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U S N E S E N Í 

ze zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná 

č.  22/2022 ZM konaného dne 25.04.2022 
 

 

22.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zapisovatelku Hanu Vágnerovou, 

ověřovatele zápisu Ing. Pavla Faltuse a MUDr. Martina Appla a program jednání.  
 

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

městyse Dolní Čermná za období od konce února 2022 do dubna 2022. 
 

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

k rozpočtu městyse na rok 2022, dle přílohy, schválené usnesením rady městyse č. 67.4. ze 

dne 07.03.2022, včetně jeho odůvodnění.  
 

 

22.3.2.1. 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. 2021 spolkům podle „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

městyse Dolní Čermná na podporu aktivit dětí a mládeže na rok 2021“, která byla provedena 

kontrolní skupinou na základě usnesení ZM č. 20.6.2. ze dne 21.02.2022, s tím, že všichni 

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

pravidel.  

 

22.3.2.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo žádost Sdružení hasičů Čech, 

Moravy a Slezska – Sboru dobrovolných hasičů v Dolní Čermné, Dolní Čermná 2, IČ 

61237621 (čj. ÚmDC 103/2022 ze dne 31.01.2022) o individuální dotaci z rozpočtu městyse 

Dolní Čermná v roce 2022 na zajištění činnosti kolektivu mladých hasičů SDH Dolní 

Čermná v roce 2022,  
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schválilo pro tento účel poskytnutí dotace ve výši 15.175,- Kč a uzavření příslušné 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy, s tím, že žadatel nejpozději do 

31.01.2023 doloží využití poskytnutých prostředků. 

 

22.3.2.3. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo žádost Rodinného centra KUK, 

z. s., Dolní Čermná 4, IČ 22855025 (čj. ÚmDC 101/2022 ze dne 31.01.2022) o individuální 

dotaci z rozpočtu městyse Dolní Čermná v roce 2022 na podporu činnosti Rodinného 

centra KUK v rámci celoroční práce s dětmi dle jednotlivých dílčích aktivit a projektů, 

schválilo pro tento účel poskytnutí dotace ve výši 106.120,- Kč a uzavření příslušné 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy, s tím, že žadatel nejpozději do 

31.01.2023 doloží využití poskytnutých prostředků. 

 

22.3.2.4. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo žádost TJ Dolní Čermná, z. s., 

Dolní Čermná 243, IČ 44468300 (čj. ÚmDC 96/2022 ze dne 31.01.2022) o individuální dotaci 

z rozpočtu městyse Dolní Čermná v roce 2022 na zajištění chodu 3 mládežnických 

mužstev fotbalu, schválilo pro tento účel poskytnutí dotace ve výši 42.084,- Kč a uzavření 

příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy, s tím, že žadatel 

nejpozději do 31.01.2023 doloží využití poskytnutých prostředků. 

 

22.3.2.5. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo žádost spolku Junák - Český 

skaut, středisko Bratra Robina Letohrad, z, s., Kunčice 45, Letohrad, IČ 61234095 (čj. 

ÚmDC 105/2022 ze dne 31.01.2022) o individuální dotaci z rozpočtu městyse Dolní 

Čermná v roce 2022 na zajištění chodu a vybavení 2 dětských družin skautů, schválilo pro 

tento účel poskytnutí dotace ve výši 8.862,- Kč a uzavření příslušné veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy, s tím, že žadatel nejpozději do 31.01.2023 doloží 

využití poskytnutých prostředků. 
 

22.4. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná rozhodlo prodat část pozemkové parcely č. 

3347/5 - trvalý travní porost o výměře 29 m2 (dle Geometrického plánu pro rozdělení 

pozemku č. 1004-30/2022 nově označené jako pozemková parcela č. 3347/12), v k. ú. Dolní 

Čermná zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální 

pracoviště Ústí nad Orlicí pro obec a k.ú. Dolní Čermná do společného jmění xxx xxx V. J., 

nar. xxx a D. J. , nar. xxx, oba bytem xxx,  za jimi nabídnutou kupní cenu  32.100,- Kč, 

schválilo uzavření příslušné kupní smlouvy a uložilo starostovi ji podepsat.        
 

22.5.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí informace o investičních 

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

budovy čp. 234 na náměstí v Dolní Čermné - II. Etapa“, Oprava střechy – výměna krytiny 

na objektu bývalého kravína na st.p.č. 748 v k.ú. Dolní Čermná“, „Rozšíření zázemí 

AZAS“, a dále o opravě místních komunikací a přípravě opravy veřejného osvětlení, 

seznámilo se se stavem územního řízení a projektové přípravy území „V Ráji“;  

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná ukládá radě průběžně informovat zastupitelstvo o 

uvedených akcích.  
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22.5.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná se seznámilo s návrhem spol. EKASTROJ 

s.r.o., se sídlem č. p. 28, 561 53 Dolní Čermná, IČ 274 70 903 na pořízení změny územního 

plánu zkráceným postupem (pro pozemky st. 384/1, st. 384/2, ppč. 2756/1, ppč. 2756/3, ppč. 

2754/1, ppč. 2754/2, ppč. 2754/4 ppč. 2754/5 v k. ú. Dolní Čermná ze zóny „SV“ na zónu 

„VD“) a vzalo na vědomí informaci, že pořizovatel (Městský úřad Lanškroun, odbor 

stavební úřad) podle § 46 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, 

návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem odmítl.   
 

22.5.3. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí informace o prodloužení 

koncese  na provozování čistírny odpadních vod a kanalizace Horní a Dolní Čermná pro 

společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., se sídlem Jablonné nad Orlicí, 

Slezská 350, IČ 48173398 do 31.12.2022. 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                Petr Helekal 

                                                                                                                      starosta 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

 

Sejmuto z úřední desky dne: 


