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U S N E S E N Í 

ze zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná 

č.  24/2022 ZM konaného dne 12.09.2022 
 

 

24.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zapisovatelku Hanu Vágnerovou, 

ověřovatele zápisu Mgr. Jana Růžičku a Ing. Jiřího Zpěváka a program jednání.  

 

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

městyse Dolní Čermná za období od konce června 2022 do srpna 2022 . 

 

24.3. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí: 

 rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu městyse na rok 2022, dle přílohy, schválené 

usnesením rady městyse č. 74.13. ze dne 28.06.2022, 

 rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu městyse na rok 2022, dle přílohy, schválené 

usnesením rady městyse č. 75.15. ze dne 27.07.2022, 

včetně jejich odůvodnění.  

 

24.4.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná rozhodlo prodat pozemky stavební parcelu č. 

789 - zast. plocha a nádvoří o výměře 293 m2 a pozemkovou parcelu 3298/5 - zahrada o 

výměře 1073 m2, oba pozemky 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 vlastnictví Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 310 Dolní 

Čermná, IČ 275 57 294, sídlo Dolní Čermná 310,  za jednotkovou kupní cenu 350,- Kč/m2, 

schválilo uzavření příslušné kupní smlouvy a uložilo starostovi ji podepsat. 

 

24.4.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná se seznámilo s žádostí J. V., bytem xxx (čj. 

ÚmDC 72/2022 ze dne 24.01.2022) a jejím doplněním (čj. ÚmDC 587/2022 ze dne 

29.06.2022) -   
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o odkoupení stavební parcely č. 317/10 a části pozemkové parcely č. 4111/1 - ost. plocha 

v k. ú. Dolní Čermná, schválilo záměr navrženého postupu s tím, že po zpracování 

geometrického plánu na rozdělení pozemkové parcely č. 4111/1 bude radou městyse 

rozhodnuto o zveřejnění záměru prodeje pozemků a poté bude předloženo k rozhodnutí o 

prodeji pozemků zastupitelstvu městyse. 

  

24.4.3. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná se seznámilo s žádostí xxx J. a M. P., bytem 

xxx (čj. ÚmDC 711/2022 ze dne 16.08.2022) 

o odkoupení pozemkové parcely č. 870/2 - ost. plocha v k. ú. Jakubovice schválilo záměr 

navrženého postupu s tím, že bude radou městyse rozhodnuto o zveřejnění záměru 

prodeje předmětného pozemku a poté bude předloženo k rozhodnutí o prodeji pozemku 

zastupitelstvu městyse. 

 

24.5.1. 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“, o opravě místních komunikací a o 

stavu projektové dokumentace pro stavební povolení  území „V Ráji“;  

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná ukládá radě dále informovat zastupitelstvo o 

probíhajících investičních akcích.  

  

24.5.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí informace o dalším postupu 

po ukončení udržitelnosti projektu „Kanalizace a ČOV Horní a Dolní Čermná“.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                Petr Helekal 

                                                                                                                      starosta 
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