
 

1 

 

  
 

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 561/2022 

Počet listů dokumentu: 3                           

Počet příloh/listů: 2/7   

Spisový znak: 101.2.1     A/10 

 

 

U S N E S E N Í 

ze zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná 

č.  23/2022 ZM konaného dne 20.06.2022 
 

 

23.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zapisovatelku Hanu Vágnerovou, 

ověřovatele zápisu Pavla Mareše a RNDr. Věru Šverclovou a program jednání.  

 

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

městyse Dolní Čermná za období květen až červen 2022. 

 

23.3.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná  schválilo účetní závěrku městyse Dolní 

Čermná sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2021, dle protokolu v příloze.   

 

23.3.2.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo celoroční hospodaření městyse a 

závěrečný účet městyse Dolní Čermná za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření městyse za rok 2021 a dává souhlas s celoročním hospodařením městyse bez 

výhrad. 

 

23.3.2.2. 

a) Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo hospodaření příspěvkové organizace 

Základní škola Vincence Junka, Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, za rok 2021.  

 

b) Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo hospodaření příspěvkové organizace 

Mateřská škola Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí,  za rok 2021.  

 

c) Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo hospodaření příspěvkové organizace  

Školní jídelna Dolní Čermná,  za rok 2021, s tím, že zisk ve výši 26 618,28 Kč bude 

převeden do rezervního fondu uvedené příspěvkové organizace. 
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23.4.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná se seznámilo s žádostí Společenství vlastníků 

jednotek pro dům čp. 310 Dolní Čermná, IČ 275 57 294, sídlo Dolní Čermná 310  (čj. 

219/2022 ze dne 24.02.2022) o odkoupení pozemků stpč. 789 a ppč. 3298/5 v k. ú. Dolní 

Čermná, schválilo záměr navrženého postupu s tím, že po nabytí předmětných pozemků 

do výlučného vlastnictví městyse bude radou městyse rozhodnuto o zveřejnění adresného 

záměru prodeje předmětných pozemků a poté bude předloženo k rozhodnutí o prodeji 

zastupitelstvu městyse. 

 

23.4.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná se seznámilo 

1) s žádostí xxx. V. H., bytem xxx (čj. ÚmDC 383/2022 ze dne 13.04.2022)  - o odkoupení 

části ppč. 4224/6 v k. ú. Dolní Čermná, 

2) s žádostí J. Š., bytem xxx (čj. ÚmDC 451/2022 ze dne 09.05.2022) o směnu části ppč. 

4224/6 a částí ppč. 4232/1 v k. ú. Dolní Čermná (v majetku městyse Dolní Čermná) za části 

ppč. 3477/2 a ppč. 3478 v k. ú. Dolní Čermná (v majetku J. Š.), 

3) s žádostí T. V., bytem xxx (čj. ÚmDC 510/2022 ze dne 31.05.2022) o odkoupení části ppč. 

4224/6 v k. ú. Dolní Čermná,   

schválilo záměry navrženého postupu, uložilo starostovi zajistit příslušný geometrický 

plán na rozdělení pozemků s tím, že po jeho zpracování bude radou městyse rozhodnuto 

o zveřejnění záměrů prodeje případně směny předmětných pozemků, poté bude 

předloženo k rozhodnutí o prodeji případně směně zastupitelstvu městyse a 

v uzavíraných smlouvách o převodu pozemků bude zřízeno věcné břemeno - služebnosti 

inženýrské sítě umístění a provozování vodovodu ve prospěch vlastníka tohoto 

vodohospodářského zařízení. 

 

23.4.3. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná se seznámilo s žádostí ZEFA HČ, spol. s r. o., 

Mistrovice 172, IČ 64791289 (čj. ÚmDC 511/2022 ze dne 01.06.2022) o směnu pozemků ppč. 

2389/11, ppč. 5045 a části ppč. 4121/6 v k. ú. Dolní Čermná (v majetku městyse Dolní 

Čermná) za ppč. 4210/7 a ppč. 4216/6 v k. ú. Dolní Čermná (v majetku ZEFA HČ, spol. s r. 

o.), schválilo záměr navrženého postupu, uložilo starostovi zajistit příslušný geometrický 

plán s tím, že po jeho zpracování bude radou městyse rozhodnuto o zveřejnění záměru 

prodeje směny předmětných pozemků a poté bude předloženo k rozhodnutí o směně 

zastupitelstvu městyse.   

 

23.4.4. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí uvolnění bytové jednotky č. 

224/9 v bytovém domě čp. 224 v k. ú. Dolní Čermná a zpracování znaleckého posudku pro 

stanovení obvyklé ceny předmětného bytu pro potřeby jeho prodeje, schválilo záměr 

navrženého postupu pro prodej bytové jednotky č. 224/9 nacházející se v bytovém domě 

čp. 224, na stavební parcele č. 329/1 – zastavěná plocha a nádvoří, včetně 

spoluvlastnického podílu ve výši 1079/10000 na společných částech domu a 

spoluvlastnického podílu ve výši 1079/10000 na pozemku parc. č. st. 329/1, v k. ú. Dolní 

Čermná formou elektronické aukce. 
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23.4.5. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí žádost Z. F., bytem xxx, o 

odkoupení bytové jednotky č. 230/3 v bytovém domě čp. 230 v k. ú. Dolní Čermná a 

zpracování znaleckého posudku pro stanovení obvyklé ceny předmětného bytu pro 

potřeby jeho prodeje, schválilo záměr navrženého postupu pro prodej bytové jednotky č. 

230/3 nacházející se v bytovém domě čp. 230, na stavební parcele č. 637 – zastavěná plocha 

a nádvoří, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 77/299 na společných částech domu a 

spoluvlastnického podílu ve výši 77/299 na pozemku parc. č. st. 637 v k. ú. Dolní Čermná a 

prodej dle platné legislativy s tím, že nabídka k odkoupení předmětného bytu bude 

zaslána stávající nájemnici. 

 

23.5. 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“, „Rozšíření zázemí AZAS“, o 

opravě místních komunikací a o stavu projektové dokumentace pro stavební povolení  na 

území „V Ráji“;  

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná ukládá radě nadále průběžně informovat 

zastupitelstvo o uvedených akcích. 

  

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                Petr Helekal 

                                                                                                                      starosta 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

 

Sejmuto z úřední desky dne: 


