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U S N E S E N Í 

ze zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná 

č.  19/2021 ZM konaného dne 13.12.2021  
 

 

19.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zapisovatelku Hanu Vágnerovou, 

ověřovatele zápisu Jana Svobodu a RNDr. Věru Šverclovou a program jednání.  

 

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

městyse Dolní Čermná za období od října 2021 do prosince 2021. 

 

19.3.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 6 

k rozpočtu městyse na rok 2021, dle přílohy, schválené usnesením rady městyse č. 60.7. ze 

dne 15.11.2021, včetně jeho odůvodnění.  

 

 

19.3.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo pravidla rozpočtového provizoria 

pro rok 2022 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 2021 do doby schválení rozpočtu městyse na r. 2022  

 

b) na řešení havarijních oprav, havarijních a krizových situací 

 

c) na pokrytí nákladů spojených s realizací investičních akcí 

„Obnova obecní budovy čp. 234 na náměstí v Dolní Čermné“ do výše případných 

víceprací projektu 
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„Obnova obecní budovy čp. 234 na náměstí v Dolní Čermné – II. Etapa“ do výše 1 000 000 

Kč 

„Rozšíření zázemí AZAS Dolní Čermná“ do výše případných víceprací projektu 

 

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

2021 a plnění na základě uzavřených smluvních vztahů vzniklých v roce 2021 a v 

předchozích letech.   

 

 

19.4. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí informace 

 o investičních akcích městyse realizovaných v roce 2021 

 o projektech ve fázi projektové přípravy 

 o předběžně plánovaných akcích pro rok 2022 

 o spolupráci městyse na projektech jiných investorů (Státní pozemkový úřad, 

Povodí Labe s. p.)  

a uložilo starostovi a radě městyse zajistit potřebné úkony pro dokončení, realizaci a 

přípravu uvedených akcí a dále informovat zastupitelstvo.   

 

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

2197/1 - ostatní plocha o výměře 72 m2 v k. ú. Dolní Čermná do vlastnictví V. B., nar. xxx, 

bytem xxx, za jednotkovou kupní cenu 60,- Kč/m2, s podmínkou, že kupující na 

předmětném pozemku zřídí  

- věcné břemeno (služebnost inženýrské sítě k vedení dešťové kanalizace na ppč. 2197/1) 

ve prospěch oprávněného městyse Dolní Čermná, se sídlem Dolní Čermná 76, IČO 

00278734   

- věcné břemeno (služebnost inženýrské sítě k vedení tlakové kanalizace na ppč. 2197/1) ve 

prospěch oprávněného  Dobrovolného svazku obcí Pod Bukovou horou, se sídlem Dolní 

Čermná 76,  IČO 70959633, 

schválilo uzavření příslušné kupní smlouvy a uložilo starostovi ji podepsat. 

 

19.5.1.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zřízení (nabytí) věcného břemene 

- služebnosti inženýrské sítě, které zřídí povinná ze služebnosti V. B., nar. xxx, bytem xxx, 

bezúplatně ve prospěch oprávněného městyse Dolní Čermná, se sídlem Dolní Čermná 76, 

IČO 00278734, na pozemkové parcele č. 2197/1 – ostatní plocha v k. ú. Dolní Čermná, 

spočívajícího v právu oprávněného na služebném pozemku umístit, zřídit a provozovat 

inženýrskou síť (dešťovou kanalizaci) a právu přístupu a příjezdu na předmětný pozemek, 

schválilo uzavření příslušné smlouvy o zřízení služebnosti a uložilo starostovi ji podepsat. 

 

19.5.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schvaluje bezúplatné nabytí části pozemkové 

parcely č. 4106/1 – ost. plocha,  ost. komunikace, v k.ú. Dolní Čermná, dle geometrického 

plánu č. 994-84/2021, vyhotoveného geodetickou společností GMD spol. s r.o, Ústí nad 

Orlicí, Tvardkova 1191, IČ 48152897, nově označené jako pozemková parcela č. 4106/105 – 

ost. plocha,  ost. komunikace, o výměře 429 m2, 
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z  vlastnictví Pardubického kraje, se sídlem Pardubice, Komenského náměstí 125, IČO 

70892822 (převodce) do vlastnictví městyse Dolní Čermná, se sídlem Dolní Čermná 76, 

IČO 00278734 (nabyvatel) a uložilo starostovi podepsat příslušnou smluvní dokumentaci. 

 

19.5.3. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo postup při rozhodování o přijetí 

(schválení) záměrů dispozic s nemovitými věcmi v majetku městyse podle ust. § 39 odst. 1 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a schválilo, 

že o něm bude nadále rozhodovat v souladu s ust. § 102 odst. 3 téhož zákona Rada 

městyse Dolní Čermná. 

 

19.6.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo poskytnutí mimořádné odměny 

starostovi městyse Dolní Čermná Petru Helekalovi za rok 2021 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, spojených zejména 

s přípravou a zahájením realizace investiční dotační akce „Obnova obecní budovy čp. 234 

na náměstí v Dolní Čermné“, realizací dalších dotačních akcí, a to „Chodník Lesní brána“, 

„Obnova místní komunikace 17c na náměstí v Dolní Čermné“, „Rozšíření zázemí AZAS 

v Dolní Čermné“, přípravou projektu pro zasíťování území V Ráji, působením 

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

Severo-Lanškrounsko, v nichž svou činnost vykonává bez nároku na odměnu a v rámci 

kterých dochází k rozvíjení meziobecní spolupráce, jímž  šíří dobré jméno městyse Dolní 

Čermná, a v neposlední řadě za zvládání mimořádných úkolů souvisejících s epidemií 

koronaviru. 

 

19.6.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo poskytnutí mimořádné odměny 

místostarostovi městyse Dolní Čermná Ing. Jiřímu Svobodovi za rok 2021  ve výši 

dvojnásobku měsíční odměny schválené usnesením zastupitelstva městyse Dolní Čermná 

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

s přípravou a zahájením realizace investiční dotační akce „Obnova obecní budovy čp. 234 

na náměstí v Dolní Čermné“, realizací dalších dotačních akcí, a to „Chodník Lesní brána“, 

„Obnova místní komunikace 17c na náměstí v Dolní Čermné“, „Rozšíření zázemí AZAS 

v Dolní Čermné“, přípravou projektu pro zasíťování území V Ráji, přípravou podkladů 

pro zadání projektové dokumentace skladové haly v areálu brownfieldů, dozorem nad 

přípravou projektové  dokumentace Stavební úpravy a změna užívaní objektu na 

pozemku st. 748 v k. ú. Dolní Čermná a  za aktivní činnost nad rámec svých povinností při 

přípravě investičních akcí na období roku 2022, v neposlední řadě za zvládání 

mimořádných úkolů souvisejících s epidemií koronaviru. 

 

19.7.1.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vydává Obecně závaznou vyhlášku 

městyse č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, dle návrhu, jež 

je přílohou tohoto usnesení.  
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19.7.1.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vydává Obecně závaznou vyhlášku 

městyse č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, dle 

návrhu, jež je přílohou tohoto usnesení.  

 

19.7.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo Strategický plán rozvoje městyse 

Dolní Čermná na období 2020-2026, resp. přílohu č. 1, tj. Akční plán na roky 2022-2023, a 

schvaluje jej dle přílohy, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

 

 

 

   

                                                                                                                Petr Helekal, v. r. 

                                                                                                                   starosta 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

 

Sejmuto z úřední desky dne: 


