ZÁPIS
z jednání zastupitelstva obce (ZO) Horní Čermná ze dne 13.05.2013
Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 13 zastupitelů,
nepřítomen Bohuslav Dušek a Ing. Petr Šilar
omluven: Bohuslav Dušek a Ing. Petr Šilar

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 13 členů zastupitelstva a je tedy usnášeníschopné.
Starostka navrhla ověřovatele zápisu Josefa Kittnera a Vladimíra Hejla a do komise
pro usnesení navrhla Martina Balcara a Ladislava Marka. Starostka dala hlasovat o
ověřovatelích zápisu a komisi pro usnesení.
Výsledek hlasování (ověřovatelé zápisu): 11 pro, nikdo proti, 2 se zdrželi
Výsledek hlasování (komise pro usnesení): 13 pro, nikdo proti, nikdo se zdržel
Zapisovatelkou byla jmenována Iveta Pešková.
Pro dnešní jednání zastupitelstva starostka navrhla tento program:
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti rady, kontrola usnesení, informace starostky
3. Finanční záležitosti
4. Majetkové záležitosti
5. Různé
7. Diskuse
8. Závěr
Starostka dala hlasovat o programu :
Výsledek hlasování: 13 - 0 – 0
2. Zpráva o činnosti rady, kontrola usnesení
Starostka přednesla usnesení rady z 18.03., 25.3., 02.04., 15.04. a 29.4.2013.
Dále pak podrobněji informovala usnesení ze zastupitelstva obce přijatého na jedná dne
11.3.2013:
Usnesení č.3 – vyčlenění částky 500 000,-Kč na spolufinancování včetně 100%
nezpůsobilých výdajů projektu z rozpočtu obce Horní Čermná na r. 2013 a 2014 na projekt „
Místa plná rozhledů v Evroregionu Glacencis“.
Starostka informovala, že všechny náležitost byli v pořádku odevzdány. Projektová žádost
byla registrována. Nyní čekáme na schválení dotace.
Usnesení č.4 - relizace úspor energii H. Čermná – objekt Sokolovna
zakázka č.1 arch. a staveb. Tech. Řešení, silnoproud, bleskosvod
a/ pořadí nabídek
b/ vyloučení uchazeče firma Obstas se proti tomuto rozhodnutí odvolala, nabytí právní moci
se o 10 dní protáhlo .

zakázka č.2 Zařízení pro vytápění, plynová zařízení
a/ pořadí nabídek - firma Aqua Gas, která nastoupí v červnu
b/ vyloučení uchazeče – nikdo se neodvolal

Sokolovna byla předána oběma realizačním firmám a nyní se na ní pracuje.
Usnesení č. 5 schválení finančního a kontrolního výboru a doporučení schválení komisí
v tomto složení:
kulturní komise : Vladimír Hejl – předseda, členové Petr Šilar, Jaroslava Nováková,
Alena Vojtková, Kamil Mareš
komise životního prostředí: Lubomír Jirásek – předseda, členové Eugenie Dřímalová,
Tomáš Macháček, Lenka Hajzlerová, Petr Šilar.
Rada tyto členy a předsedy na doporučení zastupitelstva schválila na svém jednání
15.4.2013.
Usnesení č.6 - přemístění 2 ks informativního dopravního značení začátku a konce obce
Horní Čermná ve směru z obce Horní Čermná na Jablonné na Orlicí.
Byl osloven dopravní inspektorát v Ústí nad Orlicí p. Kaplan. Vyjádření Posunout začátek,
dát 70km/hod, konec 70km/hod. Celkem by to obnášelo 4 nové dopravní značky hrazené
z našeho rozpočtu. Náklady s tím spojené by byly asi 8 000 – 10 000,- Kč. Starostka navrhla
řešit tuto změnu společně s osazením dopravních značek na obecních komunikacích.
Připomínku podal Martin Balcar v případě posunutí značek by se zároveň zvýšily náklady na
osekávání příkopů, protože by se zvětšila plocha podél silnic, o kterou se obec stará.
Pozn. obec se stará o osekávání trávy podél silnic v obci.
Dále Vladimír Hejl měl připomínku na přemísťování značek, že se rychlost stejně nedodržuje
ani v obci a že se nebude dodržovat ani když se značky posunou.
Vladimír Hejl podal návrh na zrušení usnesení č. 6 z jednání zastupitelstva obce ze dne
11.03.2013.
Starostka o tomto návrhu dala hlasovat:
Výsledek hlasování: 12 : 0 : 1
Zastupitelstvo obce Horní Čermná zrušuje usnesení č.6 z jednání zastupitelstva Obce
Horní Čermná ze dne 11.03.2013 / přemístění 2 ks informativního dopravního
značení IS 12a (začátek obce) a IS 12b (konec obce) ,,HORNÍ ČERMNÁ“ve směru z obce
Horní Čermná na Jablonné nad Orlicí dle zákona č. 361/2000 Sb o pozemních
komunikacích./
3/ Finanční záležitosti –
3.1 Schválení rozpočtové změny č.2 / 2013 podrobně seznámil Pavel Suldovský -viz.příloha
Radek Šilar měl dotaz k návrhu rozpočtové změny a Pavel Suldovský vysvětlil.
Zastupitelstvo obce Horní Čermná schvaluje rozpočtovou změnu obce na rok 2013.
Výsledek hlasování: 13 : 0 : 0
3.2 Schválení účetní uzávěrky za rok 2012- podrobně seznámil Michael Mikula-viz příloha:
Zápis ze zasedání finančního výboru dne 09.05.2013
bod č.2/ Kontrola hospodaření Obce Horní Čermná za rok 2012 :

