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U S N E S E N Í 

ze zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná 

č.  16/2021 ZM konaného dne 21.06.2021  
 

 

16.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zapisovatelku Hanu Vágnerovou, 

ověřovatele zápisu Luboše Hrdinu a Pavla Mareše a program jednání.  

 

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

městyse za období od konce dubna do června 2021. 

 

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

k rozpočtu městyse na rok 2021, dle přílohy, schválené usnesením rady městyse č. 49.2. ze 

dne 12.05.2021, včetně jeho odůvodnění.  

 

16.3.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo účetní závěrku městyse Dolní 

Čermná sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2020, dle protokolu v příloze.   

 

16.3.3.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo celoroční hospodaření městyse a 

závěrečný účet městyse Dolní Čermná za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření městyse za rok 2020 a dává souhlas s celoročním hospodařením městyse bez 

výhrad. 

 

16.3.3.2. 

a) Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo hospodaření příspěvkové organizace 

Základní škola Vincence Junka, Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, za rok 2020 s tím, že 

zisk ve výši 1.980,- Kč bude převeden do rezervního fondu uvedené příspěvkové 

organizace.  
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b) Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo hospodaření příspěvkové organizace 

Mateřská škola Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí,  za rok 2020 s tím, že zisk ve výši 

5.168,- Kč bude převeden do rezervního fondu uvedené příspěvkové organizace. 

 

c) Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo hospodaření příspěvkové organizace  

Školní jídelna Dolní Čermná,  za rok 2020, s tím, že zisk ve výši 3.265,58 Kč bude převeden 

do rezervního fondu uvedené příspěvkové organizace. 

 

16.4.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná rozhodlo směnit pozemky dle geometrického 

plánu č. 149-315/2020 zpracovaného spol. Geodezie Lanškroun s. r. o., Lanškroun, 

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

- pozemkovou parcelu č. 370 a pozemkovou parcelu č.  368/2 nově vzniklou z původní 

pozemkové parcely č. 368 dle předmětného GP, v k. ú. Jakubovice, z majetku městyse 

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

- za pozemkovou parcelu č. 367/2 nově vzniklou z původní ppč. 367 dle předmětného GP, 

v k. ú. Jakubovice,  z majetku M. M. do vlastnictví městyse Dolní Čermná, 

a to pozemkovou parcelu č. 370 a pozemkovou parcelu č.  368/2  za jednotkovou kupní 

cenu 97,- Kč/m2 a pozemkovou parcelu č. 367/2 za jednotkovou kupní cenu 40,- Kč/m2   

s cenovým vyrovnáním 128.009,- Kč, které uhradí M. M. městysu. 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo uzavření příslušné směnné smlouvy a 

uložilo starostovi ji podepsat. 

 

16.4.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo žádost spol. Solar Global 

Development a. s., Napajedla, Kvítkovická 1683, IČO 09616853 (čj. ÚmDC 480/2021 ze dne 

03.05.2021) o odkoupení nebo pronájem pozemků (pozemkové parcely č. 8000) v k. ú. 

Dolní Čermná z majetku městyse pro účely realizace agrovoltaické elektrárny a rozhodlo 

žádosti nevyhovět, neboť městys nemá zájem pozemek resp. pozemky prodat ani 

pronajmout pro uvedený účel.  

 

16.4.3. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zveřejnění adresného záměru 

městyse - prodeje nemovitosti, a to pozemku parc. č. 3157/3 o výměře 706 m2 v k. ú. Dolní 

Čermná, manželům Veronice Kuncové a Karlu Kuncovi, do jejich SJM (společné jmění 

manželů), za cenu 70,- Kč/ m2. 

