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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 219/2021 

Počet listů dokumentu: 6                    

Počet příloh/listů: 5/11    

Spisový znak: 101.2.1     A/10 

 

 

U S N E S E N Í 

ze zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná 

č.  14/2021 ZM konaného dne 22.02.2021  
 

 

14.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zapisovatelku Hanu 

Vágnerovou, ověřovatele  zápisu Ing. Pavla Faltuse a Petra Nastoupila a program 

jednání.  

 

 

14.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí informace o činnosti 

rady městyse za období od prosince 2020 do února 2021. 

 

 

14.3. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí zprávu finančního 

výboru.  

 

 

14.4.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 

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

43.8. ze dne 29.12.2020, včetně jeho odůvodnění.  

 

14.4.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo a schválilo schodkový 

rozpočet městyse Dolní Čermná na rok 2021 v paragrafovém členění: 

1) 

 s celkovými příjmy 34.320.020,-  Kč 

 s celkovými výdaji  51.287.020,- Kč 

 splátky dlouhodobých úvěrů a půjček činí 1.227.000 ,- Kč 

 financování přebytkem minulých let ve výši 18.194.000,- Kč  
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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 1.450.000,- Kč, 

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

IČO 70996849, ve výši 341.000,- Kč 

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

700.000,- Kč, 

 

3) závazné ukazatele rozpočtu r. 2021 dle přílohy.  

 

 

14.5.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná rozhodlo prodat pozemkovou parcelu 

č. 304/2 - trvalý travní porost, v k. ú. Jakubovice, xxx M. M., xxx, nar. xxx, bytem xxx, 

za jednotkovou kupní cenu 30,- Kč/m2, schválilo uzavření příslušné kupní smlouvy a 

uložilo starostovi ji podepsat. 

 

 

14.5.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná rozhodlo prodat stavební parcelu č. 

1117 - zast. plocha v k. ú. Dolní Čermná nově vzniklou z původní pozemkové 

parcely č. 8323 v k. ú. Dolní Čermná  dle geometrického plánu č. 963-999/2019 

zpracovaného spol. Geodézie Česká Třebová, xxx M. K., se sídlem Česká Třebová, Za 

Lávkou 332, IČO 70144575, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, Děčín IV – 

Podmokly, Teplická 874/8, IČO 24729035 za cenu 6.500,- Kč (jednotková kupní cena 

500,- Kč/m2) a schválilo uzavření Kupní smlouvy č. IV-12-2014505 dle přílohy a 

uložilo starostovi ji podepsat.  

 

 

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

pozemkové parcely č. 3298/31 - trvalý travní porost  a pozemkové parcely č.  3282/2 - 

zahrada, obě v k. ú. Dolní Čermná z podílového spoluvlastnictví J. P., nar. xxx, 

bytem xxx aj. P., nar. xxx, bytem xxx, od každého z nich jedné ideální poloviny 

předmětných pozemků, do vlastnictví městyse Dolní Čermná se sídlem Dolní 

Čermná 76, IČO 00278734 (kupující),  za dohodnutou kupní cenu 30.000,- Kč a 

uzavření příslušné kupní smlouvy a uložilo starostovi ji podepsat. 

 

 

14.5.4.  

1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí informace o stavu 

vypořádání majetkoprávních vztahů k pozemkům určených pro budoucí výstavbu 

v lokalitě v Ráji a uložilo starostovi zajistit jeho dokončení.  



 

3 

 

2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná se seznámilo se záměrem směny pozemků 

dle geometrického plánu č. 977-415/2020 zpracovaného spol. Geodezie Lanškroun s. 

r. o., Lanškroun, Opletalova 92, IČO 27511618 (dále jen „GP“), v příloze:          

- části pozemkové parcely č. 3109/2 (označené v předmětném GP jako „díl c“) v k. ú. 

Dolní Čermná z vlastnictví městyse Dolní Čermná do majetku A. V.,  bytem xxx,    

- za část pozemkové parcely č. 3108  (označené v předmětném GP jako „díl b“)  v k. 

ú. Dolní Čermná z vlastnictví A. V. do majetku městyse Dolní Čermná.  

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná uložilo Radě městyse Dolní Čermná, po 

provedení vkladů na základě směnné smlouvy uzavřené s V. V. a směnné smlouvy 

uzavřené s xxx G. M.  projednat a schválit zveřejnění záměru směny dle 

geometrického plánu č. 977-415/2020  podle výše uvedeného návrhu a zajistit 

zveřejnění záměru v souladu s ust. § 39 zákona o obcích a poté předložit 

zastupitelstvu městyse k rozhodnutí o směně pozemků.    