Byla provedena kontrola hospodaření Obce Horní Čermná za rok 2012 dle předložených
dokladů. Nebyly shledány nedostatky a finanční výbor doporučuje zastupitelstvu obce Horní
Čermná schválit účetní uzávěrku za rok 2012.
Zastupitelstvo obce Horní Čermná schvaluje účetní uzávěrku obce za rok 2012.
Výsledek hlasování: 13 : 0 : 0
K bodu č.3 - finanční záležitosti měl dotaz Josef Kittner jestli se bude letos počítat s opravou
elektroinstalace v hasičárně v Nepomukách, protože je v havarijním stavu. Pavel Suldovský
odpověděl, že se hasiči měli podívat na projektovou dokumentaci a že je vyčleněna částka
z rozpočtu obce v sekci opravy nebytových prostor .
Starostka doplnila, že , když se nevyskytnou nepředložené výdaje , částku
100 000,- Kč bude možno použít na tuto opravu elektroinstalace a doporučuje hasičům podat
návrh nabídek od firem na obecní úřad k projednání.
Dále starostka informovala o zahraničních návštěvách z Německa. První návštěva přijede
z Rixdorfu, Neuköllna-Berlína dne 9.6.2013 a druhá návštěva přijede z Ederthalu ve dnech
15.08.2013 do 18.08.2013.Ještě před tímto termínem přijedou mladí hasiči z Ederthalu a
odjezd budou mít společný. Obec zajistí poměrnou část na občerstvení a upomínkové
předměty a zajistí
program pro zúčastněné : společná večeře na uvítanou a společný večer s hudbou na závěr
pobytu , který se bude konat 17.08.2013 jsou na něj zváni i spoluobčané.
Starostka také informovala o nynějším stavu v sokolovně při realizaci oprav, že vznikly další
vícenáklady na opravy, se kterými se nepočítalo. Bezbarierový vstup, rozpadlá schodiště,
zatékající balkon. Opravy suterénu sokolovny se nyní neřeší z důvodu finančních.
4. Majetkové záležitosti
4.1 – schválení zřízení zástavního práva na prodej nemovitosti čp.150 / Jarkovské vily/-viz.
kupní smlouva
Zastupitelstvo obce Horní Čermná schvaluje zřízení zástavního práva na prodej nemovitosti
čp.150 /-viz.
Výsledek hlasování: 12 : 0 : 1
4.2.
a/ Smlouva o dílo s firmou VK CAD s.r.o.- č. 2013/47 – předmětem smlouvy je vypracování
projektové dokumentace pro provedení stavby a zajištění autorského dozoru na akci:
Úspora energií -,,Zateplení Mateřské školy v obci Horní Čermné“
Cena díla : projektová dokumentace – 96 800,- Kč vč. DPH
autorský dozor - účtováno hodinovou sazbou ve výši 400,-Kč/hod.
a cestovní náklady v paušální sazbě 7,-Kč/km nepřesáhne celkovou částku
ve výši 20 000,- Kč bez DPH.
b/ Smlouvu o dílo s firmou VK CAD s.r.o. č.2013/46 předmětem smlouvy je vypracování
projektové dokumentace pro provedení stavby a zajištění autorského dozoru na akci:
Úspora energií –,, Zateplení Základní školy v obci Horní Čermná“
Cena díla : projektová dokumentace - 180 290,-Kč vč. DPH
autorský dozor – účtováno hodinovou sazbou ve výši 400,-Kč/hod.
a cestovní náklady v paušální sazbě 7,-Kč/km nepřesáhne celkovou částku

ve výši 30 000,- Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce Horní Čermná schvaluje:
a/ Smlouvu o dílo s firmou VK CAD s.r.o. - č. 2013/47 - projektové dokumentace pro
provedení stavby a zajištění autorského dozoru na akci: Úspora energií -,,Zateplení
Mateřské školy v obci Horní Čermné“
b/ Smlouvu o dílo s firmou VK CAD s.r.o. – č.2013/46 projektové dokumentace pro
provedení stavby a zajištění autorského dozoru na akci:Úspora energií –,, Zateplení
Základní školy v obci Horní Čermná“
Výsledek hlasování: 12 : 0 : 1
4.3 Výzva k podání nabídky na zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na stavební
práce: ,, Realizace úspor energií – Zateplení objektu – Základní škola v Horní Čermné
mezi Obcí Horní Čermná a firmou Hudeček s.r.o.Ústí nad Orlicí.