Důvodem adresného záměru je za 1) postup městyse v souladu s dobrými mravy ve 

smyslu ustanovení § 2 občanského zákoníku, kdy nemovitost obec získala do vlastnictví 

bezúplatným převodem od Státního pozemkového úřadu za souhlasu vlastníků 

sousedních nemovitostí, manželů Veroniky a Karla Kuncových, za 2) přímá návaznost 

předmětného pozemku na jejich nemovitost RD č.p. 246 včetně pozemku, a za 3) 

nevyužitelnost pro městys, který by musel vůči pozemku vykonávat pouze udržovací 

péči, 4) přihlédnutí k dřívějšímu pronájmu manžely Veronikou a Karlem Kuncovými. 

 

Z těchto důvodů obec přistoupila k adresnému záměru zveřejnění záměru prodeje v jejich 

prospěch. 
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Jednání v souladu s dobrými mravy podle § 2, ost. 3 občanského zákoníku a se zásadami 

uzavírání soukromoprávních smluvních vztahů ve smyslu § 3 občanského zákoníku č. 

89/2012 Sb. považuje městys za důležitý zájem obce ve smyslu § 38 zákona o obcích.       

 

16.5.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí informace o některých 

realizovaných a připravovaných investičních akcích městyse.  

 

16.5.2.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí informaci Ministerstva 

pro místní rozvoj ČR o doporučení k poskytnutí dotace z programu Podpora rozvoje 

regionů 2021, podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 

„Rekonstrukce a přestavba veřejných budov“, na projekt s názvem „Obnova obecní 

budovy čp. 234 na náměstí v Dolní Čermné“ ve výši 10 mil. Kč dle přílohy, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, a schvaluje realizaci uvedené akce za předpokladu poskytnutí 

předmětné dotace.  

 

16.5.2.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schvaluje přidělení zakázky na administraci 

zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, na akci „Obnova obecní budovy čp. 234 na náměstí v Dolní Čermné“ 

společnosti RTS, a. s., se sídlem Lazaretní 4038/13,  Brno - Židenice, IČ 25533843.  

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schvaluje uzavření příkazní smlouvy č. 7242/2021 

na administraci zadávacího řízení na akci „Obnova obecní budovy čp. 234 na náměstí 

v Dolní Čermné“ se společností RTS, a. s., se sídlem Lazaretní 4038/13,  Brno - Židenice, IČ 

25533843, dle přílohy, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.    

 

16.5.2.3. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná ukládá Radě městyse Dolní Čermná 

poskytnout spol. RTS, a. s. veškerou součinnost pro provedení zadávacího řízení na akci 

„Obnova obecní budovy čp. 234 na náměstí v Dolní Čermné“ a jeho výsledek, včetně 

doporučení pro výběr zhotovitele, předložit k projednání zastupitelstvu městyse.  

 

16.5.2.4. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná ukládá Radě městyse Dolní Čermná 

připravit doprojektování druhé etapy projektu „Obnova obecní budovy čp. 234 na náměstí 

v Dolní Čermné“ včetně položkového rozpočtu a předložit je k projednání zastupitelstvu 

městyse.  

   

16.5.2.5. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná ukládá Radě městyse Dolní Čermná 

projednat a připravit s Českou spořitelnou, a. s. podklady pro přijetí úvěru na zajištění 

financování projektu „Obnova obecní budovy čp. 234 na náměstí v Dolní Čermné“ a 

předložit je k projednání zastupitelstvu městyse.  

 

16.5.3. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná rozhodlo o poskytování příspěvku na 

stravování formou stravenkového paušálu pro uvolněné členy Zastupitelstva městyse 
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Dolní Čermná od 01.07.2021 a to ve stejné výši a za stejných podmínek, které náleží 

zaměstnancům městyse Dolní Čermná.   

 

16.5.4. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná se v souladu s ust. § 39 odst. 11 zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů, seznámilo se schváleným závěrečným účtem Dobrovolného svazku obcí 

Mikroregion Severo-Lanškrounsko za rok 2020, a to včetně zprávy nezávislého auditora o 

výsledku přezkoumání hospodaření svazku za tentýž rok. 

 

 

 

 

 

   

                                                                                                                Petr Helekal 

                                                                                                                   starosta 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

 

Sejmuto z úřední desky dne: 

 


