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U S N E S E N Í 

ze zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná 

č.  8/2019-ZM konaného dne 16.12.2019  
 

 

8.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zapisovatelku Hanu Vágnerovou, 

ověřovatele  zápisu Mgr. Jana Růžičku a Jana Svobodu a program jednání.  

  

8.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo analytickou část Strategického plánu 

rozvoje městyse Dolní Čermná na roky 2020 – 2026, jejíž součástí je SWOT analýza, a bere 

na vědomí přípravu návrhové části strategického plánu s tím, že kompletní finální podoba 

strategického plánu bude Zastupitelstvu městyse Dolní Čermná předložena k projednání 

do 31. března 2020. 

 

8.3. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí informace o činnosti rady 

městyse za období listopad 2019 a prosinec 2019. 

 

8.4. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí zprávu finančního výboru.  

 

8.5.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná  schválilo pravidla rozpočtového provizoria 

pro rok 2020 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 2019 do doby schválení rozpočtu městyse na r. 2020  

 

b) na řešení havarijních oprav,  havarijních a krizových situací 

 

mailto:mestys@dolni-cermna.cz


 

2 

 

c) na úhradu prací, dodávek služeb a zboží dle objednávek a smluv uzavřených v roce 

2019 a plnění na základě uzavřených smluvních vztahů vzniklých v roce 2019 a v 

předchozích letech.   

 

 

8.5.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí  

 rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu městyse na rok 2019, dle přílohy, schválené 

usnesením rady městyse č. 23.7. ze dne 27.11.2019,  

včetně jeho odůvodnění.  

 

8.6.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná rozhodlo prodat pozemkovou parcelu č. 

4184/2 – ost. plocha v k. ú. Dolní Čermná do společného jmění manželů J. N., nar. xxx a A. 

N., nar. xxx, oba bytem xxx, za jednotkovou kupní cenu 70,- Kč/m2, schválilo uzavření 

příslušné kupní smlouvy a uložilo starostovi ji podepsat.  

8.6.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná rozhodlo prodat pozemkovou parcelu č. 

3216/49 – orná půda v k. ú. Dolní Čermná do společného jmění manželů xxx J. S., nar. xxx 

a M. S., nar. xxx, oba bytem xxx,za jednotkovou kupní cenu 70,- Kč/m2, schválilo uzavření 

příslušné kupní smlouvy a uložilo starostovi ji podepsat.  

8.6.3. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo bezúplatné nabytí pozemkové 

parcely č. 4216/7 – orná půda v k. ú. Dolní Čermná do vlastnictví městyse Dolní Čermná a 

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva majetku č. 

UZSVM/HUO/7770/2019-HUOM,  uzavíranou mezi ČR – Úřadem pro zastupování státu 

ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČO 69797111 (převodce) a 

městysem Dolní Čermná, se sídlem Dolní Čermná 76, IČO 00278734  (nabyvatel), dle 

přílohy, a uložilo starostovi uvedenou smlouvu podepsat.   

 

8.6.4. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zveřejnění záměru prodeje 

pozemkové parcely č. 2343/2 – zahrada a pozemkové parcely č. 4134/2 – ostatní plocha v k. 

ú. Dolní Čermná nově vzniklé dle geometrického plánu č. 948-375/2019 v příloze  

zpracovaného spol. Geodezie Lanškroun s. r. o., Lanškroun, Opletalova 92, IČO 27511618 

(z původní pozemkové parcely č. 4134).  

 

8.7.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo Dodatek č. 4 k Programu obnovy 

venkova městyse Dolní Čermná na období 2013 – 2020, dle návrhu v příloze.   

 

8.7.2.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vydává Obecně závaznou vyhlášku městyse 

č. 1/2019 o místním poplatku ze psů, dle návrhu v příloze.   
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8.7.2.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vydává Obecně závaznou vyhlášku městyse 

č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů,  dle návrhu v příloze. 

   

8.7.2.3. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vydává Obecně závaznou vyhlášku městyse 

č. 3/2019, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2013, dle návrhu v příloze. 

 

8.7.3.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo a zhodnotilo stav příprav na 

realizaci akce „Rozšíření zázemí AZAS Dolní Čermná“, včetně financování akce a 

rozhodlo posunout fyzickou realizaci na rok 2021 a uložilo radě městyse pokračovat 

v přípravách investiční akce a průběžně informovat zastupitelstvo městyse.   

 

8.7.3.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí informace o stavu akcí 

„Chodník Lesní brána Dolní Čermná“ a „Přírodovědná učebna základní školy v Dolní 

Čermné“. 

 

8.7.4. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí, že  stočné na rok 2019 bude 

ve výši 43,05 Kč/m3 (bez DPH) + DPH dle zákonem stanovené sazby a uložilo starostovi 

zajistit informování občanů.  

 

 

 

 

                                                                                                                Petr Helekal 

                                                                                                                    starosta 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

 

Sejmuto z úřední desky dne: 