Zastupitelstvo obce Horní Čermná schvaluje výzvu k podání nabídky na zadávací
dokumentaci na veřejnou zakázku na stavební práce: ,, Realizace úspor energií – Zateplení
objektu – Základní škola v Horní Čermné mezi Obcí Horní Čermná a firmou Hudeček s.r.o.
Ústí nad Orlicí.
Výsledek hlasování: 13 : 0 : 0
4.4
Výzva podání nabídek:
a/ těchto 5 stavebních firem, kterým bude výzva podání nabídek na ,, Realizaci
úspor energií – Zateplení objektu – Základní škola v Horní Čermné“ zaslána :
KPV Systém s.r.o., Stapos Lanškroun s.r.o. , AGROSTAV a.s., A.P.S Adolf Pech
a Radek Hajzler .
b/ tyto 3 stavební firemy, kterým bude výzva podání nabídek na ,, Realizaci
úspor energií – Zateplení objektu – Mateřská škola v Horní Čermné“ zaslána :
Radek Hajzler, Josef Kropáček, Stapos , KPV Systém s.r.o.
Zastupitelstvo obce Horní Čermná schvaluje :
a/ těchto 5 stavebních firem, kterým bude výzva podání nabídek na ,, Realizaci úspor energií –
Zateplení objektu – Základní škola v Horní Čermné“ zaslána : KPV Systém s.r.o., Stapos
Lanškroun s.r.o. , Agrostav Lanškroun , APS Adolf Pech a Radek Hajzler.
b/ tyto 3 stavební firmy, kterým bude výzva podání nabídek na ,, Realizaci
úspor energií – Zateplení objektu – Mateřská škola v Horní Čermné“ zaslána :
Radek Hajzler, Josef Kropáček, KPV Systém s.r.o.
Výsledek hlasování: 13 : 0 : 0
4.5.
Návrh na 5-ti člennou komisi + 5 náhradníků pro otvírání obálek pro posouzení nabídek
v tomto složení: předseda Hana Motlová, Jiří Marek, Luboš Marek, Lubomír Jirásek,
Vladimír Hejl
náhradníci: Pavel Suldovský, Eugenie Dřímalová, Bohuslav Dušek, Ladislav Marek,
Michael Mikula
Zastupitelstvo obce Horní Čermná schvaluje 5-ti členou komisi + 5 náhradníků pro otvírání

obálek pro posouzení nabídek v tomto složení: Hana Motlová, Jiří Marek, Luboš Marek,
Lubomír Jirásek, Vladimír Hejl
náhradníci: Pavel Suldovský, Eugenie Dřímalová, Bohuslav Dušek, Ladislav Marek,
Michael Mikula
Výsledek hlasování: 13 : 0 : 0
4.6.
Smlouva mandátní č.8/2013 s firmou Hudeček s.r.o. Ústí nad Orlicí na zajištění zadávacího
řízení na výběr zhotovitele stavební akce. Předmětem činnosti mandatáře pro mandanta je
zajištění výkonu technického dozoru objednatele při realizaci stavby: ,, Realizace úspor
energií – Zateplení objektu – Základní škola v Horní Čermné.
Výše úplaty: stavební dozor
– 114 950,-Kč vč. DPH
poradenství k dotaci – 112 530,-Kč vč. DPH
Zastupitelstvo obce Horní Čermná schvaluje mandátní č.8/2013 s firmou Hudeček s.r.o. Ústí
nad Orlicí na zajištění zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavební akce: ,, Realizace
úspor energií – Zateplení objektu – Základní škola v Horní Čermné.
Výše úplaty: stavební dozor
– 114 950,-Kč vč. DPH
poradenství k dotaci – 112 530,-Kč vč. DPH
Výsledek hlasování: 11 : 0 : 2

