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Příloha č. 3 k čj. ÚmDC 468/2021 

Počet listů dokumentu: 6                    

Počet příloh/listů: 5/57 

Spisový znak: 101.2.1     A/10 

 

 

U S N E S E N Í 

ze zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná 

č.  15/2021 ZM konaného dne 26.04.2021  
 

 

15.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zapisovatelku Miladu Marešovou, 

ověřovatele zápisu Mgr. Jana Růžičku a Jana Svobodu a program jednání.  

 

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

městyse za období od března 2021 do dubna 2021. 

 

15.3.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 1 

k rozpočtu městyse na rok 2021, dle přílohy, schválené usnesením rady městyse č. 46.15. 

ze dne 10.03.2021, včetně jeho odůvodnění. 

 

15.3.2. 

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. 2020 spolkům podle „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu městyse Dolní 

Čermná na podporu aktivit dětí a mládeže na rok 2020“, která byla provedena kontrolní 

skupinou na základě usnesení ZM č. 14.6.2. ze dne 22.02.2021, s tím, že všichni příjemci 

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

pravidel.  

2. 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo návrh na rozdělení dotací z rozpočtu 

městyse Dolní Čermná pro rok 2021 spolkům podle „Programu pro poskytování dotací 

z rozpočtu městyse Dolní Čermná na podporu aktivit dětí a mládeže na rok 2021“, schválilo 
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poskytnutí dotací v roce 2021 jednotlivým žadatelům a uzavření příslušné veřejnoprávní 

smlouvy s nimi, dle přílohy tohoto usnesení.        

 

15.4.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná rozhodlo směnit pozemky dle geometrického 

plánu č. 977-415/2020 zpracovaného spol. Geodezie Lanškroun s. r. o., Lanškroun, 

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

- část 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., nar. xxx, 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, 

obě části předmětných pozemků za jednotkovou cenu 50,- Kč/m2 . 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo uzavření příslušné směnné smlouvy a 

uložilo starostovi ji podepsat. 

 

15.4.2.1a  Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schvaluje dohodu o narovnání s M. P., 

bytem xxx, jejímž předmětem je narovnání smlouvy o budoucí kupní smlouvě jednotky č. 

224/1 a spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku velikosti 

459/10000, vedené na LV č. 819 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální 

pracoviště Ústí nad Orlicí, jež je situovaná v budově č.p. 224 stojící na pozemku parc. č. st. 

329/1, vedeném na LV č. 818 v k. ú. a obci Dolní Čermná, dle návrhu v příloze a uložilo 

starostovi ji podepsat.  

15.4.2.1b  Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schvaluje kupní smlouvu s M. P., bytem 

xxx, jejímž předmětem je bytová jednotka č. 224/1 a spoluvlastnický podíl na společných 

částech domu a pozemku velikosti 459/10000, vedená na LV č. 819 u Katastrálního úřadu 

pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, jež je situovaná v budově č.p. 

 224 stojící na pozemku parc. č. st. 329/1, vedeném na LV č. 818 v k. ú. a obci Dolní 

Čermná, dle návrhu v příloze a uložilo starostovi ji podepsat.  

 

15.4.2.2a  Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schvaluje dohodu o narovnání s L. M. a P. 

M., oba bytem xxx, jejímž předmětem je narovnání smlouvy o budoucí kupní smlouvě 

jednotky č. 224/2 a spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku 

velikosti 684/10000, vedené na LV č. 819 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, 

Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, jež je situovaná v budově č.p.  224 stojící na 

pozemku parc.č. st. 329/1, vedeném na LV č. 818 v k.ú. a obci Dolní Čermná, dle návrhu 

v příloze a uložilo starostovi ji podepsat.  

15.4.2.2b  Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schvaluje kupní smlouvu s L. M. a P. M., 

oba bytem xxx, jejímž předmětem je bytová jednotka č. 224/2 a spoluvlastnický podíl na 

společných částech domu a pozemku velikosti 684/10000, vedená na LV č. 819 u 

Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, jež je 

situovaná v budově č.p.  224 stojící na pozemku parc. č. st. 329/1, vedeném na LV č. 818 

v k. ú. a obci Dolní Čermná, dle návrhu v příloze a uložilo starostovi ji podepsat.  
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15.4.2.3a   Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schvaluje dohodu o narovnání s D. A., 

bytem xxx, jejímž předmětem je narovnání smlouvy o budoucí kupní smlouvě jednotky č. 

224/3 a spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku velikosti 

528/10000, vedené na LV č. 819 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální 

pracoviště Ústí nad Orlicí, jež je situovaná v budově č.p.  224 stojící na pozemku parc.č. st. 

329/1, vedeném na LV č. 818 v k.ú. a obci Dolní Čermná, dle návrhu v příloze a uložilo 

starostovi ji podepsat.   

