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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 1146/2021 

Počet listů dokumentu: 5                      

Spisový znak: 101.2.1     A/10 

 

U S N E S E N Í 

ze zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná 

č.  18/2021 ZM konaného dne 01.11.2021  
 

 

18.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zapisovatelku Hanu Vágnerovou, 

ověřovatele zápisu Mgr. Jiřího Vávru a Petra Nastoupila a program jednání.  

 

18.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí informace o činnosti Rady 

městyse Dolní Čermná za období od konce června 2021 do října 2021. 

 

18.3. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí zprávu finančního výboru.  

 

18.4. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 5 

k rozpočtu městyse na rok 2021, dle přílohy, schválené usnesením rady městyse č. 58.18. 

ze dne 18.10.2021, včetně jeho odůvodnění.  

 

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

3157/3 – ovocný sad o výměře 706 m2 v k. ú. Dolní Čermná do společného jmění xxx K. K., 

nar. xxx, bytem xxx a V. K., nar. xxx, bytem xxx, za jednotkovou kupní cenu 70,- Kč/m2, 

schválilo uzavření příslušné kupní smlouvy a uložilo starostovi ji podepsat.  

 

18.5.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zveřejnění záměru prodeje části 

pozemkové parcely č. 3347/5 - trvalý travní porost a části pozemkové parcely č. 3347/11 - 

trvalý travní porost, zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, 

Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí pro obec a k.ú. Dolní Čermná, o celkové výměře 28,6 

m2, a to dle situačního plánku, jež je přílohou tohoto záměru. 

 

18.5.3. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo žádost V. J. a xxx Z. J., bytem xxx 

o odkoupení části pozemkové parcely č. 875 - ostatní plocha v k. ú. Jakubovice, seznámilo 

se s námitkami majitelů nemovitostí v k. ú. Jakubovice k plánovanému prodeji 
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předmětného pozemku a s výsledkem osobního jednání starosty s nimi a rozhodlo této 

žádosti nevyhovět a předmětný pozemek neprodat. 

 

18.5.4.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo a schválilo uzavření dohody o 

zrušení a vypořádání spoluvlastnictví podle ust. § 1140 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, k pozemkům v k. ú. Dolní Čermná  

stavební parcela č. 789 - zastavěná plocha a nádvoří 

stavební parcela č. 836 - zastavěná plocha a nádvoří 

pozemková parcela č. 3298/2 - trvalý travní porost  

pozemková parcela č. 3298/4 - zahrada  

pozemková parcela č. 3298/5 - zahrada  

pozemková parcela č. 3298/6 - zahrada  

pozemková parcela č.  3298/28 - trvalý travní porost  

pozemková parcela č.  3298/29 - trvalý travní porost  

pozemková parcela č.  3298/38 - trvalý travní porost  

pozemková parcela č. 3300/13 - orná půda  

pozemková parcela č.  3300/18 - orná půda 

pozemková parcela č.  4210/5 – ostatní plocha 

pozemková parcela č.  4210/6 - ostatní plocha   

pozemková parcela č. 3298/7 - trvalý travní porost 

pozemková parcela č. 3298/37 - trvalý travní porost (dále jen „předmětné pozemky), 

zapsaným na LV č. 956 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště 

Ústí nad Orlicí pro obec a k. ú. Dolní Čermná, které jsou ve spoluvlastnictví městyse Dolní 

Čermná, se sídlem Dolní Čermná 76, IČO 00278734 (spoluvlastnický podíl 126/150) a K. S., 

nar. xxx, bytem xxx (spoluvlastnický podíl 16/100),   

podle které dojde ke zrušení spoluvlastnictví k předmětným nemovitým věcem 

(pozemkům) za současného vypořádání tak, že spoluvlastníci si rozdělují předmětné 

pozemky následovně: 

