návrhy komise s tím, že  projednala a přijala stanoviska k bodu 1.), 3.) a 5.).  

 

3.18. Rada městyse uložila kontrolní skupině ve složení: Ing. Jiří Mencl, Ing. Lenka Kubíčková a Mgr. 

Jiří Vávra provést kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. 

(zákon o finanční kontrole), v platném znění, u příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je 

městys Dolní Čermná. 

 

3.19. Rada městyse schválila místem pro provádění svatebních obřadů pro volební období 2022 - 2026 

vestibul ve 2. poschodí budovy základní školy -  objekt občanské vybavenosti čp. 4, který je součástí 

stpč. 459 v k. ú. Dolní Čermná.  
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3.20. Rada městyse schválila návrh provozu úřadu v době vánočních svátků a uložila H. Vágnerové a 

M. Marešové zajistit informování občanů.   

 

3.21.1. Rada městyse navrhuje zastupitelstvu městyse schválit poskytnutí mimořádné odměny 

starostovi městyse Dolní Čermná Petru Helekalovi 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.  

 

3.21.2. Rada městyse navrhuje zastupitelstvu městyse schválit poskytnutí mimořádné odměny 

místostarostovi městyse Dolní Čermná Ing. Jiřímu Svobodovi ve výši 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.  

 

3.22. Rada městyse vzala na vědomí návštěvu delegace z družební obce Liptovská Teplička ve dnech 

17. - 20. 11. 2022. 

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

Nikdo 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 září 2022 do listopadu 2022 . 

 

                                                                              Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

 

 

3. Finanční záležitosti 
 
3.1. Informace o rozpočtových opatřeních č. 4 a č. 5 k rozpočtu městyse na rok 2022 

Starosta podal zastupitelstvu informaci o schváleném rozpočtovém opatření č. 4 a rozpočtovém 

opatření č. 5 k rozpočtu městyse na rok 2022, které byly zaslány zastupitelům k podrobnému 

seznámení v materiálech k jednání.  

Starosta podal komentář k jednotlivým změnám:   

Rozpočtové opatření č. 4 schválila v rámci své kompetence rada na svém jednání dne 07.09.2022 

usnesením č. 77.10.   

Představuje změnu ve výši 417.000,-  Kč na straně příjmů i výdajů.   
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Na straně příjmů: dotace na komunální volby, dar na DČ Zpravodaj, DSS - dary a úhrady ze smluv o 

reklamě (sponzoři), příspěvek - za ubytování uprchlíků z Ukrajiny   

Na straně výdajů: výdaje na komunální volby, dorovnání (paragraf komunální služby a územní 

rozvoj) 

 

Rozpočtové opatření č. 5 schválila v rámci své kompetence rada na svém jednání dne 16.11.2022 

usnesením č. 3.13.   

Představuje změnu ve výši 724.750,-  Kč na straně příjmů i výdajů.   

Na straně příjmů: zejména vyšší sdílené daně, dotace na prezidentské volby, průtoková dotace pro 

MŠ a dotace na lesy, odměna od EKO-KOM za třídění odpadů, pojistné náhrady.. 

Na straně výdajů: zejména využití dotací (získaných na příjmech), podpory neziskovek a zařízení 

zdravotní a sociální péče, platy - zaměstnanci úřadu a čety (od 1. 9. zvýšení platových tarifů dle 

vládního nařízení), …   

 

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. 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.  

 

                                                                              Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

 

 
3.2. Projednání střednědobého výhledu rozpočtu městyse na r. 2024 - 2026   

K předloženému bodu starosta uvedl: předkládáme zastupitelstvu návrh střednědobého výhledu 

rozpočtu městyse na r. 2024 - 2026. Příslušný návrh byl zastupitelům zaslán k seznámení 

v materiálech k jednání.  

Stávající střednědobý výhled rozpočtu je sestaven na roky 2022 - 2024. 

Střednědobý výhled rozpočtu sestavují obce povinně dle § 3 zákona č. 250/2000 Sb. - o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje 

roční rozpočet (tj. rozpočet bude na r. 2023, střednědobý výhled rozpočtu musí být nejméně na dva 

roky následující, tj. 2024 až 2025):    

Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního samosprávného celku sloužícím pro 

střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených 

smluvních vztahů a přijatých závazků. Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní 

údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a 

potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. 

Podle zákona č. 250/2000 Sb. byl návrh střednědobého výhledu rozpočtu zveřejněn od 16.11.2022 na 

úřední desce (zveřejňuje se obdobně jako rozpočet). Poté se musí zveřejnit schválený střednědobý 

výhled rozpočtu.  

Starosta se dotázal zastupitelů, zda má někdo nějaké připomínky či jiný návrh. 

