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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 781/2020 

Počet listů dokumentu: 5                  

Počet příloh/listů: 12/21  

Spisový znak: 101.2.1     A/10 

 

 

U S N E S E N Í 

ze zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná 

č.  12/2020 ZM konaného dne 14.09.2020  
 

 

12.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zapisovatelku Hanu Vágnerovou, 

ověřovatele  zápisu Bc. Moniku Markovou a MUDr. Martina Appla a program jednání.  

 

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

městyse za období od konce června do září 2020. 

 

12.3. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 2 

k rozpočtu městyse na rok 2020, dle přílohy, schválené usnesením rady městyse č. 38.7. ze 

dne 07.09.2020, včetně jeho odůvodnění.  

 

12.4.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná rozhodlo směnit pozemky dle geometrického 

plánu č. 965-207/2020 zpracovaného spol. Geodezie Lanškroun s. r. o., Lanškroun, 

Opletalova 92, IČO 27511618 (dále je „GP“), v příloze:      

 - část pozemkové parcely č. 3110 - trvalý travní porost (dle GP nově zaměřená ppč. 

3110/2), část pozemkové parcely č. 8157 - trvalý travní porost (dle GP nově zaměřená ppč. 

8157/2) a část pozemkové parcely č. 8161 – ost. plocha (dle GP nově zaměřená ppč. 8161/2), 

všechny  v k. ú. Dolní Čermná,  z majetku městyse Dolní Čermná a převést je do 

vlastnictví V. V., nar. xxx, bytem xxx, 

 

- za část pozemkové parcely č. 3091/2 - trvalý travní porost (dle GP nově zaměřená ppč. 

3091/3),  v k. ú. Dolní Čermná z majetku V. V.  a převést ji do vlastnictví městyse Dolní 

Čermná,  

všechny pozemky za jednotkovou cenu 70,- Kč/m2 (bez finančního vyrovnání).  
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Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo uzavření příslušné směnné smlouvy a 

uložilo starostovi ji podepsat. 

 

12.4.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná rozhodlo směnit pozemky dle geometrického 

plánu č. 965-207/2020 zpracovaného spol. Geodezie Lanškroun s. r. o., Lanškroun, 

Opletalova 92, IČO 27511618 (dále je „GP“), v příloze:         

 - část pozemkové parcely č. 3110 - trvalý travní porost (dle GP nově zaměřená ppč. 

3110/3) v  k. ú. Dolní Čermná, z majetku městyse Dolní Čermná a převést ji do vlastnictví 

xxx G. M.,  nar. xxx, bytem xxx, 

- za část pozemkové parcely č. 3109 - trvalý travní porost (dle GP nově zaměřená ppč. 

3109/2) v k. ú. Dolní Čermná, z majetku xxx G. M. a převést ji do vlastnictví městyse Dolní 

Čermná,  

všechny pozemky za jednotkovou cenu 50,- Kč/m2 . 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo uzavření příslušné směnné smlouvy a 

uložilo starostovi ji podepsat. 

 

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

666/1 - zahrada , pozemkovou parcelu č. 930 – ost. plocha a pozemkovou parcelu č. 929/10 

– ost. plocha, vše v k. ú. Jakubovice, F. M., nar. xxx, bytem xxx, všechny pozemky za 

jednotkovou kupní cenu 40,- Kč/m2 a schválilo uzavření příslušné kupní smlouvy a uložilo 

starostovi ji podepsat.  

 

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

873/3 – ost. plocha  v k. ú. Jakubovice, do společného jmění xxx  P. H., nar. xxx a L. H., nar. 

xxx, oba bytem xxx, za jednotkovou kupní cenu 40,- Kč/m2 a schválilo uzavření příslušné 

kupní smlouvy a uložilo starostovi ji podepsat.  

 

12.4.5. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná rozhodlo prodat pozemkovou parcelu 2767/6 

– trvalý travní porost a pozemkovou parcelu č. 2767/4 – trvalý travní porost, obě v k. ú. 

Dolní Čermná P. J., nar. xxx, bytem xxx, za jednotkovou kupní cenu 70,- Kč/m2, schválilo 

uzavření příslušné kupní smlouvy a uložilo starostovi ji podepsat. 

 

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

2758/3 - zahrada v k. ú. Dolní Čermná L. B., nar. xxx, bytem xxx, za jednotkovou kupní 

cenu 50,- Kč/m2, schválilo uzavření příslušné kupní smlouvy a uložilo starostovi ji 

podepsat. 

 

12.4.7.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná rozhodlo směnit pozemky dle 

geometrického plánu č. 949-448/2019 zpracovaného spol. Ing. Zdeněk Michalička - 

GEODEZIE, s. r. o., Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, IČO 27466728 (dále je „GP“), 

v příloze: 
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- část pozemkové parcely č. 4105/1 – ost. plocha (dle GP nově zaměřená ppč. 4105/9) v k. ú. 

Dolní Čermná, z majetku městyse Dolní Čermná  a převést ji do společného jmění xxx L. 

G., nar. xxx, a A. G., nar. xxx,  oba bytem  xxx,  

- za část stavební parcely č. 310/1 (dle GP nově zaměřená ppč. 5052 – ost. plocha) v k. ú. 

