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U S N E S E N Í 

ze zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná 

č.  9/2020 ZM konaného dne 24.02.2020  
 

 

9.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zapisovatelku Hanu Vágnerovou, 

ověřovatele  zápisu Mgr. Jiřího Vávru a Petra Nastoupila a program jednání.  
 

 

9.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná se seznámilo s návrhovou částí Strategického 

plánu rozvoje městyse Dolní Čermná na roky 2020 – 2026, jejíž součástí je i akční plán a 

jeho monitoring, a po jejím projednání schvaluje Strategický plán rozvoje městyse Dolní 

Čermná na roky 2020 - 2026, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

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

městyse za období od konce prosince 2019 do února 2020. 

 

 

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

 

 

9.5.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo a schválilo schodkový rozpočet 

městyse Dolní Čermná na rok 2020 v paragrafovém členění: 

1) 

 s předpokládanými příjmy ve výši 31.894.230,-  Kč 

 s předpokládanými výdaji ve výši 40.504.230,- Kč  

 splátky úvěrů a půjček pro rok 2020 ve výši 1.210.000 ,- Kč   
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 financování přebytkem minulých let ve výši 9.820.000 ,- Kč  

dle přílohy,  

 

2) neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím zřízeným městysem 

 Základní škole Vincence Junka, Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí sídlo Dolní 

Čermná 4, IČO 70996806, ve výši 1.300.000,- Kč, 

 Mateřské škole Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, sídlo Dolní Čermná 4, IČO 

70996849, ve výši 300.000,- Kč 

 Školní jídelně Dolní Čermná, sídlo Dolní Čermná 40, IČO 70154503, ve výši 

690.000,- Kč, 

 

3) závazné ukazatele rozpočtu r. 2020 dle přílohy.  

 

 

9.5.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí  

 rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu městyse na rok 2019, dle přílohy, schválené 

usnesením rady městyse č. 26.6. ze dne 30.12.2019,  
 

včetně jeho odůvodnění.  

 

 

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

2343/2 – zahrada  a pozemkovou parcelu č. 4134/2 – ostatní plocha nově vzniklou dle 

geometrického plánu č. 948-375/2019  zpracovaného spol. Geodezie Lanškroun s. r. o., 

Lanškroun, Opletalova 92, IČO 27511618 (z původní pozemkové parcely č. 4134), oba 

pozemky v k. ú. Dolní Čermná, společnosti svoboda.plan s. r. o., se sídlem Dolní Čermná 

243,  IČO 27554805 a to pozemkovou parcelu č. 2343/2 za jednotkovou kupní cenu 200,- 

Kč/m2 a pozemkovou parcelu č. 4134/2 za jednotkovou kupní cenu 100,- Kč/m2 a schválilo 

uzavření příslušné kupní smlouvy a uložilo starostovi ji podepsat.  

 

9.6.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná rozhodlo prodat pozemkovou parcelu č. 664/1 

-  trvalý travní porost a pozemkovou parcelu č.  587/2 - trvalý travní porost v k. ú. 

JakuboviceE. Č., nar. xxx, bytem xxx, a to pozemkovou parcelu č. 664/1 za jednotkovou 

kupní cenu 20,- Kč/m2 a pozemkovou parcelu č. 587/2 za jednotkovou kupní cenu 50,- 

Kč/m2 a schválilo uzavření příslušné kupní smlouvy a uložilo starostovi ji podepsat.  

 

9.6.3. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zveřejnění záměru směny pozemků: 

pozemkové parcely č. 8163 - trvalý travní porost a pozemkové parcely č. 8361 - trvalý 

travní porost,  obě v k. ú. Dolní Čermná vyznačené v přiloženém situačním plánku (z 

vlastnictví městyse Dolní Čermná do vlastnictví B. P., bytem xxx), 

- za pozemkovou parcelu č. 8156/2 - trvalý travní porost v k. ú. Dolní Čermná nově 

vzniklou dle geometrického plánu č. 953-50/2020 zpracovaného spol. Geodezie Lanškroun 
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s. r. o., Lanškroun, Opletalova 92, IČO 27511618 (z vlastnictví B. P. do vlastnictví městyse 

Dolní Čermná).  

 

9.6.4. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zveřejnění záměru směny pozemků: 

pozemkové parcely č. 8177/1 - trvalý travní porost v k. ú. Dolní Čermná nově vzniklé dle 

geometrického plánu č. 954-51/2020 zpracovaného spol. Geodezie Lanškroun s. r. o., 

Lanškroun, Opletalova 92, IČO 27511618 (z vlastnictví městyse Dolní Čermná do 

podílového spoluvlastnictví Z. M., bytem xxx  a  xxx M. M. a P. M., bytem xxx),    

- za pozemkovou parcelu č. 8158 - trvalý travní porost v k. ú. Dolní Čermná vyznačenou 

v přiloženém situačním plánku (z podílového spoluvlastnictví  Z. M. a xxx M. M. a P. M., 

do vlastnictví městyse Dolní Čermná).  

 

9.6.5. Zastupitelstvo městyse v rámci komplexní pozemkové úpravy Verměřovice  

a) projednalo a schválilo návrh soupisu nových pozemků dle přílohy  

b) vzalo na vědomí návrh změny katastrální hranice mezi k. ú. Dolní Čermná, k. ú. Petrovice a 

k. ú. Verměřovice.  

 

9.7.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná se seznámilo s návrhem plánu rozvoje sportu 

městyse a po jeho projednání schvaluje Plán rozvoje sportu pro městys Dolní Čermná, jež 

je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

9.7.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná pověřuje kontrolní skupinu ve složení: 

předseda kontrolního výboru Mgr. Jiří Vávra, předseda finančního výboru Pavel Mareš a 

ekonomka úřadu Ing. Lenka Kubíčková, provedením veřejnosprávní kontroly u příjemců 

dotací, které jim byly poskytnuty z rozpočtu městyse Dolní Čermná v roce 2019, podle 

„Programu pro poskytování dotací z rozpočtu městyse Dolní Čermná na podporu aktivit dětí a 

mládeže na rok 2019“ a ukládá předsedům výborům informovat o výsledcích kontroly 

zastupitelstvo městyse. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Petr Helekal 

                                                                                                                    starosta 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

 

Sejmuto z úřední desky dne: 