Nikdo ze zastupitelů k předloženému návrhu střednědobého výhledu rozpočtu nic neměl.   
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Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo a schválilo střednědobý výhled rozpočtu 

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

 

                                                                              Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

 

 

3.3. Projednání rozpočtového provizoria na rok 2023  

Komentář k návrhu rozpočtovému provizoria na rok 2023 podal starosta: 

Přípravu rozpočtu na rok 2023 jako obvykle plánujeme v průběhu měsíce ledna 2023, tj. po uzavření 

roku, s klasickým průběhem rozpočtového procesu (prvotní návrh rozpočtu připraví ekonomka 

úřadu v součinnosti se starostou, poté se projedná s finančním výborem a v radě městyse a následně 

na zastupitelstvu).  

Předložení a projednání rozpočtu se předpokládá na jednání zastupitelstva nejpozději do konce 

února 2023.  

Po dobu do schválení nového rozpočtu je nutné zajistit hospodaření a chod městyse pravidly 

rozpočtového provizoria, které umožňuje § 13 zákona č. 250/2000 – o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů: Nebude-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se 

rozpočtové hospodaření územního samosprávného celku v době do schválení rozpočtu pravidly 

rozpočtového provizoria. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria 

se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. 

 

Schválená pravidla rozpočtového provizoria by měla zabezpečit: 

 chod městyse a úřadu městyse, včetně poskytování příspěvku pro příspěvkové organizace 

zřízené městysem Dolní Čermná, 

 plnění na základě uzavřených smluvních vztahů vzniklých v minulých letech (splátky úvěrů 

atd.), 

 úhrady dodavatelských faktur (za energie atd.),  

 splnění povinností z pracovněprávních vztahů (výplata mezd, odvody sociálního a 

zdravotního pojištění, …), 

 řešení havarijních a krizových situací (živelné pohromy atd.) 

 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 

(včetně rozpracovaných investičních akcí) 

 

Starosta vyzval zastupitele, zda má někdo dotazy nebo připomínky k návrhu rozpočtového 

provizoria.  

Mgr. Jan Šebrle – jaká jsou omezení po dobu rozpočtového provizoria? Odpověděl starosta – v době 

rozpočtového provizoria nelze zahajovat nové investiční akce a uzavírat nové smlouvy.    

Další dotazy ani připomínky nikdo ze zastupitelů neměl.  

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

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  
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b) na řešení havarijních oprav, havarijních a krizových situací 

 

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   

 

                                                                              Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

 

 

3.4. Informace o zvýšení úrokové sazby - úvěrová smlouva č. 10188/13/LCD   

Starosta podal zastupitelstvu informace ohledně úvěrové smlouvy č. 10188/13/LCD z 26. února 2013:    

 jedná se úvěr na kanalizaci a plynofikaci, na kterém budeme mít k 31.12.2022 nesplacený 

zůstatek ve výši 4.414.465,33 Kč 

 k datu 31.1.2023 nám končí 5leté fixační období, současná úroková sazba je 1,64 %, nová 

úroková sazba byla stanovena na 5,5 %, a to od 01.02.2023 do 31.05.2026  

 záležitost byla projednána dne 05.12.2022 ve finančním výboru, bylo konstatováno, že 

úroková sazba se sice značně zvyšuje, ale vzhledem k tomu, že volné finanční prostředky 

máme uloženy na spořícím účtu u MONETA Money Bank s úrokem 5,3 %, ponechání úvěru 

nás výrazně nezatíží. Výhodou zároveň je, že nám zůstávají volné finanční prostředky a 

zároveň i to, že úvěr můžeme kdykoli bez sankce splatit. proto Finanční výbor doporučil si 

úvěr prozatím ponechat a situaci monitorovat, v případě významných změn můžeme daný 

postup kdykoli přehodnotit.   

 

Starosta se dotázal, zda někdo má k tomuto bodu nějaké dotazy. 

Mgr. Jan Šebrle - v případě využití prostředků uložených na spořícím účtu je nějaká výpovědní doba? 

Odpověděl starosta - s finančními prostředky máme možnost okamžitého disponování, bez výpovědi 

a bez sankcí. 

K tématu výše úroků a spořícího účtů proběhla krátká diskuse, do které se zapojili Luboš Hrdina, 

Pavel Mareš a Petr Helekal.    

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

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. 

 

                                                                              Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

 

 

4. Majetkové záležitosti 
 
4.1. Projednání žádosti xxx J. a M. P., bytem xxx  

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

Komentář k bodu majetkových záležitostí podali starosta a Hana Vágnerová: 

 

Městysu byla doručena žádost manželů 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   
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Xxx P. jsou majiteli rekreační chalupy čp. 59 na stavební parcele č. 23 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 Ing. M. V. v rámci zaměření celé lokality kolem 

„rybníčku“ v Jakubovicích. Předmětný geometrický plán je zapsán u Katastrálního úřadu a tudíž 

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

Ppč. 870/2 byla zaměřena pro nápravu majetkových vztahů -  předmětný pozemek navazuje na 

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

Jednotková kupní cena předmětných pozemků dle vyjádření Ing. M. N. je stanovena na 50,- Kč/m2.  

