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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 1070/2020 

Počet listů dokumentu: 4                   

Počet příloh/listů: 11/21   

Spisový znak: 101.2.1     A/10 

 

 

U S N E S E N Í 

ze zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná 

č.  13/2020 ZM konaného dne 7. 12. 2020  
 

 

13.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zapisovatelku Hanu Vágnerovou, 

ověřovatele  zápisu RNDr. Věru Šverclovou a Ing. Jiřího Zpěváka  a program jednání.  

 

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

městyse za období od konce září do listopadu 2020. 

 

13.3.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí informace o aktuálních 

daňových příjmech městyse, stavu účtů městyse k 30.11.2020 a o investičním výhledu 

městyse na rok 2021 a ukládá radě městyse a starostovi činit všechny nezbytné kroky 

vedoucí k realizací akcí. 

 

13.3.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 3 

k rozpočtu městyse na rok 2020, dle přílohy, schválené usnesením rady městyse č. 41.15. 

ze dne 11.11.2020, včetně jeho odůvodnění.  

 

13.3.3. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo pravidla rozpočtového provizoria 

pro rok 2021 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 2020 do doby schválení rozpočtu městyse na r. 2021  

b) na řešení havarijních oprav, havarijních a krizových situací 

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

2020 a plnění na základě uzavřených smluvních vztahů vzniklých v roce 2020 a v 

předchozích letech.  
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13.3.4. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo střednědobý výhled rozpočtu 

městyse Dolní Čermná na období 2022 - 2024 dle návrhu v příloze. 

 

13.4.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo návrh na obnovu budovy čp. 234 

ve vlastnictví obce a schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2021 na projekt 

s názvem „Obnova obecní budovy čp. 234 na náměstí v Dolní Čermné“, a to na základě 

vyhlášené výzvy č. 1/2021/117D8210 z podprogramu „Podpora obnovy a rozvoje 

venkova“ pro dotační titul „Rekonstrukce a přestavba veřejných budov“, jehož správcem 

a poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 

 

13.4.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo uzavření smlouvy o dílo s 

Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, Dolní Čermná 76, IČO 

01349341, na zajištění přípravy žádosti o dotaci a následné zajištění dotačního 

managementu k projektu s názvem „Obnova obecní budovy čp. 234 na náměstí v Dolní 

Čermné“, který bude podáván do výzvy z podprogramu „Podpora obnovy a rozvoje 

venkova v roce 2021“  dotační titul 117D8210E  „Rekonstrukce a přestavba veřejných 

budov“, dle návrhu v příloze. 

 

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

359/3 – ost. plocha, v k. ú. Jakubovice, J. Z., nar. xxx, bytem xxx, za jednotkovou kupní 

cenu 30,- Kč/m2, schválilo uzavření příslušné kupní smlouvy a uložilo starostovi ji 

podepsat. 

 

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

pozemkové parcely č. 3331/9 - zahrada v k. ú. Dolní Čermná nově vzniklé z původní 

pozemkové parcely č. 3331/7 dle geometrického plánu č. 975 - 380/2020 zpracovaného spol. 

Geodezie Lanškroun s. r. o., Lanškroun, Opletalova 92, IČO 27511618, v příloze, ze 

společného jmění prodávajících xxx Z. H., nar. xxx a R. H., nar. xxx, oba bytem xxx,  do 

vlastnictví městyse Dolní Čermná se sídlem Dolní Čermná 76, IČO 00278734 (kupující),  za 

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

starostovi ji podepsat. 

 

 

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

- budovy bez čp/če se způsobem využití zemědělská stavba na pozemku parcelní číslo st. 

772 v katastrálním území Dolní Čermná a   

- budovy bez čp/če se způsobem využití zemědělská stavba na pozemku parcelní číslo st. 

748, v katastrálním území Dolní Čermná 

z vlastnictví Zemědělského družstva Horní Čermná, se sídlem Horní Čermná č. p. 135, 561 

56 Horní Čermná, IČO 00131083 (prodávající) do vlastnictví městyse Dolní Čermná se 

sídlem Dolní Čermná 76, IČO 00278734 (kupující),  za dohodnutou kupní cenu 750.000,- 

Kč stanovenou znaleckým posudkem č. 4499-27/2020 znalce xxx M. N. a uzavření 

příslušné kupní smlouvy a uložilo starostovi ji podepsat.  
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13.5.4. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zveřejnění záměru prodeje 

pozemkové parcely č. 304/2 - trvalý travní porost v k. ú. Jakubovice, dle situačního plánku 

v příloze.  

 

13.5.5. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zveřejnění záměru prodeje 

pozemkové parcely č. 51 - trvalý travní porost, pozemkové parcely č. 50/1 - trvalý travní 

porost a pozemkové parcely č. 213/5 - zahrada, vše v k. ú. Jakubovice, dle situačního 

plánku v příloze. 

 

13.5.6. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo žádost M. M., bytem xxx (čj. 

ÚmDC 873/2020 ze dne 19.10.2020) a žádost xxx F. V. a E. V., bytem xxx (čj. ÚmDC 

883/2020 ze dne 21.10.2020) o odkoupení částí ppč. 907 - ostatní plocha a částí ppč. 1190/1 - 

ostatní plocha v k. ú. Jakubovice a schválilo zveřejnění záměru prodeje částí předmětných 

pozemků dle situačních plánků v příloze. 