15.4.2.3b  Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schvaluje kupní smlouvu s D. A., bytem 

xxx, jejímž předmětem je bytová jednotka č. 224/3 a spoluvlastnický podíl na společných 

částech domu a pozemku velikosti 528/10000, vedená na LV č. 819 u Katastrálního úřadu 

pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, jež je situovaná v budově č.p. 

 224 stojící na pozemku parc. č. st. 329/1, vedeném na LV č. 818 v k. ú. a obci Dolní 

Čermná, dle návrhu v příloze a uložilo starostovi ji podepsat.   

 

15.4.2.4a  Zastupitelstvo městyse schvaluje dohodu o narovnání s L. B., bytem xxx, jejímž 

předmětem je narovnání smlouvy o budoucí kupní smlouvě jednotky č. 224/4 a 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku velikosti 708/10000, 

vedené na LV č. 819 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště 

Ústí nad Orlicí, jež je situovaná v budově č.p.  224 stojící na pozemku parc. č. st. 329/1, 

vedeném na LV č. 818 v k. ú. a obci Dolní Čermná, dle návrhu v příloze a uložilo 

starostovi ji podepsat.  

15.4.2.4b  Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schvaluje kupní smlouvu s L. B., bytem 

xxx, jejímž předmětem je bytová jednotka č. 224/4 a spoluvlastnický podíl na společných 

částech domu a pozemku velikosti 708/10000, vedená na LV č. 819 u Katastrálního úřadu 

pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, jež je situovaná v budově č.p. 

 224 stojící na pozemku parc. č. st. 329/1, vedeném na LV č. 818 v k.ú. a obci Dolní Čermná, 

dle návrhu v příloze a uložilo starostovi ji podepsat.  

 

15.4.2.5a  Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schvaluje dohodu o narovnání s xxx. J. A., 

bytem xxx, jejímž předmětem je narovnání smlouvy o budoucí kupní smlouvě jednotky č. 

224/7 a spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku velikosti 

1275/10000, vedené na LV č. 819 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální 

pracoviště Ústí nad Orlicí, jež je situovaná v budově č.p.  224 stojící na pozemku parc.č. st. 

329/1, vedeném na LV č. 818 v k.ú. a obci Dolní Čermná, dle návrhu v příloze a uložilo 

starostovi ji podepsat.  

15.4.2.5b  Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schvaluje kupní smlouvu s  xxx. J. A., 

bytem xxx, jejímž předmětem je bytová jednotka č. 224/7 a spoluvlastnický podíl na 

společných částech domu a pozemku velikosti 1275/10000, vedená na LV č. 819 u 

Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, jež je 

situovaná v budově č.p.  224 stojící na pozemku parc. č. st. 329/1, vedeném na LV č. 818 

v k.ú. a obci Dolní Čermná, dle návrhu v příloze a uložilo starostovi ji podepsat.  
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15.4.2.6a  Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schvaluje dohodu o narovnání s J. K., 

bytem xxx, jejímž předmětem je narovnání smlouvy o budoucí kupní smlouvě jednotky č. 

224/10 a spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku velikosti 

1192/10000, vedené na LV č. 819 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální 

pracoviště Ústí nad Orlicí, jež je situovaná v budově č.p.  224 stojící na pozemku parc.č. st. 

329/1, vedeném na LV č. 818 v k.ú. a obci Dolní Čermná, dle návrhu v příloze a uložilo 

starostovi ji podepsat.  

15.4.2.6b  Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schvaluje kupní smlouvu s J. K., bytem 

xxx, jejímž předmětem je bytová jednotka č. 224/10 a spoluvlastnický podíl na společných 

částech domu a pozemku velikosti 1192/10000, vedená na LV č. 819 u Katastrálního úřadu 

pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, jež je situovaná v budově č.p. 

 224 stojící na pozemku parc. č. st. 329/1, vedeném na LV č. 818 v k.ú. a obci Dolní Čermná, 

dle návrhu v příloze a uložilo starostovi ji podepsat.  

 

15.4.2.7a  Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schvaluje dohodu o narovnání s J. K., 

bytem xxx a M. P., bytem xxx, jejímž předmětem je narovnání smlouvy o budoucí kupní 

smlouvě jednotky č. 224/11 a spoluvlastnického podílu na společných částech domu a 

pozemku velikosti 921/10000, vedené na LV č. 819 u Katastrálního úřadu pro Pardubický 

kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, jež je situovaná v budově č.p.  224 stojící na 

pozemku parc. č. st. 329/1, vedeném na LV č. 818 v k.ú. a obci Dolní Čermná, dle návrhu 

v příloze a uložilo starostovi ji podepsat.  

