
 

1 

 

  
 

Městys Dolní Čermná 
561 53  Dolní  Čermná 76,  IČO 278734, www.dolni-cermna.cz 

tel.: 465 393 125,  e-mail.: mestys@dolni-cermna.cz,  

________________________________________________________________________________ 

 

Příloha č. 3 k čj. ÚmDC 411/2020 

Počet listů dokumentu: 4                 

Počet příloh/listů: 4/12  

Spisový znak: 101.2.1     A/10 

 

 

 

U S N E S E N Í 

ze zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná 

č.  10/2020 ZM konaného dne 18.05.2020  
 

 

10.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zapisovatelku Hanu Vágnerovou, 

ověřovatele  zápisu Ing. Pavla Faltuse a Ing. Jiřího Zpěváka a program jednání.  

 

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

městyse za období březen 2019 až duben 2019.  

 

10.3. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru.  

 

 

10.4.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo účetní závěrku městyse Dolní 

Čermná sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2019, dle protokolu v příloze.   

 

 

10.4.2.1. 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo celoroční hospodaření městyse a 

závěrečný účet městyse Dolní Čermná za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření městyse za rok 2019 a dává souhlas s celoročním hospodařením městyse bez 

výhrad. 

 

10.4.2.2. 

a) Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo hospodaření příspěvkové organizace 

Základní škola Vincence Junka, Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, za rok 2019 s tím, že 
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zisk ve výši 28.206,09 Kč bude převeden do rezervního fondu uvedené příspěvkové 

organizace.  

 

b) Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo hospodaření příspěvkové organizace 

Mateřská škola Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí,  za rok 2019 s tím, že zisk ve výši 

6.500,- Kč bude převeden do rezervního fondu uvedené příspěvkové organizace. 

 

c) Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo hospodaření příspěvkové organizace  

Školní jídelna Dolní Čermná,  za rok 2019, s tím, že ztráta uvedené příspěvkové organizace 

ve výši -22.172,91 Kč bude pokryta z jejího rezervního fondu, do kterého byly převáděny 

zisky příspěvkové organizace v předchozích letech. 

 

 

10.4.3. 

1. 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí informaci předsedů výborů 

finančního a kontrolního o kontrole čerpání dotací poskytnutých z rozpočtu městyse Dolní 

Čermná  v r. 2019 spolkům podle „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu městyse Dolní 

Čermná na podporu aktivit dětí a mládeže na rok 2019“, která byla provedena kontrolní 

skupinou na základě usnesení ZM 9.7.2. ze dne 24.02.2020, s tím, že všichni příjemci dotací 

splnili podmínky pro čerpání, použití a vyúčtování dotací dle stanovených pravidel.  

 

2. 

Zastupitelstvo městyse projednalo návrh na rozdělení dotací z rozpočtu městyse Dolní 

Čermná pro rok 2020 spolkům podle „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu městyse 

Dolní Čermná na podporu aktivit dětí a mládeže na rok 2020“, schválilo poskytnutí dotací 

v roce 2020 jednotlivým žadatelům a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy s nimi, 

dle přílohy tohoto usnesení.  

 

 

10.5.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná rozhodlo směnit   

- pozemkovou parcelu č. 8163 - trvalý travní porost a pozemkovou parcelu č. 8361 - trvalý 

travní porost, obě v k. ú. Dolní Čermná z majetku městyse Dolní Čermná a převést je do 

vlastnictví B. P., nar. xxx,  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 

s. r. o., Lanškroun, Opletalova 92, IČO 27511618, z majetku B. P. a převést ji do vlastnictví 

městyse Dolní Čermná, a to ppč. 8163 a ppč. 8361  za cenu 287.355,- Kč a ppč. 8156/2  za 

cenu 297.150,- Kč s cenovým vyrovnáním 9.795,- Kč, které uhradí městys  Dolní Čermná p. 

B. P. 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo uzavření příslušné směnné smlouvy a 

uložilo starostovi ji podepsat. 
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10.5.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná rozhodlo směnit   

- pozemkovou parcelu č. 8177/1 - trvalý travní porost v k. ú. Dolní Čermná nově vzniklou 

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

Lanškroun, Opletalova 92, IČO 27511618 z majetku městyse Dolní Čermná a převést ji do 

podílového spoluvlastnictví Z. M., nar. xxx, bytem xxx (jednu ideální polovinu)  a  xxx M. 

M., nar. xxx a P. M., nar. xxx, oba bytem xxx (jednu ideální polovinu do jejich společného 

jmění manželů),    

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

spoluvlastnictví  Z. M. (jednu ideální polovinu)   a xxx M. M. a P. M. (jednu ideální 

polovinu, která je v jejich SJM) a převést ji jako celek do vlastnictví městyse Dolní Čermná, 

a to ppč. 8177/1 za cenu 416.625,-  Kč a ppč. 8158 za cenu 416.625,- Kč. 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo uzavření příslušné směnné smlouvy a 

uložilo starostovi ji podepsat.  

 

 

10.5.3. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná v souvislosti s vypořádáním 

majetkoprávních vztahů pro účely parcelace pozemků a přípravou území V Ráji 

k zástavbě se seznámilo s navrhovanými záměry směn pozemků následovně:  

1. se záměrem směny částí pozemkových parcel – části ppč. 3110, části ppč. 8161 a části 

ppč. 8157, všechny v k. ú. Dolní Čermná, z vlastnictví městyse Dolní Čermná do majetku 

V. V., bytem xxx,  

- za část ppč. 3091/2 v k. ú. Dolní Čermná z vlastnictví V. V. do majetku městyse Dolní 

Čermná, dle přiloženého situačního plánku;   

 

2. se záměrem směny části ppč. 3110 (části označená „D“) v k. ú. Dolní Čermná 

z vlastnictví městyse Dolní Čermná do majetku xxx G. M., bytem xxx,   

- za části pozemkové parcely č. 3109 (části označené „Y“, „A“, „B“, „C“) v k. ú. Dolní 

Čermná z vlastnictví majetku xxx G. M., do majetku městyse Dolní Čermná, dle 

přiloženého situačního plánku;   

 

3. se záměrem směny části ppč. 3109 (části označené „B“) v k. ú. Dolní Čermná z 

budoucího vlastnictví městyse Dolní Čermná (kterou nabude do vlastnictví od xxx G. M.,) 

do majetku A. V., bytem xxx,    

- za část pozemkové parcely č. 3108  (části označené „X“) v k. ú. Dolní Čermná 

z vlastnictví A. V. do majetku městyse Dolní Čermná, dle přiloženého situačního plánku.   

 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná uložilo Radě městyse Dolní Čermná, po vyhotovení 

příslušného geometrického plánu na rozdělení pozemků v předmětném území, projednat 

a schválit zveřejnění záměru směn nově zaměřených pozemků dle geometrického plánu 

podle výše uvedeného návrhu a zajistit zveřejnění záměru v souladu s ust. § 39 zákona o 

obcích a poté předložit zastupitelstvu městyse k rozhodnutí o směnách pozemků.     
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10.6.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schvaluje zařazení správního území městyse 

Dolní Čermná do území působnosti MAS ORLICKO, z. s.  a území působnosti Strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen „SCLLD“) MAS ORLICKO na období 

2021 – 2027. 

 

 

10.6.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí informace  o některých 

připravovaných a realizovaných investičních akcích městyse. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Petr Helekal 

                                                                                                                    starosta 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

 

Sejmuto z úřední desky dne: 

 

 

 

 

 


