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U S N E S E N Í 

ze zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná 

č.  11/2020 ZM konaného dne 22.06.2020  
 

 

11.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zapisovatelku Hanu Vágnerovou, 

ověřovatele  zápisu Petra Nastoupila a Jana Svobodu a program jednání.  

 

 

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

městyse za období  květen a červen 2020. 

 

11.3.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí  

 rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu městyse na rok 2020, dle přílohy, schválené 

usnesením rady městyse č. 32.21. ze dne 20.05.2020,  
 

včetně jeho odůvodnění.  

 

 

11.3.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí informace starosty o 

aktuálních příjmech městyse.   

 

 

11.4.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo a schválilo uzavření Dohody o 

parcelaci dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, jejíž uzavření je 

podmíněno „Územním plánem Dolní Čermná“ a jejímž podkladem je zpracovaná Územní 

studie Dolní Čermná č. 1 pro lokalitu Z4/BV, Z18/ZV (V Ráji), Z36A/DS (u zastavitelné 

plochy Z4/BV).   
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11.4.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zveřejnění záměru prodeje 

pozemkové parcely č. 666/1 – zahrada, pozemkové parcely ppč. 930 – ost. plocha a 

pozemkové parcely č. 929/10 – ost. plocha, všechny pozemky v k. ú.Jakubovice, dle 

situačního plánku v příloze.  

 

11.4.3. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zveřejnění záměru prodeje 

pozemkové parcely č. 873/3 – ost. plocha   v k. ú.Jakubovice, dle situačního plánku v 

příloze.  

 

11.4.4. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zveřejnění záměru prodeje 

pozemkové parcely č. 2767/6 - trvalý travní porost a pozemkové parcely č. ppč. 2767/4 - 

trvalý travní porost v k. ú. Dolní Čermná, dle situačního plánku v příloze.  

 

11.4.5. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zveřejnění záměru prodeje 

pozemkové parcely č. 2758/3 - zahrada v k. ú. Dolní Čermná, dle situačního plánku v 

příloze.  

 

11.4.6.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zveřejnění záměru směny 

pozemků v k. ú. Dolní Čermná: 

- pozemkové parcely č. 4105/9 – ost. plocha (oddělená z původní ppč. 4105/1) z vlastnictví 

městyse Dolní Čermná do vlastnictví xxx L. G. a A. G., oba bytem xxx, 

- za pozemkovou parcelu č. 5052 – ost. plocha (oddělenou z původní stpč. 310/1) 

z podílového spoluvlastnictví L. G. a A. G. do vlastnictví městyse Dolní Čermná,  

dle geometrického plánu č. 949-448/2019 zpracovaného Ing. Zdeňkem Michaličkou, 

GEODÉZIE, s. r. o., Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, IČO 27466728 v příloze. 

 

11.4.6.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí informaci o záměru 

úplatného nabytí (odkoupení) pozemkové parcely č. 5051 – ost. plocha (oddělené 

z původní stpč. 310/2 dle geometrického plánu č. 949-448/2019) v k. ú. Dolní Čermná 

z vlastnictví B. V., bytem xxx do majetku městyse Dolní Čermná v rámci narovnání 

majetkových vztahů.  

 

11.4.7. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zveřejnění záměru prodeje 

pozemkové parcely č. 4130 – ost. plocha  v k. ú. Dolní Čermná, dle situačního plánku v 

příloze.  

 

 

11.5.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů  

deleguje 
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starostu městyse pana Petra Helekala jako zástupce městyse Dolní Čermná, který je 

akcionářem společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., se sídlem 

Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64, IČ: 48173398 na všechny valné hromady 

počínaje valnou hromadou dne 23. 6. 2020 po celé jeho funkčního období až do odvolání, 

a jako náhradníka (v případě nemožnosti účasti pana Petra Helekala) člena zastupitelstva 

městyse pana Pavla Mareše.  

 

11.5.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru 

č. 10188/13/LCD ze dne 26. 2. 2013 (dále jen „Dodatek č. 2“)  se spol.  Česká spořitelna, a. 

s., sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO 45244782 , schválilo jeho uzavření 

dle přílohy, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a uložilo starostovi předmětný 

Dodatek č. 2 podepsat.  

 

11.5.3. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo návrh na doplnění Strategického 

plánu rozvoje městyse Dolní Čermná na období 2020-2026, resp. přílohy č. 1, tj. Akčního 

plánu na roky 2020-2021, o projekt s názvem „Obnova obecní budovy čp. 234 na náměstí v 

Dolní Čermné“ a schválilo jeho aktualizaci dle přílohy, jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení. 

 

11.5.4. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí informace o záměru 

zakoupení objektu Lesní brána Pardubickým krajem a o jeho využití v rámci 

Transformačního plánu Domova u studánky.    

 

    

 

 

 

                                                                                                             Petr Helekal, v. r. 

                                                                                                                     starosta 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

 

Sejmuto z úřední desky dne: 

 

 

 

 

 