 

Žádost byla v orgánech městyse projednávána následovně:  

ZM 12.09.2022 - předložení žádosti a projednání záměru postupu 

24.4.3. 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. 

 

RM 16.11.2022 - projednání zveřejnění záměru prodeje 

3.14. Rada městyse schválila zveřejnění záměru městyse - prodeje pozemkové parcely č. 870/2 – ostatní plocha o 

výměře 92 m2 v k. ú. Jakubovice zapsané na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický 

kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí pro obec Dolní Čermná a k. ú. Jakubovice, za  kupní cenu 50,- 

Kč/m2. 

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

městyse i způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

Zveřejnění záměru proběhlo od 21.11. do 07.12.2022, bez připomínek občanů. 

Na pozemku je zřízeno věcné břemeno (smlouva z 31.10.2007) ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. 

Předkládáme zastupitelstvu k rozhodnutí o schválení prodeje pozemku ppč. 870/2 v k. ú. Jakubovice. 

Bez dotazů a připomínek zastupitelů.  

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

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.          

 

                                                                              Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

 

 

 

4.2. Projednání poskytnutí daru na Ukrajinu prostřednictvím družebního města Velký Berezný – 

hasičského cisternového automobilu a další nepotřebné techniky  

K předloženému bodu starosta uvedl: 

Naše JSDHO v současné době vlastní dvě cisternové automobilové stříkačky. Jedna z nich je CAS 25 Š 

706 RTHP, rok výroby 1979. Jedná se tedy o vozidlo, které je staré 43 let. Jednotka se o něho sice 

vzorně stará, ale vozidlo má již značné limity. S ohledem na nové nařízení ho jednotka pravidelně 
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každý rok musí odstavit, a to od 01.11. do 31.03, neboť vozidlo nemá zimní pneumatiky. Aby mohlo 

jezdit na výjezdy, museli bychom je koupit. Jejich cena je cca 80.000, - Kč, což značně převyšuje cenu 

samotného vozidla, která byla znaleckým posudkem stanovena na částku 49.980,- Kč.   

Již dlouhodobě usilujeme s velitelem JSDHO Janem Svobodou a se starostou SDH Janem Růžičkou o 

získání novějšího vozidla. Rádi bychom získali cisternu převodem od profesionálních hasičů 

(zdarma). Naposledy jsme v tomto ohledu byli jednat s vedoucím územního odboru panem Duškem 

v Ústí nad Orlici na konci listopadu 2022. Bylo nám přislíbeno, že s námi počítají.  

Na podkladě všech výše uvedených informací se nám jeví jako smysluplné darovat vozidlo na 

Ukrajinu, respektive na území Velkého Berezného. Přímo našemu družebnímu partnerovi to není 

možné, protože na Ukrajině nejsou zřizováni dobrovolní hasiči. Proto by mělo být vozidlo darováno 

profesionálním hasičům - 1 Státnímu hasičskému záchrannému sboru Hlavního ředitelství státní 

služby Ukrajiny pro mimořádné situace - Státní pohotovostní služba Ukrajiny (nouzové situace) 

Zakarpatské oblasti.  

Součástí daru by bylo i vyřazené vybavení a kalové čerpadlo, které je součástí uvedeného vozidla. 

Seznam věcí, které budou předmětem daru, byl zastupitelům zaslán v materiálech k jednání. 

S ohledem na výše uvedené informace navrhuji darování vozidla s příslušenstvím a tímto 

předkládám návrh na uzavření darovací smlouvy.  

Vozidlo by bylo následně po „své ose“ převezeno na slovensko – ukrajinské hranice, kde by bylo 

předáno. Cestu plánujeme uskutečnit do konce letošního roku.   

 

Ceny věcí: 

1. cisternová automobilová stříkačka Š 706 RTMP, CAS 25, původní reg. značka UO4918,   

- cena dle znaleckého posudku č. 060 stanovená znalcem R. F., bytem xxx, ze dne 9. 12. 2022 činí 

49 980,- Kč 

2. kalové čerpadlo PH 6.5 - cena dle odborného vyjádření Ing. L. F., MBA, ze dne 05.12.2022 činí 

5 000,- Kč 

3. nepotřebná hasičská technika (hadice, proudnice,…) s pořizovací cenou pod 3 tis. Kč a hasičská 

výstroj s nulovou zůstatkovou cenou 

 

Jan Svoboda uvedl: jedná se o staré auto, které by se jinak obtížně prodávalo (např. na bazaru). Další 

opravy vozidla by byly nákladné. Jednotce (JSDHO) zůstává pro výjezdy vozidlo CAS LIAZ. 

Darováním staršího vozu CAS 25 Škoda 706 nebude ohrožena akceschopnost JSDHO. 

MUDr. Martin Appl - jaký je technický stav vozidla? Odpověděl Jan Svoboda - technický stav vozidla 

je dobrý.      

 

Další dotazy ani připomínky nikdo ze zastupitelů neměl.  

