ZÁPIS
z jednání zastupitelstva obce (ZO) Horní Čermná ze dne 5.8.2013
Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 10 zastupitelů,
Nepřítomen/omluveni: Pavel Suldovský, Lubomír Jirásek, Jiří Marek, Ladislav Marek,
Tomáš Dušek

1. Zahájení
Jednání zahájila v 19 hodin starostka obce, přivítala všechny přítomné. Konstatovala, že
zastupitelstvo bylo řádně svoláno v souladu s ust. § 93 zákona o obcích. Dále uvedla, že je
přítomno 10 členů zastupitelstva, 5 členů zastupitelstva je omluveno, zastupitelstvo je tedy
usnášeníschopné.
Zapisovatelka - Božena Hajzlerová.
Starostka navrhla ověřovatele zápisu – Petr Šilar, Martin Balcar
Výsledek hlasování: 9 pro, nikdo proti, 1 se zdržel
do komise pro usnesení – Vladimír Hejl, Josef Kittner
výsledek hlasování: 8 pro, nikdo proti, 2 se zdrželi
Pro jednání ZO navrhla starostka 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
Starostka dala hlasovat o programu:
Výsledek hlasování: 10 – 0 - 0

2. Zpráva o činnosti rady, kontrola usnesení ZO
Starostka přednesla usnesení ZO ze dne 17.6.
Oznámila, že dle usnesení č.4 (nákup pozemk.parcely č.1527 v k.ú. Horní Čermná od Zdenky
Jansové) byl dnes podán návrh na vklad na katastr.úřadu.
Jednání RO 26.6.:
Byl vyžádán geom.plán od Jiřího Hejla kvůli upřesnění pozemků v Báji.
Oznámení o vyhlášení památného stromu – lípy srdčité u domu MVDr. D.Duška čp.166
Jednání RO 22.7.:
Starostka připomněla, že byla uzavřena smlouva s firmou Vak Jabl.n.Orl. o napuštění
koupaliště a zapůjčení čerpadla.
Byla schválena smlouva o dotaci na úroky z úvěru – Kanalizace a ČOV Horní a Dolní
Čermná.
Nebyl schválen příspěvek na veřejné osvětlení (p.Kobza) v Nepomukách.
Bylo schváleno geometrické zaměření koupaliště a tělocvičny ZŠ.

Petr Šilar –doplnění:
Žádost BDM spol.s.r.o. a p. Marka (rekonstrukce administrativní budovy) – když nedostanou
dotaci, budovu v každém případě přebudují. Je tam ochranné pásmo, musela by být změna
územního plánu.
Starostka upozornila, že usnesení jsou pravidelně zveřejňována na webových stránkách obce,
zmiňuje jen část bodů z usnesení
V 19.15 hod. se dostavil na jednání Ladislav Marek. Je přítomno 11 zastupitelů.

3. Finanční záležitosti
Hospodaření obce se řídí dle schválené změny č.3/2013 z 17.6.2013

4. Majetkové záležitosti
4.1 A Výběrové řízení
Dle komise pro posouzení a hodnocení nabídek „Realizace úspor energií – Zateplení
objektu Základní škola v Horní Čermné“ bylo stanoveno pořadí nabídek takto:
1. WEBEL s.r.o. – sdružení firem, Brno – nabídk.cena 4.675.086,2. STAPO s.r.o. Ústí nad Orlicí – nabídk.cena 4.932.384,3. Agrostav a.s. Ústí nad Orlicí – nabídk.cena: 4.933.008,Komise hodnotila nabídky podle základního kritéria pro zadání veřejné zakázky, kterým je
nejnižší nabídková cena (v souladu se zadávacími podmínkami). Nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou byla vyhodnocena jako nejvhodnější pro zadavatele.
Výsledek hlasování: 11-0-0
4.1 B. Vyloučení uchazeče
Komise vyloučila z posuzování firmu ISOTEP s.r.o. Ústí nad Orlicí – soupis prací
neobsahoval ocenění všech položek.
Výsledek hlasování: 11-0-0
4.2. Výběrové řízení na zakázku: „Realizace úspor energií – Zateplení objektu – Mateřská
škola v Horní Čermné“ (veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie)
4.2.A. Pořadí nabídek: (stejná kritéria)
1. KPV SYSTÉM s.r.o., nabídk.cena 1.901.072,2. STAPOS Lanškroun s.r.o. nabídk.cena 2.312.625,3. STAVORECYKLA s.r.o. nabídk.cena: 2.364.795,Výsledek hlasování: 11-0-0