 

 

14.5.5.  

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zveřejnění záměru městyse 

 

uzavřít dále specifikované dohody o narovnání smluv o budoucích kupních 

smlouvách o převodu vlastnictví bytových jednotek v objektu č.p. 224 v k.ú. Dolní 

Čermná podle ustanovení § 1903 občanského zákoníku,  

a na jejich základě následně uzavření kupních smluv podle platné právní úpravy 

 

  

Jméno, 

příjmení 

smluvní 

strany 

městyse 

(nájemce) 

bytová 

jednotka číslo 

výměra 

bytu m2 

spoluvlastnický 

podíl dle KN 

Nájemní 

smlouva je 

uzavřena od 

Budoucí 

kupní 

smlouva byla 

uzavřena 

Kupní 

cena 

byla a 

bude 

sjednána 

Kč 

Polzerová 

Magdalena 224/1 26,5 459/10000 02.08.1999 19.04.1999 580 159 

Marek 

Lukáš  

Marková 

Petra 224/2 39,5 684/10000 01.02.2006 01.02.2006 868 480 

Adamec 

David 224/3 30,5 528/10000 09.05.2001 09.05.2001 671 648 

Bilý Leoš 224/4 40,9 708/10000 30.04.2004 30.04.2004 897 290 

Ing. Appl 

Jiří 224/7  73,6 1275/10000 01.08.2007 01.08.2007 1 042 000 
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Kunertová 

(dříve  

Burešová) 

Jana 224/10 68,8 1192/10000 02.08.1999 13.05.1999 1 487 126 

Křivohlávek 

Jiří 

Pospěchová 

Marie 224/11 53,2 921/10000 01.02.2000 24.04.2002 1 109 737 

 

 
Bytové jednotky jsou vedeny na příslušném LV u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, 

obec Dolní Čermná.  

Městys na základě tohoto zveřejněného záměru uzavře s nájemci, kteří v minulosti uzavřeli 

smlouvy o budoucí kupní smlouvě, dohody o narovnání podle § 1903 občanského zákoníku 

č. 89/2012 Sb., které nahradí v minulosti uzavřené smlouvy o budoucím převodu vlastnictví 

k bytovým jednotkám, a odstraní tak právní nejistotu vzniklou odstupem doby, změnami 

základních právních úprav a předmětu převodu vlastnického práva (specifikace jednotek 

Prohlášením vlastníka tak, jak jsou vedeny v katastru nemovitostí).  

Dohody o narovnání a následné kupní smlouvy budou respektovat obsah v minulosti 

uzavřených smluv.  

Důvody pro uzavření dohod o narovnání daného obsahu, a z nich vyplývajícího 

následného převodu vlastnického práva k jednotkám za dále uvedených podmínek, jsou 

následující:   

a) Městys akceptuje obsah smluv tak, jak byly uzavřeny na počátku výstavby z důvodu 

institutu dobrých mravů a existence důvodného očekávání druhé smluvní strany 

trvající v rozmezí 15 – 20 let (viz. § 2, odst.3 občanského zákoníku: „Výklad a použití 

právního předpisu nesmí být v rozporu s dobrými mravy a nesmí vést ke krutosti nebo 

bezohlednosti urážející obyčejné lidské cítění“).  

b) Většina výdajů městyse, kterými se podílelo na investici, byla pokryta dotací ze 

státního rozpočtu, tedy nehradil je ze svého rozpočtu; požadavkem na cenu ryze tržní 

by tedy vytvářel pro sebe po mnoha letech zisk, což není cílem městyse jako 

veřejnoprávního subjektu; Ceny navíc byly prověřeny aktuálními znaleckými 

posudky, a většina se výrazně neliší. Pokud byly identifikovány odchylky, nebude na 

ně brán zřetel z důvodu zachování rovného přístupu ke všem kupujícím.    

c) Bytové jednotky nebyly převedeny pro překážku, kterou vytvořil stát jako 

poskytovatel dotace, jinak by k převodům došlo již v době uzavření původních smluv; 

z toho důvodu městys akceptuje způsob úhrady kupní ceny formou nájemného.  