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

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. 
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                                                                              Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

   

 

5. Projednání návrhu na poskytnutí mimořádné odměny starostovi a 

místostarostovi za splnění významných úkolů městyse  
Po uvedení bodu se ujal slova člen rady městyse Ing. Jiří Zpěvák: předložil zastupitelstvu návrh rady 

městyse na poskytnutí mimořádné odměny starostovi a místostarostovi za rok 2022 dle zákonných 

možností stanovených v § 76 zákona o obcích:  

 
§ 76  

 (1) Členovi zastupitelstva obce může obec poskytnout mimořádnou odměnu za splnění mimořádných 

nebo zvláště významných úkolů obce.  

 (2) Souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých v kalendářním roce uvolněnému členovi 

zastupitelstva obce nesmí být vyšší než dvojnásobek nejvyšší odměny, která mu v průběhu tohoto kalendářního 

roku náležela za výkon jím zastávaných funkcí za měsíc. 

 (3) Souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých v kalendářním roce neuvolněnému členovi 

zastupitelstva obce nesmí být vyšší než dvojnásobek maximální výše odměny, kterou za výkon jím zastávané 

funkce nebo v souhrnu za výkon jím zastávaných funkcí za měsíc stanoví zákon a prováděcí právní předpis. 

 (4) Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva obce musí být uveden jako 

samostatný bod navrženého programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce.  

 (5) Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva obce musí být odůvodněn a 

projednán jako samostatný bod programu jednání zastupitelstva obce. Důvod poskytnutí mimořádné odměny 

musí být uveden v usnesení zastupitelstva obce, kterým byla mimořádná odměna poskytnuta.  

Podle ust. §  84 odst. 2 písm. o) zák. o obcích je rozhodnutí o poskytnutí mimořádné odměny 

vyhrazeno zastupitelstvu. 

 

Návrh předkládáme s následujícím odůvodněním: 

Odměna starostovi Petru Helekalovi je navržena 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 na setkáních, akcích. 

 

Odměna místostarostovi Ing. Jiřímu Svobodovi je navržena 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.  

 

Odměna starostovi jako zastupiteli uvolněnému pro výkon funkce náleží ve výši dle nařízení vlády č. 

318/2017, Sb., v platném znění.   

Odměna místostarosty jako neuvolněného zastupitele pro výkonu funkce byla schválena na 

ustavujícím zastupitelstvu usnesením zastupitelstva městyse Dolní Čermná č. 1.16. dne 14.10.2022. 

Návrh na poskytnutí odměny starostovi a místostarostovi byl projednán radou městyse na jednání 

dne 16. 11. 2022, usnesení č. 3.21.1. a 3.21.2.  

Rada oběma navrhuje poskytnout mimořádnou odměnu ve výši dvojnásobku jim poskytované 

měsíční odměny.  
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Nikdo ze zastupitelů neměl k předloženému návrhu žádné dotazy či připomínky ani nepředložil jiný 

návrh.    

 

Předkladatel návrhu přednesl návrhy usnesení a dal o nich následně hlasovat:   

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. 

       Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1 

                                                      (Helekal) 

 

2. 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo poskytnutí mimořádné odměny místostarostovi 

městyse Dolní Čermná Ing. Jiřímu Svobodovi za rok 2022 ve výši 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.  

 

       Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1 

                                                      (Jiří Svoboda) 

 

6. Různé           

 
6.1. Informace o průběhu investičních akcí a plán investic na rok 2023 

Starosta konstatoval, že před dnešním zasedáním zastupitelstva měli zastupitelé možnost seznámit se 

přímo na místě s realizovanými akcemi „Rozšíření zázemí AZAS“ a „Obnova obecní budovy čp. 234 

na náměstí v Dolní Čermné“ - I. a II. etapa. Podal zastupitelstvu tyto informace o jejich průběhu:  

 

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

náměstí v Dolní Čermné - II. Etapa  

První etapa byla dokončena a předána.  

Druhá etapa se dokončuje. Velkým problémem je velká vlhkost v přízemí budovy. V budově se topí – 

temperuje. Budeme čekat na kontrolní měření, z kterého bude vyhotoven protokol. Vzhledem 

k tomu, že v přízemí mají být položeny podlahy z masívního dřeva, nechceme riskovat jejich 

poškození. S ohledem na skutečnost, že stěhování plánujeme až v dubnu, nic nás netlačí. V případě, 

že vlhkost bude dle měření vysoká, budeme navrhovat prodloužení termínu dokončení stavby.   

S ohledem na zájem veřejnosti plánujeme slavnostní otevření budovy se dnem otevřených dveří. 

Prozatím ho plánujeme uspořádat v termínu Čermenské pouti v roce 2023.   
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V Ráji  

Projektant do současné doby nedodal projektovou dokumentaci s položkovým rozpočtem. Průběžně 

je urgován. Teprve po dodání položkového rozpočtu budeme moci začít kalkulovat ceny pozemků a 

řešit ošetření právních záležitostí, abychom zamezili případným problémům a možným spekulacím. 

