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Příloha č. 3 k čj. ÚmDC 203/2021 
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Počet příloh/listů: 3/19     

Spisový znak: 101.2.1     A/10 

 

 

U S N E S E N Í 

ze zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná 

č.  20/2022 ZM konaného dne 21.02.2022 
 

 

20.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zapisovatelku Hanu Vágnerovou, 

ověřovatele zápisu Mgr. Jana Růžičku a Luboše Hrdinu a program jednání.  

 

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

městyse Dolní Čermná za období od konce prosince 2021 do února 2022. 

 

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

 

20.3.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí zprávu z jednání 

kontrolního výboru ze dne 09.02.2022. 

 

20.4.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 7 

k rozpočtu městyse na rok 2021, dle přílohy, schválené usnesením rady městyse č. 63.6. ze 

dne 29.12.2021, včetně jeho odůvodnění.  

 

20.4.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo a schválilo schodkový rozpočet 

městyse Dolní Čermná na rok 2022 v paragrafovém členění: 

1) 

 s celkovými příjmy 40.919.230,-  Kč 

 s celkovými výdaji  68.760.880,- Kč 

 splátky dlouhodobých úvěrů a půjček činí 1.446.100,- Kč 

 financování přebytkem minulých let ve výši 22.649.000,- Kč a dočerpáním úvěru ve 

výši 6.638.750,- Kč,   

dle přílohy,  
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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 1.530.000,- Kč, 

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

70996849, ve výši 510.000,- Kč 

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

785.000,- Kč, 

 

3) závazné ukazatele rozpočtu r. 2022 dle přílohy.  

 

 

20.5. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo a schválilo směnu pozemků:  

- pozemkové parcely č. 5041 - ostatní plocha o výměře 13 m2 v k. ú. Dolní Čermná nově 

vzniklé dle geometrického plánu č. 845-190/2015 (z původní stavební parcely č. 464 v k. ú. 

Dolní Čermná zapsané na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický 

kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí pro obec a k. ú. Dolní Čermná) a části 

pozemkové parcely č. 2355/1 - zahrada v k. ú. Dolní Čermná (původní ppč. 2355/1 zapsána 

na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální 

pracoviště Ústí nad Orlicí pro obec a k. ú. Dolní Čermná) označené jako „díl a“ o výměře 

33 m2 oddělené dle geometrického plánu č. 997-412/2021, z majetku městyse Dolní Čermná 

do vlastnictví E. S., nar. xxx,  bytem xxx, a to za jednotkovou kupní cenu 60,- Kč/m2  

- za pozemkovou parcelu č. 2355/6 o výměře 46 m2 v k. ú. Dolní Čermná nově vzniklou dle 

geometrického plánu č. 845-190/2015 (z původní pozemkové parcely č. 2355/2 v k. ú. Dolní 

Čermná zapsané na listu vlastnictví č. 150 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, 

Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí pro obec a k. ú. Dolní Čermná) z majetku E. S., 

nar.xxx, bytem xxx, do vlastnictví městyse Dolní Čermná, a to za jednotkovou kupní cenu 

60,- Kč/m2.  

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo uzavření příslušné směnné smlouvy a 

uložilo starostovi ji podepsat. 

 

20.6.1. 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“, o přípravě akcí „Obnova obecní budovy čp. 234 na náměstí 

v Dolní Čermné - II. Etapa“, opravách místních komunikací a veřejného osvětlení a o 

přípravě zasíťování území pro výstavbu rodinných domů V Ráji a ukládá radě průběžně 

informovat zastupitelstvo o uvedených akcích.  

 

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

předseda kontrolního výboru Mgr. Jiří Vávra, předseda finančního výboru Pavel Mareš a 

ekonomka úřadu Ing. Lenka Kubíčková, provedením veřejnosprávní kontroly u příjemců 

dotací, které jim byly poskytnuty z rozpočtu městyse Dolní Čermná v roce 2021, podle 
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„Programu pro poskytování dotací z rozpočtu městyse Dolní Čermná na podporu aktivit dětí a 

mládeže na rok 2021“ a ukládá předsedům výborům informovat o výsledcích kontroly 

zastupitelstvo městyse. 

 

20.6.3. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo a schválilo „Zprávu o 

uplatňování územního plánu Dolní Čermná v uplynulém období 01/2018 - 12/2021“ 

předloženou pořizovatelem Městským úřadem Lanškroun, odborem stavební úřad, která 

je přílohou tohoto usnesení. 

 

 

 

 

 

   

                                                                                                                Petr Helekal, v. r. 

                                                                                                                   starosta 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

 

Sejmuto z úřední desky dne: 