1) pozemky v k. ú. Dolní Čermná 

stavební parcela č. 789 - zastavěná plocha a nádvoří 

stavební parcela č. 836 - zastavěná plocha a nádvoří 

pozemková parcela č. 3298/2 - trvalý travní porost  

pozemková parcela č. 3298/4 - zahrada  

pozemková parcela č. 3298/5 - zahrada  

pozemková parcela č. 3298/6 - zahrada  

pozemková parcela č.  3298/28 - trvalý travní porost  

pozemková parcela č.  3298/29 - trvalý travní porost  

pozemková parcela č.  3298/38 - trvalý travní porost  

pozemková parcela č. 3300/13 - orná půda  

pozemková parcela č.  3300/18 - orná půda 

pozemková parcela č.  4210/5 – ostatní plocha 

pozemková parcela č.  4210/6 - ostatní plocha   

se stávají nadále výlučným vlastnictvím městysu Dolní Čermná. 
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a 

2) pozemky v k. ú. Dolní Čermná 

pozemková parcela č. 3298/7 - trvalý travní porost 

pozemková parcela č. 3298/37 - trvalý travní porost     

se stávají nadále výlučným vlastnictvím K. S.; 

 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo a schválilo obvyklé ceny předmětných 

pozemků a ceny pro vypořádání spoluvlastnictví stanovené znalcem xxx M. N., Dolní 

Čermná 13, IČ 13563912, dle přílohy s tím, že   cena spoluvlastnického podílu na 

předmětných pozemcích, který přenechává K. S. městysu Dolní Čermná, činí 238.056,- Kč, 

a cena spoluvlastnického podílu, který přenechává městys Dolní Čermná K. S., činí 

42.798,- Kč  

a schválilo, že městys Dolní Čermná tedy vyplatí na cenovém vyrovnání K. S. rozdíl těchto 

cen, tj. částku 195.258,- Kč. 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná uložilo starostovi podepsat příslušnou „Dohodu o 

zrušení a vypořádání spoluvlastnictví. 

 

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

3298/34  - trvalý travní porost  o výměře 442 m2 v k. ú. Dolní Čermná do vlastnictví K. S., 

nar. xxx, bytem xxx, za jednotkovou kupní cenu 50,- Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 

22.100,- Kč, stanovenou dle znaleckého posudku č. 4502-30/2020 znalce xxx M. N., Dolní 

Čermná 13, IČ 13563912, schválilo uzavření příslušné kupní smlouvy a uložilo starostovi ji 

podepsat. 

 

18.5.5. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo budoucí prodej pozemkové parcely 

č. 8156/5 v k. ú. Dolní Čermná pro účely umístění nové distribuční trafostanice pro lokalitu 

V Ráji za dohodnutou kupní cenu 500,- Kč/m2 bez DPH a uzavření „Smlouvy o budoucí 

kupní smlouvě“ č. IV-12-2023349 se společností ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, Děčín IV – 

Podmokly, Teplická 874/8, IČO 24729035 dle předloženého návrhu a uložilo starostovi 

podepsat předmětnou smlouvu. 

 

18.5.6. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zveřejnění záměru prodeje 

pozemkové parcely č. 2197/1 - ostatní plocha zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního 

úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí pro obec a k.ú. Dolní 

Čermná,  o celkové výměře 72 m2, a to dle situačního plánku, jež je přílohou tohoto 

záměru. 

 

 

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

pozemků: 

 - pozemkové parcely č. 5041 v k. ú. Dolní Čermná nově vzniklé dle geometrického plánu 

č. 845-190/2015 (z původní stavební parcely č. 464) a části pozemkové parcely č. 2355/1 v k. 
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ú. Dolní Čermná označené jako „díl a“ oddělené dle geometrického plánu č. 997-412/2021, 

z majetku městyse Dolní Čermná do vlastnictví E. S., bytem xxx 

- za pozemkovou parcelu č. 2355/6 v k. ú. Dolní Čermná nově vzniklou dle geometrického 

plánu č. 845-190/2015 (z původní pozemkové parcely č. 2355/2) z majetku E. S. do 

vlastnictví městyse Dolní Čermná. 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná uložilo Radě městyse Dolní Čermná, po potvrzení 

geometrického plánu č. 997-412/2021 příslušným katastrálním úřadem, projednat a 

schválit zveřejnění záměru směny pozemků dle výše uvedených geometrických plánů a 

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

zastupitelstvu městyse k rozhodnutí o směně pozemků.    

