ZÁPIS
z jednání zastupitelstva obce (ZO) Horní Čermná ze dne 14.10.2013
Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 13 zastupitelů,
Nepřítomni/omluveni: Josef Kittner, Michael Mikula
Hostem ZO byl Jaroslav Štefek z agentury Regional Development Agency .

1. Zahájení
Jednání zahájil v 19 hodin místostarosta obce, přivítal všechny přítomné. Konstatoval, že
zastupitelstvo bylo řádně svoláno v souladu s ust. § 93 zákona o obcích. Dále uvedl, že je
přítomno 13 členů zastupitelstva, 2 členové zastupitelstva jsou omluveni, zastupitelstvo je
tedy usnášeníschopné.
Zapisovatelka – Iveta Pešková
Místostarosta navrhl ověřovatele zápisu – Eugenií Dřímalovou a Radka Šilara
Výsledek hlasování: 13 : 0 : 0
do komise pro usnesení – Tomáše Duška, Luboše Marka
Výsledek hlasování: 12 : 0 : 1
Pro jednání ZO navrhl místostarosta tento program:
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti rady, kontrola usnesení, informace starostky
3. Finanční záležitosti
4. Majetkové záležitosti
5. Různé
6. Diskuse
7. Závěr
Místostarosta dal hlasovat o programu:
Výsledek hlasování: 13 : 0 : 0
Po hlasování o programu dal místostarosta slovo panu Štefkovi, aby podrobně vysvětlil
činnost agentury Regional Development Agency a vstup do Euroregionu Pomezí Čech,
Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis .
Připomínka P.Šilara- upozorňuje na to, že když se vstoupí do takového sdružení jako i do Mas
Orlicka, tak aby jsme byli aktivními členy, aby někdo ze zastupitelů sledoval dění a
zúčastňoval se jednání.
Dotaz T. Duška – kolik je ve sdružení měst a obcí? Pan Štefek odpověděl, že vesměs to jsou
okolní města např. Letohrad, Jablonné n.Orlicí, Žamberk, Králíky, atd... v počtu 32.

2. Zpráva o činnosti rady, kontrola usnesení RO
Místostarosta přednesl usnesení RO přijatá dne 14.8.2013:
1) rada obce doporučuje projednat zastupitelstvu podání žádosti na SFŽP o změnu modelu
provozování ČOV
2) rada schválila smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Telefonicou Czech republic, a.s. a
obcí v rozsahu vymezení v geom. plánu č. 459-39/2013,

3) rada obce schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Lesy ČR
a obcí H.Č na pozemku ZE p.č. 4278,
4) rada obce schválila žádost o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Pardubického
kraje v rámci Programy obnovy venkova v r. 2014,
5) rada schválila nabídku na vypracování studie opravy místního koupaliště, kde rozsahem
zakázky je: vypracování studie opravy stávajícího areálu koupaliště, umístění nových objektů
a potřebných zařízení, technická zpráva, propočet nákladů.
Usnesení RO přijatá dne 26.8.2013:
1) rada schválila změnu zkráceného pracovního poměru E. Marešové na plný pracovní poměr
– práce pro DPS a práce pro obec.
2) rada schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a uložení
kanalizační přípojky na p.p.č. 344/1 v k.ú. HorníCermná.
Usnesení RO 16.9.2013:
1) rada doporučuje ke schválení Zastupitelstvu obce provozní řád Sokolovny
2) rada schvaluje vzorovou smlouvu o pronájmu prostor a zařízení v Sokolovně včetně
ceníku.
Usnesení ZO přijatá dne 5.8.2013:
1) Pan Šilar a L. Jirásek byli pověřeni realizací výběrového řízení na projekt
„ Revitalizace zeleně“.
2) Na základě výběrového řízení na stavbu „ Realizace úspor energií – Zateplení objektu
Základní škola v Horní Čermné“ a usnesení zastupitelstva ze dne 5.8.2013 byla podepsána
smlouva o dílo s vítěznou firmou WEBEL s.r.o. – sdružení firem , Brno. Vysoutěžená cena
činí 4 675 086,-Kč.
3) Na základě výběrového řízení na stavbu „ Realizace úspor energií – zateplení objektu
Mateřská škola v Horní Čermné“ a usnesení zastupitelstva ze dne 5.8.2013 byla podepsána
smlouva o dílo s vítěznou firmou KPV systém Ústí nad Orlicí. Vysoutěžená cena činí
1 901 072,-Kč.