 

Pavel Mareš položil otázku, jak je to se zpracováním materiálů pro prodeje pozemků od Mgr. Z. H.? 

Odpověděl starosta - Mgr. Z. H. již příslušný návrh materiálu – záměru městyse prodat stavební 

pozemky dodala. Budeme ho projednávat v radě až v době, kdy budou stanoveny ceny pozemků. 

Důvodem je aktuálnost daného materiálu.  

 

Plán investic na rok 2023  

Dále starosta seznámil zastupitele s plánem investic na rok 2023: 

 

Veřejné osvětlení v sídlišti nad školou  

- akce je stavebně povolena 

- položkový rozpočet stanovil cenu díla na 4,8 mil. Kč bez DPH   

- řešíme možnosti zlevnění akce, včetně případné částečné realizace akce našimi zaměstnanci  

 

Rekonstrukce venkovních dlažeb na náměstí v Dolní Čermné  

- jedná se o opravu stávajícího stavu 

- bude provedeno v žulové dlažbě, aby navazovalo na stávající úpravy  

- v současné době připravuje projektant podklady pro rozpočtáře a vypracování položkového 

rozpočtu  

- kvalifikovaný odhad ceny cca 2 mil. Kč – konečná cena bude stanovena položkovým 

rozpočtem, respektive soutěží  

 

Vybavení staré školy  

- v současné době běží výběrové řízení, které pro nás realizuje Mikroregion Severo-

Lanškrounsko  

- rozpočtová cena zakázky 1 274 700 Kč bez DPH, čekáme na výsledek soutěže 

  

Výměna oken na ZŠ Dolní Čermná   

- jedná se o výměnu všech oken ve směru do náměstí (eurookna)  

- je nezbytné pro provedení energetických úspor, stará okna jsou ve špatném stavu  

- letos na jaře jsme okna již poptávali, cena byla cca 1,2 mil. Kč, v příštím roce je pravděpodobné 

navýšení ceny; dále je nezbytné počítat se složitějším zednickým zapravením a novými parapety 

- v současné době se připravuje podklad pro zadávací řízení  

- předpokládaná cena cca 2 mil. Kč s DPH  

 

Opravy místních komunikací  

a) Oprava komunikace – Hrdina, Tejklovi, Motlovi, Jureček 

- uvedený rozsah je pod smlouvou, bude realizováno na jaře příštího roku  

-           cena díla 1,2 mil. Kč  

 

b) Komunikace u učiliště  

- bylo provedeno jednání se zúčastněnými obyvateli  
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- bylo projednáno na MěÚ Lanškroun s tím, že bylo domluveno zpracování PD ve 

zjednodušené verzi  

- po zpracování rozpočtu a jeho výše bude případně řešena realizace  

 

Hřiště u tělocvičny (mezi školní jídelnou a školou)  

- dokončuje se projekt a rozpočet  

- bude se jednat o volnočasové hřiště, které bude volně přístupné  

- dokončuje se projektová dokumentace a rozpočet  

- dotace – čekáme na vyhlášení výzvy na MMR, zkusíme i nadaci ČEZ, v případě, že se 

nepodaří získat dotaci, bude realizováno z vlastních zdrojů  

- předpokládaná cena bez dotace cca 1,5 mil. Kč s DPH  

 

Výměna obrub na náměstí  

- bude realizováno v případě investice Pardubického kraje do asfaltování od pošty po 

křižovatku na náměstí v Dolní Čermné a vybudování ochranného ostrůvku, předpoklad ceny 

výměny obrub 200.000,- Kč 

 

V Ráji  

- realizace stavby zasíťování parcel – bude záviset na rozpočtové ceně, kterou do dnešního dne 

projektant nepředal  

- po předání požadovaného bude řešeno v orgánech městyse, je zřejmé, že se bude jednat o jenu 

z největších investic v historii Dolní Čermné, s ohledem na stávající situaci ve stavebnictví bude 

nezbytné vše pečlivě zvážit, aby nebyl městys vystaven do ekonomických problémů  

 

Energetické úspory  

- začali jsme se zabývat možností instalací fotovoltaických elektráren 

- současné dotační tituly pro obce předpokládají minimálně spotřebu 80% vyrobené elektřiny 

v budově, na které je umístěná elektrárna, což je značný problém 

- v současné době je v připomínkovém řízení zákon o komunitní energetice, který by měl 

umožnovat zakládat společenství obcí, firem a fyzických osob, kteří by si mohli mezi sebou 

vyrobenou elektřinu sdílet, v případě realizace výše uvedených dotací by tato dvě opatření šla proti 

sobě; je zřejmé, že komunitní energetika bude jednou z možností, jak řešit drahé energie,  hodně bude 

záležet na nastavení legislativy, proto vyčkáme na uvedený zákon, který by měl být projednán do 

poloviny roku 2023 

- v současné době nelze úplně kvantifikovat výši investic, vše bude nezbytné podrobně sledovat 

a vyhodnocovat 

- je zřejmé, že nějakým opatřením se s ohledem na nárůst cen energie nevyhneme  

 