4.7
Smlouvu mandátní č.10/2013 s firmou Hudeček s.r.o. Ústí nad Orlicí na organizační zajištění
zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavební akce: ,, Realizace úspor energií –
Zateplení objektu – Základní škola v Horní Čermné
Výše úplaty: 54 450,-Kč vč. DPH
Zastupitelstvo obce Horní Čermná schvaluje Smlouvu mandátní č.10/2013 s firmou Hudeček
s.r.o. Ústí nad Orlicí na organizační zajištění zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavební
akce: ,, Realizace úspor energií – Zateplení objektu – Základní škola v Horní Čermné
Výše úplaty: 54 450,-Kč vč. DPH
Výsledek hlasování: 12 : 0 : 1
4.8.
Smlouva mandátní č.7/2013 s firmou Hudeček s.r.o. Ústí nad Orlicí na zajištění zadávacího
řízení na výběr zhotovitele stavební akce. Předmětem činnosti mandatáře pro mandanta je
zajištění výkonu technického dozoru objednatele při realizaci stavby:
,, Realizace úspor energií – Zateplení objektu – Mateřská škola v Horní Čermné
Výše úplaty: stavební dozor
– 79 860,-Kč vč. DPH
poradenství k dotaci – 89 540,-Kč vč. DPH
Zastupitelstvo obce Horní Čermná schvaluje Smlouvu mandátní č.7/2013 s firmou Hudeček
s.r.o. Ústí nad Orlicí na zajištění zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavební akce.
Předmětem činnosti mandatáře pro mandanta je zajištění výkonu technického dozoru
objednatele při realizaci stavby: ,, Realizace úspor energií – Zateplení objektu – Mateřská
škola v Horní Čermné
Výše úplaty: stavební dozor
– 79 860,-Kč vč. DPH
poradenství k dotaci – 89 540,-Kč vč. DPH
Výsledek hlasování: 12 : 0 : 2

4.9
Smlouva mandátní č.11/2013 s firmou Hudeček s.r.o. Ústí nad Orlicí na organizační zajištění
zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavební akce. ,, Realizace úspor energií – Zateplení
objektu – Mateřská škola v Horní Čermné
Výše úplaty: 36 300,-Kč vč. DPH
Zastupitelstvo obce Horní Čermná schvaluje Smlouvu mandátní č.11/2013 s firmou Hudeček
s.r.o. Ústí nad Orlicí na organizační zajištění zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavební
akce. ,, Realizace úspor energií – Zateplení objektu – Mateřská škola v Horní Čermné
Výše úplaty: 36 300,-Kč vč. DPH
Výsledek hlasování: 11 : 0 : 2

4.10
Zadávací dokumentace pro zjednodušené podlimitní řízení podle §38 zákona č.137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na služby ,, Realizace úspor energií – Zateplení
objektu – Základní škola v Horní Čermné , Příloha č.7 – Požadavky zadavatele na kvalifikaci
dodavatele
Zastupitelstvo obce Horní Čermná schvaluje zadavací dokumentace pro zjednodušené
podlimitní řízení podle §38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou
zakázku na služby ,, Realizace úspor energií – Zateplení objektu – Základní škola v Horní
Čermné , Příloha č.7 – Požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatele
Výsledek hlasování: 12 : 0 : 1
5. Různé –
5.1
Zrušení obecně závazné vyhlášky č.1/2007 o zákazu některých druhů paliv pro malé
spalovací zdroje znečišťování .
Zastupitelstvo obce Horní Čermná schvaluje vyhlášku č.1/2013, kterou zrušuje obecně
závaznou vyhlášku č.1/2007 o zákazu některých druhů paliv pro malé spalovací zdroje
znečišťování.
Výsledek hlasování: 13 : 0 : 0
5.2
Schválení stanov Komunálních služeb Čermná a.s.
Starostka informovala, že v současné době je odvoláno představenstvo , je podána rezignace
předsedy a odvolána dozorčí rada Zastupitelstvo obce Horní Čermná se tedy dohodlo jednat o
schválení stanov Komunálních služeb Čermná a.s. až na příštím jednání v červnu.
7. Diskuse
V diskuzi se přihlásil o slovo pan Josef Šilar a dotazoval se na odtok vody z místní
komunikace u Skály ze Stěžníku. Starostka vysvětlila, aby bylo zajištěno správné odvodnění
musel by se vypracovat projekt, zajistit souhlasy majitelů o vstupu na pozemek. Zhlediska
finančního to v nejbližší době nelze.
Dále se oslovo přihlásil Radek Šilar a ptal se jak vypadá účast na setkání Čermných – Česká
Čermná a jestli se vůbec bude hrát turnaj ve fotbale. Starostka odpověděla, že v programu

zahrnut není a tak požádala Radka Šilara jako zastupitele obce, aby se s Českou Čermnou
telefonicky spojil a zjistil podrobnosti.

8.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: Iveta Pešková
Ověřil: Josef Kittner
Vladimír Hejl