15.4.2.7b Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schvaluje kupní smlouvu s J. K., bytem xxx  

a M. P., bytem xxx, jejímž předmětem je bytová jednotka č. 224/11 a spoluvlastnický podíl 

na společných částech domu a pozemku velikosti 921/10000, vedená na LV č. 819 u 

Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, jež je 

situovaná v budově č.p.  224 stojící na pozemku parc. č. st. 329/1, vedeném na LV č. 818 

v k.ú. a obci Dolní Čermná, dle návrhu v příloze a uložilo starostovi ji podepsat.  

 

15.4.3. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zveřejnění záměru směny pozemků 

v k. ú. Jakubovice: 

- pozemkové parcely č. 370 a pozemkové parcely č.  368/2 nově vzniklé z původní 

pozemkové parcely č.  368  dle geometrického plánu č. 149-315/2020 zpracovaného spol. 

Geodezie Lanškroun s. r. o., Lanškroun, Opletalova 92, IČO 27511618 (z majetku městyse 

Dolní Čermná do vlastnictví M. M., bytem xxx)  

- za pozemkovou parcelu č. 367/2 nově vzniklou z původní ppč. 367 dle geometrického 

plánu č. 149-315/2020 (z majetku M. M. do vlastnictví městyse Dolní Čermná).  

 

15.4.4. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zveřejnění záměru prodeje bytové 

jednotky č. 224/8, způsob využití byt, nacházející se v bytovém domě čp. 224, na adrese 

Dolní Čermná čp. 224, na stavební parcele č. 329/1 – zastavěná plocha a nádvoří, včetně 

spoluvlastnického podílu ve výši 979/10000 na společných částech domu a 

spoluvlastnického podílu ve výši 979/10000 na pozemku parc. č. st. 329/1, v k. ú. Dolní 
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Čermná a uložilo starostovi zajistit zveřejnění záměru v souladu s platnou legislativou na 

úřední desce.  

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná uložilo radě městyse zajistit transparentní způsob 

prodeje předmětné bytové jednotky a uvedeného spoluvlastnického podílu na společných 

částech domu a pozemku velikosti 979/10000, a předložit výsledek soutěže k projednání 

zastupitelstvu městyse.  

 

15.4.5. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo záměr postupu ve věci prodeje 

pozemkové parcely č. 47/1 a části pozemkové parcely č. 60/2 v k. ú. Jakubovice a uložilo 

radě městyse po dopracování příslušného geometrického plánu rozhodnout o zveřejnění 

záměru prodeje.  

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná uložilo radě městyse zpracovat transparentní 

způsob prodeje výše uvedených pozemků a jeho výsledek předložit zastupitelstvu 

městyse k projednání, 

  

15.4.6. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo záměr postupu ve věci prodeje 

pozemkové parcely č. 491/2 v k. ú. Jakubovice, případně směny obecních a soukromých 

pozemků v dané lokalitě, a uložilo radě městyse po dopracování příslušného 

geometrického plánu rozhodnout o zveřejnění záměru prodeje případně směny pozemků. 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná uložilo radě zpracovat transparentní způsob 

prodeje pozemku ppč. 491/2 v k. ú. Jakubovice a jeho výsledek předložit zastupitelstvu 

městyse k projednání 

 

15.4.7. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo záměr postupu ve věci dohody o 

vypořádání spoluvlastnictví mezi městysem Dolní Čermná a K. S. a uložilo radě městyse 

po vkladu souhlasného prohlášení o zrušení duplicitního vlastnictví na LV 857 do katastru 

nemovitostí zveřejnit záměr dohody o vypořádání spoluvlastnictví mezi městysem Dolní 

Čermná a K. S. a zveřejnit záměr prodeje pozemku č. 3298/34, který je nedílnou součástí 

dohody o vypořádání majetkových vztahů v daném území, a věc předložit zastupitelstvu 

městyse k projednání.  

 

15.4.8. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo záměr postupu ve věci směny 

pozemků pozemkové parcely č. 3282/2 za část pozemkové parcely č. 3283/3 a část 

pozemkové parcely č. 3282/1 v k. ú. Dolní Čermná a uložilo radě městyse po dopracování 

příslušného geometrického plánu rozhodnout o zveřejnění záměru směny předmětných 

pozemků a poté věc předložit zastupitelstvu městyse k projednání. 

 

15.4.9. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo záměr postupu ve věci směny části 

pozemků pozemkové parcely č. 210/3 za část pozemkové parcely č. 211/1 a část 

pozemkové parcely 210/1 v k. ú. Jakubovice a uložilo radě městyse po dopracování 

příslušného geometrického plánu rozhodnout o zveřejnění záměru směny předmětných 

pozemků a poté věc předložit zastupitelstvu městyse k projednání.  
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15.5. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí informace o realizovaných a 

připravovaných investičních akcích městyse.  

 

 

 

 

   

                                                                                                                Petr Helekal 

                                                                                                                   starosta 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

 

Sejmuto z úřední desky dne: 

 