Drobné investice realizované četou  

- skladové prostory v bývalém kravíně  

- oprava a výstavba chatek v AZAS  

- oprava bytu v přízemí v čp. 226  

- a další drobné investice; jejich výše bude závislá na zůstatku finanční prostředků po realizaci výše 

uvedených investic 

 

Zpracování projektových dokumentací  

- PD na rekonstrukci budovy čp. 226 (bývalý „pečovák“)  - obsahem PD je půdní vestavba, kde 

vzniknou 4 nové garsoniéry, včetně výměny krytiny a zateplení střechy,  nový výtah, přízemí (bývalá 
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kotelna) bude rekonstruováno na dvě malé provozovny pro podnikání a dojde k zateplení této části 

budovy  

- PD na víceúčelové hřiště v areálu ZŠ  

- PD hala u kravína  

- PD křižovatky na náměstí (realizovat bude Pardubický kraj) 

- PD na úpravu prostor pro MŠ   

 

V příštím roce se nechceme pouštět do žádných velkých investic. Výjimkou by mohla být realiazce 

akce „ V Ráji“.  S ohledem na nepřehlednou dobu je vhodné investiční činnost rozpustit do více 

menších akcí. V případě problémů (snížení daňových výnosů, energetická krize, atd.) je možné 

některé akce zrušit a tím nevystavit městys ekonomickým problémům.  

 

Starosta otevřel rozpravu a vyzval zastupitele, zda mají k investičním akcím a plánu na rok 2023 

nějaké dotazy či připomínky. 

MUDr. Martin Appl - plánuje se umístění dopravního zrcadla u výjezdu z místní komunikace na 

hlavní silnici u čp. 34? Odpověděl starosta – ano, je to součástí projektu sídliště V Ráji. 

 

Monika Marková - v tělocvičně za hlavním vchodem je sklad, který využívají uživatelé tělocvičny. 

Vyklízí se a je potřeba, ho opravit. Odpověděl starosta - zajistí to technická četa. 

 

Jan Svoboda, Mgr. Jan Šebrle - byla by možná změna dopravního značení, tj. změna přednosti v jízdě 

u Lesní brány? Odpověděl starosta – řešili jsme to několikrát s dopravním inženýrem a tato změna 

možná není. Původní dopravní značení bylo navrženo obráceně, tedy přednost měli dávat řidiči 

přijíždějící v místě zúžení (od Verměřovic). Důvodem otočení dopravního značení byla skutečnost, že 

řidiči přijíždějící na hlavní silnici ze „staré cesty“ (od Valterů) nevidí, zda od náměstí nepřijíždějí 

vozidla, a tudíž by vjížděli do zúženého místa „naslepo“.  Uvedené uznal i dopravní inženýr PČR, a 

proto došlo k současné instalaci, která je pro všechny „bezpečná“.  Je opravdu nezbytné, aby se řidiči 

v tomto úseku chovali ukázněně a dodržovali stanovenou rychlost dle dopravního značení. 

Luboš Hrdina - plánuje se oprava fasád domů na náměstí a jaká bude případně jejich barevnost? 

Reagoval Ing. Jiří Svoboda - střed a čp. 226 ponechat barevně neutrální, okolní domy by mohly být 

barevné.     

 

Další dotazy ani připomínky nikdo ze zastupitelů neměl.  

 

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 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.  

 

                                                                              Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

 

 
6.2. Seznámení se zakladatelskými dokumenty DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko, 

projednání Dodatku č. 5 k zakladatelské smlouvě a stanov svazku, pověření zástupce městyse ve 

svazku  
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K bodu Hana Vágnerová uvedla: 

Členy svazku je 14 obcí - Albrechtice, Bystřec, Cotkytle, Dolní Čermná, Horní Čermná, Horní 

Heřmanice, Horní Třešňovec, Lubník, Ostrov, Petrovice, Verměřovice, Výprachtice, Žichlínek, 

Čenkovice (ukončují členství k 31.12.2022). 

S meziobecní spoluprací, posláním a předmětem činnosti svazku byla většina zastupitelů seznámena 

na společném setkání dne 22. listopadu 2022 v Žichlínku.    

Manažerka Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko Mgr. Lenka Bártlová 

předložila k seznámení zastupitelům schválené a platné dokumenty svazku, které tvoří zakladatelská 

smlouva a 4 dodatky k této smlouvě a aktuálně platné stanovy svazku. 

Žádá zastupitelstvo o projednání na nejbližším zasedání návrhu dodatku č. 5 k zakladatelské 

smlouvě a návrhu nových stanov svazku v souvislosti s ukončením členství obce Čenkovice ve 

svazku k 31.12.2022 (v návrhu nových stanov se mění pouze čl. I, kde již nefiguruje obec Čenkovice). 