3. Finanční záležitosti
3.A Schválení rozpočtové změny č 4
P. Suldovský podrobně vysvětlil rozpočtové změny dle přílohy.
Výsledek hlasování: 13: 0: 0
3.B Schválení snížení odměny zastupitele Pavla Suldovského o ½ od 1.10.2013
Místostarosta vysvětlil, že starostka je na plný úvazek a on není na obci tak často, tak navrhl
snížení odměny zastupitele na ½.
Výsledek hlasování: 12 : 0: 1

4. Majetkové záležitosti
4. A/ Schválení Smlouvy o dílo mezi Obcí Horní Čermná zastoupenou Hanou Motlovou a
Regional Development Agency zastoupenou Jaroslavem Štefkem na činnosti spojené

s přípravou, realizací a ukončením projektu ,,Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis“:
Dle této smlouvy se jedná o následující činnosti:
a/ kompletní organizaci výběrového řízení 35.000,- Kč,
b/ administrativně-ekonomické řízení projektu 15.000,-Kč.
Výsledek hlasování: 13: 0: 0
4. B/ Schválení plánu inventur na rok 2013 a inventarizačních komisí - dle přílohy
Výsledek hlasování: 13: 0: 0
4 .C/ Seznámení s informacemi o možnosti provozování kanalizace a ČOV způsobem tzv.
„oddílného modelu provozování“ a ukládá starostovi projednat na valné hromadě DSO Pod
Bukovou horou podání žádosti na Státní fond životního prostředí ČR o další informace
k možnému zajištění provozu kanalizace provozovatelem a o výsledku informovat
zastupitelstvo.
P.Šilar vysvětlil problematiku ČOV, problémy , které dosud trvají a hrozí i vrácení dotací.
Výsledek hlasování: 13: 0: 0

5. Různé
5. A /Schválení Stanov zájmového sdružení právnických osob Euroregion Pomezí Čech,
Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis.
Výsledek hlasování: 13: 0: 0
5.B/ Schválení obecně platné vyhlášky č.2/2013 Požární řád obce a zároveň zrušení obecně
platné vyhlášky č.3/2004 Požární řád obce. Tento bod se odkládá na příští jednání ZO a
ukládá veliteli JSDH Horní Čermná a starostce, aby se upřesnilo rozmístění požárních
hydrantů vody s VAK Jablonné n.Orlicí a následná oprava v požárním řádu.
5.C/ Schválení obecně platné vyhlášky č. 3/2013 Stanovení podmínek k zabezpečení požární
ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob v obci Horní Čermná.
Výsledek hlasování: 13: 0: 0
5.D/ Schválení Provozního řádu Sokolovny. ZO doporučuje doplnit více pověřených
pracovníků obce a uvést beze jména.
Výsledek hlasování: 13: 0: 0
5.E/ Schválení vstupu naší obce do zájmového sdružení právnických osob Euroregion Pomezí
Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis.
Výsledek hlasování: 13: 0: 0

6. Diskuse
P.Šilar – prosba na RO a kulturní komisi , aby byla s paní Kohoutovou ukončena spolupráce
k novému roku, vysvětlení, že se jedná o nový projekt ve Družině – nová knihovna –Dětský
klub, kde bude paní A.Vojtková. Navrhuje poděkování a odměnu pro paní Kohoutovou za její
dlouholetou práci v knihovně.

E.Dřímalová – 11.3.2013 bylo schváleno na ZO, že je členkou ve Školské radě a v RO ze dne
16.9.2013 byla schválena I.Pešková. - Bod z RO dne 16.9.2013 bude vypuštěn.
T.Dušek – místní cesty se budou opravovat ještě letos a jak je to s financováním cest ?
Poslední informace je, že byl dohodnut příspěvek od Eurovie a ten by nyní obdržen a tak
výhodnější bude opravovat cesty na jaře v rámci objízdných tras a z důvodu příznivějšího
počasí.
B.Dušek – Budou se dosypávat krajnice? – v rámci uzavírky se dělá těleso silnice a ne
dosypávání, tyto práce se budou dělat až po dokončení silnice.
p.Marek 97 – Jestli ten zpomalovací ostrůvek u Krčmy byl schválen dopravním inspektorátem
- ano byl schválen a byl schválen Pardubickým krajem. Ještě není dodělané značení, ale bude
vodorovné i svislé. Zatím je to pořád stavba.
Objasnění sirény – místostarosta vysvětlil, že siréna začala houkat z důvodu kolísavého
proudu, ale po 2.min by se měla vypnout. Nevypnula, protože došlo k poškození součástky
v systému HZS Pardubického kraje.
R.Šilar – dotaz na vyhlašování rozhlasem, lepší by bylo zasílání zpráv po e-mailu, rozhlas
není slyšet po celé obci. Zastupitelé ukládají RO připravit možnost zasílání zpráv e-mailem.
Vypracuje se dotazník a občané, kteří by měli o to zájem, dají souhlas s jejich e-mail. adresou
a se zasíláním těchto zpráv.
B.Dušek – jestli se bude dělat zkapacitnění potoka od Krčmy nahoru – zatím se realizovat
nebude Povodí Labe ukončuje tuto akci a na dalších se podílet nebude.
Sdělení - R.Šilar je nový šéfredaktor Zpravodaje Horní Čermná a říjnové číslo vyjde do
25.10.2013.

7 . Závěr
Komise pro usnesení konstatovala, že o každém usnesení bylo řádně hlasováno jednotlivě
v rámci projednání příslušného bodu.
Místostarosta poděkoval všem přítomným za účast a jednání zastupitelstva ukončil ve 20 hod.
30min.

Zapsala: Iveta Pešková
Ověřil: Eugenie Dřímalová

Radek Šilar