 

18.5.8. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná v souvislosti s přípravou výstavby V Ráji se 

seznámilo s navrhovanými záměry postupu směn pozemků následovně:  

1. se záměrem směny pozemkové parcely č. 8181 v k. ú. Dolní Čermná, z vlastnictví 

městyse Dolní Čermná do majetku B. P., bytem xxx,  

- za část ppč. 8156/1 v k. ú. Dolní Čermná z vlastnictví B. P. do majetku městyse Dolní 

Čermná, dle přiloženého situačního plánku;   

 

2. se záměrem směny části ppč. 8662/1 v k. ú. Dolní Čermná z vlastnictví městyse Dolní 

Čermná do majetku xxx L. A. xxx a xxx M. A., bytem xxx,   

- za část pozemkové parcely č. 3161/4 v k. ú. Dolní Čermná z vlastnictví xxx L. A. xxx a xxx 

M. A., do majetku městyse Dolní Čermná, dle přiloženého situačního plánku;   

 

3. se záměrem směny části ppč. 3110/1 v k. ú. Dolní Čermná z vlastnictví městyse Dolní 

Čermná do majetku xxx G. M., bytem xxx,   

- za části stavební parcely č. 437 a části pozemkové parcely č. 3109/1  v k. ú. Dolní Čermná 

z vlastnictví xxx G. M., do majetku městyse Dolní Čermná, dle přiloženého situačního 

plánku; 

 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná uložilo Radě městyse Dolní Čermná, po vyhotovení 

příslušných geometrických plánů na oddělení potřebných pozemků v předmětném území, 

projednat a schválit zveřejnění záměru směn nově zaměřených pozemků dle 

geometrických plánů podle výše uvedeného návrhu a zajistit zveřejnění záměrů v souladu 

s ust. § 39 zákona o obcích a poté předložit zastupitelstvu městyse k rozhodnutí o 

směnách pozemků.  

 

18.6.1.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo a schválilo podle ust. § 84 odst. 

2 písm e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů, členství městyse Dolní 

Čermná, se sídlem Dolní Čermná 76, PSČ561 53, IČ 00278734, v zakládané právnické osobě 

s názvem „Společenství vlastníků Dolní Čermná 224“, se sídlem Dolní Čermná 224, PSČ 

561 53, a Stanovy Společenství vlastníků Dolní Čermná 224 dle přílohy, která se stává 

nedílnou součástí tohoto usnesení.  
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18.6.1.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná pověřilo ekonomku městyse Ing. Lenku 

Kubíčkovou, nar. xxx, bytem xxx, zastupováním městyse Dolní Čermná, se sídlem Dolní 

Čermná 76, PSČ 561 53, IČ 00278734, při založení „Společenství vlastníků Dolní Čermná 

224“ a podpisem příslušného notářského zápisu o právním jednání.  

 

18.6.1.3. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná zmocňuje Ing. Lenku Kubíčkovou, nar. xxx, 

bytem xxx, aby zastupovala městys Dolní Čermná, se sídlem Dolní Čermná 76, PSČ 561 

53, IČ 00278734 ve výboru „Společenství vlastníků Dolní Čermná 224“.      

 

18.6.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo a schválilo ve smyslu ust. § 80 

odst. 1 písm. a, b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů, poskytnutí 

příspěvku starostovi, místostarostovi a pověřeným členům zastupitelstva obce 

pověřených k přijímání projevu vůle snoubenců že spolu vstupují do manželství a 

zastupováním obce na veřejných občanských obřadech, na úhradu zvýšených nákladů na 

úpravu zevnějšku dle přílohy, která se stává nedílnou součástí tohoto usnesení.     

 

18.6.3. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí informace o realizovaných 

akcích „Obnova obecní budovy čp. 234 na náměstí v Dolní Čermné“, Oprava střechy – 

výměna krytiny na objektu bývalého kravína na st.p.č. 748 v k.ú. Dolní Čermná“, 

„Rozšíření zázemí AZAS“ a o přípravě akce „Příprava území V Ráji pro výstavbu 

rodinných domů“ a ukládá radě průběžně informovat zastupitelstvo o uvedených akcích. 

 

 

 

 

   

                                                                                                                Petr Helekal 

                                                                                                                   starosta 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

 

Sejmuto z úřední desky dne: 