d) Stav nemovitostí, který by žádal investice; jednotky jsou v jiném stavu, než v době 

uzavření původních smluv.   

e) Jedná se o oblast veřejného zájmu v oblasti podpory bydlení, a současně jde o důležitý 

zájem Městyse na vytváření možnosti dostupného vlastnického bydlení na svém 

území; oblast bydlení spadá do samostatné působnosti, a městys je oprávněn v této 

oblasti zcela samostatně rozhodovat. 

f) Neefektivita ponechání si bytových jednotek zejména z důvodu budoucích investic, 

tedy nezájem městyse na vlastnictví předmětných bytových jednotek. 

g) Zájem městyse dostát dříve uzavřeným smluvním vztahům z důvodu pověsti městyse 

jako smluvního partnera.    
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Využití institutu narovnání jednotkou územní samosprávy připustil Nejvyšší soud ČR za 

předpokladu zveřejnění tohoto záměru obdobně jako v případě dispozic s nemovitostmi ve 

svém rozhodnutí sp.zn. 26 Cdo 188/2011.  

 

Předmětem dohody o narovnání bude ujednání o budoucím převodu bytové jednotky za těchto 

podmínek:  

1. Bytová jednotka bude specifikována podle evidence katastru nemovitostí a bude 

převedena za akceptace v minulosti sjednaných podmínek z výše uvedených důvodů.  

2. Případný doplatek kupní ceny bude uhrazen před provedením vkladu vlastnického 

práva do katastru nemovitostí.  

3. Straně kupující nebudou kladena žádná dispoziční omezení s ohledem na odstup let od 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, když právní stav bránil v dispozicích v rozmezí 

15-20 let, a dosavadní dispozice budou akceptovány.   

 

Na základě uzavření dohody o narovnání bude následně uzavřena kupní smlouva. 

 

Odůvodnění odchylky od ceny v místě a čase obvyklé:    

a) institut dobrých mravů 

b) důvodné očekávání druhé smluvní strany minimálně v rozmezí 15-20 let  

c) výdaje městyse, kterými se podílelo na investici, byly pokryty dotací  

d) existence překážky vytvořené státem v dotačních podmínkách, pro kterou nemohly být 

jednotky bez zavinění nájemců ani městyse převáděny již v tehdejší době  

e) jedná se o oblast veřejného zájmu - podpora oblasti bydlení 

f) je zde důležitý zájem Městyse ve vytvoření možnosti dostupného vlastnického bydlení 

na svém území, dořešení smluvních vztahů mimosoudní cestou, a vnesení právní 

jistoty do nejistých právních vztahů 

g) neefektivita ponechání si bytových jednotek ve vlastnictví za současného plnění 

povinností vlastníka, pokud jde o předpokládané investice 

h) motivace nájemců stát se vlastníky bytových jednotek  

i) aktuální stav objektu, který bude vyžadovat v budoucnu investice 

 

Podle obsahu dohod o narovnání budou následně uzavřeny kupní smlouvy shodného 

obsahu, které již budou splňovat veškeré zákonné náležitosti podle platné právní úpravy.  

Uzavření dohod o narovnání a následně kupních smluv s konkrétními nájemci bude 

schvalovat zastupitelstvo městyse v rámci své vyhrazené pravomoci.  

 

 

14.6.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná určilo dle ust. § 6 odst. 5 písm. f) zákona 

č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve vazbě na 

ust. § 55 odst. 1 a ust. § 47 odst. 1 a 4 stavebního  zákona, starostu městyse Dolní 

Čermná Petra Helekala jako zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem 

při vyhodnocení Územního plánu Dolní Čermná a při zpracování návrhu Zprávy o 

uplatňování územního plánu Dolní Čermná v uplynulém období. 

 

 

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

předseda kontrolního výboru Mgr. Jiří Vávra, předseda finančního výboru Pavel 
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Mareš a ekonomka úřadu Ing. Lenka Kubíčková, provedením veřejnosprávní 

kontroly u příjemců dotací, které jim byly poskytnuty z rozpočtu městyse Dolní 

Čermná v roce 2020, podle „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu městyse Dolní 

Čermná na podporu aktivit dětí a mládeže na rok 2020“ a ukládá předsedům výborům 

informovat o výsledcích kontroly zastupitelstvo městyse. 

  

 

 

                                                                                                                Petr Helekal 

                                                                                                                   starosta 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

 

Sejmuto z úřední desky dne: 

 