4.2.B. Vyloučení uchazeče
Komise vyloučila firmu Bromach spol.s r.o. Lanškroun (nabídka měla uvedenou rozdílnou
částku vč.DPH na krycím listě a v návrhu smlouvy o dílo).
Výsledek hlasování: 11-0-0
4.3. Smlouva o dílo Dětský klub čp.94
V čp.94 se provede výměna oken a dveří. I s podřezáním se počítá s částkou 508 742,-Kč.
Práce by prováděla stavební firma Josef Kropáček.
Vnitřní vybavení – částka 110000,- Kč (nábytek+výpočetní technika) – firma Miroslav
Dušek.
Výsledek hlasování: 10-0-1
4.4. Smlouva o dílo – podřezání objektu ZŠ „Dodatečná izolace konstrukcí objektu ZŠ
v obci Horní Čermná“
Firma František Hróz, Přerov částka Kč 75.209,- - rozpočet v r.2014
Výsledek hlasování 11-0-0
4.5. Smlouva o dílo – podřezání objektu MŠ „Dodatečná izolace konstrukcí objektu MŠ
v obci Horní Čermná“
Firma František Hróz, Přerov částka Kč 166.426,- - rozpočet v r.2014
Výsledek hlasování 11-0-0
4.6. Petr Šilar – projekt Revitalizace hřbitova. Žádost je od roku 2010, do roku 2012 byl
v zásobníku projektů, v květnu 2013 jsme obdrželi Rozhodnutí – mělo by se do 6 měsíců
reagovat. Jednalo by se o obnovu zeleně, opr.cest, ošetření stromů, vykácení nahnutého
stromu, odklizení náletových dřevin, úprava hřbitovní zdi. Navrhuje schválit realizaci
projektu v r.2013-2014.
Starostka potvrdila, že do 12-tého měsíce by muselo být výběrové řízení + smlouva o dílo
s realizační firmou.
Martin Balcar upozornil na to, že zastupitelstvo by si mělo stanovit priority. Je rozestavěno
hodně akcí najednou, stanovit, které se dodělají. (sokolovna, cesty, ZŠ, MŠ, družina,
rozhledna …) . Většinou se ukáže, že jsou potřeba vícepráce a akce se prodraží. Jsou obavy,
že nebudou peníze.
Petr Šilar odpověděl, že z našeho rozpočtu je potřeba maximálně 210 tis. – lze se domluvit na
méně rozsáhlé akci, potom bychom dostali menší dotaci .
Michael Mikula konstatoval, že na podzim je potřeba projít konkrétní částky, bude se už vědět
přesněji, kolik co bude stát a porovnat s rozpočtem, projekt by podpořil.

Hana Motlová – letos peníze na projekt nejsou, v r.2014 bychom 210 tis.mohli vyčlenit.
V říjnu a v listopadu se budeme ve velké míře věnovat rozpočtu na příští rok.
Zastupitelstvo obce Horní Čermná rozhodlo o realizaci projektu „Revitalizace zeleně hřbitova
Horní Čermná“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, na základě zařazení žádosti o
podporu pod jednacím číslem 11100546, ze dne 14.6.2013. Projekt bude zahrnut mezi
realizované akce v roce 2013 a 2014. Pro zajištění spolufinancování výše uvedeného projektu
bude v rozpočtu obce Horní Čermná pro rok 2014 vyčleněna částka ve výši 25 % pro pokrytí
celkových vlastních nákladů projetku.(25 % z celkových výdajů na projekt)
Zodpovídá: předseda finančního výboru, za realizaci projektu a za přípravu výběr.řízení – Petr
Šilar a Lubomír Jirásek
Výsledek hlasování: 10-0-1

5. Různé
5.1. Rozhledna na Mar.hoře
Starostka oznámila, že zítra 6.8. je schůzka Euroregion Glacensis. Když čerpáme od sdružení
peníze, měli bychom být členy, podílet se na spolupráci. Jedná se o členský příspěvek 4,/obyvatele/rok. Díky tomu budeme mít propagační materiály (mapy a informační mat.)
Petr Šilar se přidal, že jsme malá obec, která má ve sdružení větší šanci uspět. Členství by
podpořil.
Hana Motlová seznámila zastupitele se stanovami sdružení.
Petr Šilar navrhl, že by bylo vhodné pozvat zástupce ze sdružení Euroglacensis, který by
zastupitele seznámil s projektem a s podrobnostmi spolupráce.
Bylo dohodnuto, že tento bod se odloží na příští zasedání ZO.

6. Diskuse
Josef Šilar,HČ38 se dotázal, zda by bylo možné zesílit rozhlas na Stežníku. Pan Mareš
Miroslav rozhlas před 2 lety opravil, ale dlouho nefungoval.
Hana Motlová odpověděla, že je domluveno s firmou, která rozhlas opravovala, že udělá
cenovou nabídku na bezdrátové vysílání, mohly by se postupně vyměňovat tlampače za
bezdrátové. Nějakou dobu by fungovaly paralelně.
Petr Šilar zdůraznil rozvoj techniky. Je snaha využívat SMS a internet, letos peníze nebudou.
Ladislav Marek přislíbil pomoc s opravou. Lepší by bylo rádio do všech domácností. Každý
by si ho mohl sám koupit, pořízení by pak nebylo tak nákladné.

Petr Šilar potvrdil, že zasílání SMS občanům funguje ve Výprachticích. Mohlo by se domluvit
i u nás. Každý občan, který by chtěl tuto službu využít, by musel souhlasit s uvedením svého
telefonního čísla.
Michael Mikula upozornil na nebezpečný příkop u Havlů čp.129, mohl by se někdo zranit.
Hana Motlová – ještě se provádí dosypávání krajnic.
Michael Mikula – úprava koryta Čermenky - budou se řešit výpustě pomocí drenáží?
Hana Motlová – výpustě musí mít povolení

7 . Závěr
Komise pro usnesení konstatovala, že o každém usnesení bylo řádně hlasováno jednotlivě
v rámci projednání příslušného bodu.
Starostka poděkovala všem přítomným za účast a jednání zastupitelstva ukončila ve 21 hod.

Zapsala: Božena Hajzlerová

Ověřil: Petr Šilar

Martin Balcar