Dolní Čermná z podílového spoluvlastnictví L. G. (jednu ideální polovinu) a A. G. (jednu 

ideální polovinu) a nabýt ji do vlastnictví městyse Dolní Čermná, 

všechny pozemky za jednotkovou kupní cenu 50,- Kč/m2 s cenovým vyrovnáním 2.300,- 

Kč, které uhradí manželé L. a A. G. městysu. 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo uzavření příslušné směnné smlouvy a 

uložilo starostovi ji podepsat. 

 

12.4.7.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo úplatné nabytí (odkoupení) 

pozemkové parcely č. 5051 – ost. plocha v k. ú. Dolní Čermná nově vzniklé z původní 

stavební parcely č. 310/2  dle geometrického plánu č. 949-448/2019 zpracovaného spol. Ing. 

Zdeněk Michalička - GEODEZIE, s. r. o., Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, IČO 27466728, v 

příloze 

od vlastníka (prodávajícího) B. V., nar. xxx, bytem xxx do vlastnictví městyse Dolní 

Čermná se sídlem Dolní Čermná 76, IČO 00278734 (kupující),  za dohodnutou kupní cenu 

50,- Kč/m2 a uzavření příslušné kupní smlouvy a uložilo starostovi ji podepsat. 

 

12.4.8. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná rozhodlo prodat pozemkovou parcelu č. 4130 

– ostatní plocha v k. ú. Dolní Čermná, společnosti svoboda.plan s. r. o., se sídlem Dolní 

Čermná 243,  IČO 27554805 za jednotkovou kupní cenu 50,- Kč/m2 a schválilo uzavření 

příslušné kupní smlouvy a uložilo starostovi ji podepsat.  

 

12.4.9. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zveřejnění záměru prodeje 

pozemkové parcely č. 359/3 – zahrada v k. ú.Jakubovice, dle situačního plánku v příloze.  

 

12.4.10. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zveřejnění záměru prodeje 

pozemkové parcely č. 370 - trvalý travní porost a části pozemkové parcely 368 - trvalý 

travní porost v k. ú.Jakubovice, dle situačního plánku v příloze.  

 

12.4.11. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná se seznámilo se situací a majetkoprávními 

vztahy k pozemkům za domem čp. 3 v k. ú. Jakubovice dle situačního plánku v příloze, 

schválilo věcný záměr řešení, uložilo starostovi zajistit geodetické zaměření ve smyslu 

jednání zastupitelstva a předložit ho orgánům městyse k dalšímu projednání.    

 

12.4.12. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo dopis xxx P. L., bytem xxx (čj. 

ÚmDC 548/2020 ze dne 01.07.2020) ohledně záměru stavby hospodářské budovy na 

obecním pozemku a žádost o odkoupení části ppč. 8179 v k. ú. Dolní Čermná a rozhodlo 

žádosti nevyhovět z důvodu jiných strategických záměrů městyse s předmětným 

pozemkem.   

 



 

4 

 

12.5.1. 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 „Rekonstrukce multifunkčního hřiště 

v AZAS“ a schvaluje jeho aktualizaci dle přílohy, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

12.5.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo Dodatek č. 3 ke smlouvě o úvěru 

č. 10188/13/LCD ze dne 26. 2. 2013 (dále jen „Dodatek č. 3“)  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. 3 podepsat.  

 

12.5.3. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí informace o zásadních 

připravovaných a realizovaných investičních akcích městyse. 

 

 

12.5.4.1. 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo a schválilo aktualizovaný plán 

společných zařízení zpracovaný v rámci komplexních pozemkových úprav k. ú. 

Verměřovice předložený SPÚ, Krajským pozemkovým úřadem pro Pardubický kraj, 

Pobočka Ústí nad Orlicí. 

 

12.5.4.2.1. 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo návrh na změnu katastrální hranice 

s obcí Petrovice v rámci komplexních pozemkových úprav k. ú. Verměřovice a podle ust. § 

84 odst. 2) písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů, souhlasí se 

změnou katastrální hranice mezi k. ú. Petrovice a k. ú. Dolní Čermná dle dokumentů 

předložených SPÚ, Krajským pozemkovým úřadem pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí 

nad Orlicí a schvaluje uzavření „Dohody o změně katastrální hranice obce a o změně 

hranice obce“ mezi obcí Petrovice, sídlo Petrovice 62, IČO 00279340 a městysem Dolní 

Čermná, sídlo Dolní Čermná 76, IČO 00278734 dle návrhu v příloze a ukládá starostovi 

předmětnou dohodu podepsat.   

 

12.5.4.2.2. 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo návrh na změnu katastrální hranice 

s obcí Verměřovice v rámci komplexní pozemkové úpravy Verměřovice a podle ust. § 84 

odst. 2) písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů, souhlasí se 

změnou katastrální hranice mezi k. ú. Verměřovice a k. ú. Dolní Čermná dle dokumentů 

předložených SPÚ, Krajským pozemkovým úřadem pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí 

nad Orlicí a schvaluje uzavření „Dohody o změně katastrální hranice obce a o změně 

hranice obce“ mezi obcí Verměřovice, sídlo Verměřovice 14, IČO 00279706 a městysem 

Dolní Čermná, sídlo Dolní Čermná 76, IČO 00278734 dle návrhu v příloze a ukládá 

starostovi předmětnou dohodu podepsat.   
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                                                                                                                Petr Helekal 

                                                                                                                    starosta 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

 

Sejmuto z úřední desky dne: 

 

 

 

 

 