Dále předkládá návrh usnesení, kterým zastupitelstvo pověří zástupce městyse (ideálně starostu) 

k zastupování městyse ve svazku. 

K bodu nikdo ze zastupitelů neměl žádné dotazy ani připomínky. 

 

Starosta navrhl unesení a dal o nich hlasovat:   

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. 

 

                                                                              Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

 

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.  

 

                                                                              Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

 

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. 

       Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1 

                                                      (Helekal) 

 

6.3. Informace k DSO Pod Bukovou horou a pověření zástupce městyse ve svazku  

Komentář podala Hana Vágnerová:  

Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou byl založen 22.02.2002, zakládajícími členy bylo 8 obcí. 

Jeho největšími investičními akcemi byla akce „plynofikace“ a projekt „Kanalizace a ČOV Horní a 

Dolní Čermná“ realizovaný v letech 2009 - 2011, na který byla poskytnuta dotace ze SFŽP.  
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Členské obce svazku postupně z tohoto svazku vystoupily. V současné době jsou členy svazku už jen 

Horní Čermná a Dolní Čermná. Veškerá činnost svazku se od r. 2011 začala zaměřovat již jen 

udržitelnost projektu „Kanalizace a ČOV Horní a Dolní Čermná“ a na zajištění provozování 

vodohospodářské infrastruktury. Udržitelnost zmíněného projektu skončila dnem 30.06.2022.    

V průběhu letošního roku se začaly připravovat podklady pro vnesení vodohospodářského majetku 

do společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. (VAK), které proběhne formou 

nepeněžitého vkladu a obě obce, které jsou akcionáři VAKu, získají za vnesený vodohospodářský 

majetek další akcie. Jedná se o poměrně složitý proces, který by se měl uskutečňovat během r. 2023. 

Po jeho ukončení by mělo dojít k zániku svazku.     

Navrhujeme pověřit zastupováním městyse v DSO Pod Bukovou horou starostu Petra Helekala, 

který by vykonával funkci místopředsedy tohoto svazku.  

Zastupitelstvo obce Horní Čermná na zasedání dne 14.11.2022 pověřilo k zastupování obce Horní 

Čermná v DSO Pod Bukovou horou Ing. Petra Šilara, který by měl vykonávat funkci předsedy 

svazku.  

Bez dotazů, připomínek či jiných návrhů zastupitelů.  
 

Starosta navrhl unesení a dal o nich hlasovat:   

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.  

 

                                                                              Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

 

2.  

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

k zastupování městyse v Dobrovolném svazku obcí Pod Bukovou horou. 

 

       Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1 

                                                      (Helekal) 
 

 

6.4. Jmenování zástupce městyse pověřeného zastupováním na jednáních v Euroregion Glacensis  

Hana Vágnerová uvedla: 

Městys Dolní Čermná je členem ve sdružení Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – 

Euroregion Glacensis (členství bylo schváleno na jednání zastupitelstva městyse v září 2014).  

Podrobnější informace o poslání a úkolech tohoto sdružení naleznete na www.euro-glacensis.cz 

Členství městyse Dolní Čermná je hlavně z důvodu rozvoje spolupráce s naším polským družebním 

partnerem.  

Pro zastupování městyse v tomto sdružení jsme byli po letošních komunálních volbách rovněž 

vyzváni ke jmenování zástupce pro jednání v Euroregion Glacensis.  

Navrhujeme jmenovat pro celé volební období 2022 - 2026 starostu městyse Petra Helekala   

Bez dotazů, připomínek či jiných návrhů zastupitelů.  

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná jmenuje zástupcem městyse Dolní Čermná pro jednání ve 

sdružení Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis, se sídlem Rychnov 

http://www.euro-glacensis.cz/
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nad Kněžnou, Panská 1492, IČO 64224619, ve volebním období 2022 – 2026 starostu městyse Dolní 

Čermná Petra Helekala, nar. xxx, bytem Dolní Čermná xxx.   

 

       Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1 

                                                      (Helekal) 
 

 

6.5. Delegování zástupce městyse na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné 

nad Orlicí, a. s.  

K předloženému bodu starosta uvedl: 

Ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Ing. Bohuslav Vaňous se obrací 

na městys, který je akcionářem VAKu následovně: 

 
Vážení akcionáři,   
dovolujeme si Vás informovat, že v průběhu roku 2023 se uskuteční dvě valné hromady společnosti 
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. 
V I. čtvrtletí roku 2023 se uskuteční valná hromada za účelem určení auditora podle § 17 zák. č. 
93/2009 Sb.  
V těchto dnech probíhá výběrové řízení  na auditora s pozvanými uchazeči. Přesný termín valné 
hromady Vám včas oznámíme.  
Koncem měsíce června 2023 se pak uskuteční  klasická řádná valná hromada. Na obě valné 
hromady budete pozváni a máme zájem o Vaši účast z důvodu hlasování o jednotlivých bodech 
programu.   Pozvánky s veškerými podklady a návrhy usnesení Vám doručíme nejpozději 30 dnů 
před konáním valných hromad a budou zveřejněny včetně příloh  
na internetových stránkách společnosti www.vak.cz.  

Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem Vás žádáme, abyste si na nejbližším zasedání 
zastupitelstev měst a obcí zvolili  své delegáty na valné hromady a jejich náhradníky     
(pověření zástupce Vaší obce k účasti na valných hromadách v roce 2023 nebo na více valných 
hromadách po funkční období delegáta). 
 

Delegování zástupce obce na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou 

účast, je podle § 84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích, v kompetenci zastupitelstva. 

Z praktických důvodů navrhujeme delegovat zástupce městyse na všechny valné hromady, počínaje 

valnou hromadou, která se bude konat v roce 2023, jejímž předmětem bude schválení auditora, a to 

po celé jeho funkční období až do odvolání. 

Jako delegáta navrhujeme starostu Petra Helekala a jako náhradníka (v případě nemožnosti účasti 

Petra Helekala) člena zastupitelstva městyse Pavla Mareše. 

Bez dotazů, připomínek či jiných návrhů zastupitelů.  
 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

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.  

 

       Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1 

http://www.vak.cz/
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                                                      (Helekal) 
 

 

6.6. Informace o provozování kanalizace a ČOV Horní a Dolní Čermná a  o výši stočného na rok 

2023 

Komentář k bodu podali starosta a Hana Vágnerová: 

 

Zajištění provozování kanalizace a ČOV: 

- dne 30.06.2022 skončila udržitelnost projektu „Kanalizace a ČOV Horní a Dolní Čermná“  

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

nad Orlicí, a. s. („VAK“) a to prodloužením koncesní smlouvy. Koncesní smlouva tedy končí dnem 

31.12.2022. 

Provozování pro rok 2023 - na základě jednání vedení DSO Pod Bukovou horou a vedení VAKu bude 

provozování zajištěno novou „Smlouvou o provozování vodohospodářského majetku“, uzavřenou 

na dobu určitou 1 roku (smlouvu musí ještě schválit valná hromada DSO PBH, která bude do konce 

prosince t. r.). Provozovatel, tj. VAK, vybírá stočné a vlastníkovi vodohospodářské infrastruktury, tj. 

Dobrovolnému svazku obcí Pod Bukovou horou platí nájemné. 

 

Cenová kalkulace nájemného a stočného pro rok 2023  

 nájemné 950.000,- Kč/rok  

 stočné 2023 - 48,90 Kč/m3 bez DPH      (dosud bylo 43,43 Kč/m3 bez DPH – nárůst + 5,47  Kč )     

 tj.                    53,79 Kč/m3 včetně DPH  (nárůst cen oproti 2022 + 6,02 Kč)  

    

Cena byla stanovena z kalkulace, kterou upravuje platná legislativa a promítlo se v ní hlavně značné 

navýšení ceny elektřiny.   

 

Příprava vnesení vodohospodářského majetku do VAKu formou nepeněžitého vkladu  

- připravují se podklady, jsou zpracovány 2 znalecké posudky - na ocenění vodohospodářského 

(nemovitého) majetku a na ocenění technologie. 

 

Po vnesení majetku do VAKu bude platit regionální cena stočného, která je v současné době nižší o 

cca 0,70 Kč na m3. Zároveň se staneme jedním z větších akcionářů a budeme mít větší možnosti 

ovlivňovat věci ve společnosti.  

Bez dotazů a připomínek zastupitelů.  

 

Starosta navrhl unesení a dal o něm hlasovat:   

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      

                                                                              Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

 

7. Dotazy občanů a diskuse  
 

Starosta uvedl poslední bod jednání – otevřel diskusi a vyzval přítomné, zda mají nějaké dotazy či 

příspěvky:  
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Petr Nastoupil - jaká máme opatření pro prodlení projektanta území V Ráji ohledně dokončení a 

předání projektové dokumentace? 

Odpověděl starosta - ve smlouvě s ním jsou dojednány smluvní pokuty za prodlení. 

 

Další dotazy ani příspěvky do diskuse nikdo neměl. 

 

Starosta poděkoval všem přítomným za účast na dnešním zasedání. 

 

Jednání bylo ukončeno dne 12. prosince 2022 ve 20.05 hod. 
 

 

Zapsala: JUDr. Hana Vágnerová 

 

 

Přílohy zápisu:  

č. 1 - prezenční listiny zastupitelů a hostů 

č. 2 listina prokazující složení slibu členky Zastupitelstva městyse Dolní Čermná Bc. Moniky Markové 

č. 3 - zveřejněná informace o konání zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná dne 12. 12. 2022 

č. 4 - usnesení zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná ze dne 12. 12. 2022 

  

 

 

Zapisovatel JUDr. Hana Vágnerová  

  

Ověřovatel  Petr Nastoupil 

  

Ověřovatel             Petr Nasto          Luboš Hrdina 

  

Starosta  Petr Helekal  

  

 

 