 

13.5.7. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo žádost T. V.,  bytem xxx (čj. 

ÚmDC 906/2020 ze dne 30.10.2020) o odkoupení části pozemkové parcely č. 4224/6 - 

ostatní plocha v k. ú. Dolní Čermná a rozhodlo této žádosti nevyhovět a předmětný 

pozemek neprodat. 

 

13.5.8. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná městyse se seznámilo s žádostí C. R., bytem 

xxx o odkoupení pozemkové parcely č. 491/2 - trvalý travní porost v k. ú. Jakubovice, 

s tím, že její prodej bude řešen v souvislosti s usnesením ZM č. 12.4.11. ze dne 14.09.2020 

po geodetickém zaměření pozemků za domem čp. 3 v k. ú. Jakubovice. 

 

13.5.9. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zveřejnění záměru prodeje nově 

zaměřené stavební parcely č. 1117 v k. ú. Dolní Čermná (vzniklé z původní pozemkové 

parcely č. 8323 v k. ú. Dolní Čermná geometrickým plánem č. 963 - 999/2019), dle 

předmětného geometrického plánu v příloze.  

 

13.6.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo poskytnutí mimořádné odměny 

starostovi městyse Dolní Čermná Petru Helekalovi za rok 2020 ve výši dvojnásobku 

měsíční odměny, jejíž poskytování mu náleží dle nařízení vlády č. 318/2017, Sb., ve znění 

pozd. předpisů, za splnění zvlášť významných úkolů městyse, zejména za zvládání 

mimořádných úkolů souvisejících s epidemií coronaviru a při realizaci dotační akce 

„Přírodovědná učebna“, za iniciativu při získání dotací na projekty, „Chodník Lesní 

brána“, „Oprava havarijního stavu střechy objektu ZŠ a ŠJ“, „Obnova místní komunikace 

č. 17c“, za přípravu akce území V Ráji, přípravu dalších projektů, působení 

v Dobrovolném svazku obcí Pod Bukovou horou a Dobrovolném svazku obcí Mikroregion 

Severo-Lanškrounsko, které vykonává bez nároku na odměnu, a v rámci kterých dochází 

k rozvíjení meziobecní spolupráce, kterým  šíří dobré jméno městyse Dolní Čermná. 
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13.6.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo poskytnutí mimořádné odměny 

místostarostovi městyse Dolní Čermná Ing. Jiřímu Svobodovi za rok 2020  ve výši 

dvojnásobku měsíční odměny schválené usnesením zastupitelstva městyse Dolní Čermná 

č. 1.7. dne 31.10.2018, za splnění zvlášť významných úkolů městyse zejména za zvládání 

mimořádných úkolů souvisejících s epidemií coronaviru, za realizaci dotační akce 

„Přírodovědná učebna“, akce „Rekonstrukce obřadní síně“, za přípravu studií 

„Brownfield kravín - Dolní Čermná“, „Půdní vestavba ZŠ Dolní Čermná“ a „Studie 

stavebních úprav objektu čp. 40 na provoz MŠ“, dále za koordinaci při zpracování 

projektové dokumentace „Obnova obecní budovy čp. 234 na náměstí v Dolní Čermné“,  

zpracování projektů na akci „Rekonstrukce multifunkčního hřiště v AZAS Dolní Čermná a 

„Vybavení obecní knihovny“, a za aktivní činnost nad rámec svých povinností při 

přípravě investičních akcí na období 2021 - 2022. 

 

13.7.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo žádost Povodí Labe, s. p. (čj. 

ÚmDC 878/2020 ze dne 21.10.2020) o spolupráci při přípravě a realizaci stavby „DVT 

Čermná, Dolní Čermná, oprava + rekonstrukce koryta“ a konstatuje, že uvedené akce jsou 

nadále prioritou městyse, jehož zástupci se vždy na přípravě uvedených akcí aktivně 

podíleli, schvaluje stanovisko městyse, kterým investorovi navrhuje pokračovat ve 

zpracování projektové dokumentace a realizaci akcí s tím, že je připraven k odstranění 

mostku dle záznamu z jednání ze dne 10.08.2016 a ukládá starostovi zajistit písemnou 

odpověď žadateli ve smyslu jednání zastupitelstva. 

 

13.7.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo Program pro poskytování dotací 

z rozpočtu městyse Dolní Čermná na podporu aktivit dětí a mládeže na rok 2021, dle 

návrhu v příloze. 

 

13.7.3. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná se seznámilo s rozúčtováním nákladů r. 2019 

vynaložených  na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu a rozhodlo výši roční 

sazby místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů neměnit a ponechat ho pro rok 2021 v 

celkové výši 550,- Kč (tj. položka 1 ve výši 250,- Kč, položka 2 ve výši 300,- Kč). 

 

13.7.4. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo rozsah investičního projektu 

„ROZŠÍŘENÍ ZÁZEMÍ AZAS DOLNÍ ČERMNÁ“ a rozhodlo o jeho realizaci ve zúženém 

rozsahu dle přílohy, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná rozhodlo projekt ve zbytku nerealizovat. 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná ukládá radě a starostovi zajistit všechny nezbytné 

úkony směřující k provedení akce.  

   

                                                                                                                Petr Helekal 

                                                                                                                   starosta 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

Sejmuto z úřední desky dne: 


