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Městys Dolní Čermná 
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________________________________________________________________________________ 

 

Příloha č. 3 k čj. ÚmDC 1040/2018  

Počet listů dokumentu: 4          

Počet příloh/listů: 9/24  

Spisový znak: 101.2.1     A/10 

 

 

U S N E S E N Í 

ze zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná 

č.  2/2018-ZM konaného dne 14.12.2018  
 

 

2.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zapisovatele Hanu Vágnerovou, 

ověřovatele  zápisu Petra Nastoupila a Ing. Jiřího Zpěváka  a program jednání.  

 

2.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí informace o činnosti rady 

městyse za období říjen až prosinec 2018. 

 

2.3.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná  schválilo pravidla rozpočtového provizoria 

pro rok 2019 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 2018 do doby schválení rozpočtu městyse na r. 2019  

 

b) na řešení havarijních oprav,  havarijních a krizových situací 

 

c) na úhradu nákladů v souvislosti s opravou havarijního stavu budovy čp. 243 v Areálu 

zdraví a sportu (do maximální výše 2.500.000,- Kč) 

 

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

2018 a plnění na základě uzavřených smluvních vztahů vzniklých v roce 2018 a v 

předchozích letech.   
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2.3.2. Zastupitelstvo městyse schválilo střednědobý výhled rozpočtu městyse Dolní 

Čermná na období 2020 – 2022 dle návrhu v příloze. 

 

2.3.3. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí  

 rozpočtovou změnu č. 4 k rozpočtu městyse na rok 2018, dle přílohy, schválenou 

usnesením rady městyse č. 73.11. ze dne 22.10.2018,  

 rozpočtovou změnu č. 5 k rozpočtu městyse na rok 2018, dle přílohy, schválenou 

usnesením rady městyse č. 2.23. ze dne 26.11.2018,  

včetně odůvodnění obou rozpočtových změn.  

 

2.3.4. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo a schválilo uzavření Dohody o 

ukončení platnosti smlouvy č.UP/0317073419/LCD ze dne 12.06.2017 (ukončení úvěrového 

rámce na roky 2017 – 2018) s Českou spořitelnou, a. s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČO 

45244782 a uložilo starostovi ji podepsat.   

 

2.4.1.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná rozhodlo prodat pozemky zaměřené dle 

geometrického plánu č. 898 – 1049/2017 zpracovaného spol. Geodézie Česká Třebová s. r. 

o., se sídlem Česká Třebová, Palackého 297, IČO 26010623, a to pozemkovou parcelu č. 

1990/6 - travní porost a pozemkovou parcelu č. 4094/4 - ost. plocha v k. ú. Dolní Čermná R. 

V., bytem xxx za jednotkovou kupní cenu 50,- Kč/m2, schválilo uzavření příslušné kupní 

smlouvy a uložilo starostovi ji podepsat.     

 

2.4.1.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná rozhodlo prodat pozemky zaměřené dle 

geometrického plánu č. 898 – 1049/2017 zpracovaného spol. Geodézie Česká Třebová s. r. 

o., se sídlem Česká Třebová, Palackého 297, IČO 26010623, a to pozemkovou parcelu č. 

1990/5 - zahrada, pozemkovou parcelu č. 1990/4 - ost. plocha, pozemkovou parcelu č.  

4094/2 -  ost. plocha a pozemkovou parcelu č. 4091 -   ost. plocha, vše v k. ú. Dolní Čermná 

do společného jmění m. M. F. a M. F., oba bytem xxx za jednotkovou kupní cenu 70,- 

Kč/m2, schválilo uzavření příslušné kupní smlouvy a uložilo starostovi ji podepsat.  

 

2.4.1.3. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná rozhodlo prodat pozemek zaměřený dle 

geometrického plánu č. 898 – 1049/2017 zpracovaného spol. Geodézie Česká Třebová s. r. 

o., se sídlem Česká Třebová, Palackého 297, IČO 26010623, a to pozemkovou parcelu č. 

4094/3 - ost. plocha v k. ú. Dolní Čermná do společného jmění m. P. Č. a L. Č., bytem xxx 

za jednotkovou kupní cenu 50,- Kč/m2, schválilo uzavření příslušné kupní smlouvy a 

uložilo starostovi ji podepsat.  

 

2.4.2.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná v rámci narovnání majetkových vztahů se 

seznámilo  s rozdělením pozemků dle geometrického plánu č. 845-190/20015  
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zpracovaného spol. Geodezie Lanškroun s. r. o., Lanškroun, Opletalova 92, IČO 27511618 

a 

schválilo zveřejnění záměru prodeje nově vzniklé pozemkové parcely č. ppč. 4106/48 – ost. 

plocha v k. ú. Dolní Čermná dle uvedeného geometrického plánu.  

     

2.4.2.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo novou žádost E. S., bytem xxx (čj. 

ÚmDC 920/2018 ze dne 12.11.2018) o vypořádání majetkových vztahů (směnu pozemků - 

pozemkové parcely č. 2355/6 – zahrada, pozemkové parcely č.  5041 – ost. plocha dle GP č. 

845-190/20015 a části ppč. 2355/1 – zahrada v k. ú. Dolní Čermná dle přiloženého 

situačního plánku), rozhodlo této žádosti nevyhovět a uložilo starostovi jednat se 

žadatelkou o převodu jiné části ppč. 2355/1 (viz situační plánek v příloze).     

 

2.4.3. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo úplatné nabytí (odkoupení) 

pozemkové parcely č. 3110 -  trvalý travní porost v k. ú. Dolní Čermná od vlastnice 

(prodávající)H. K., bytem xxx do vlastnictví městyse Dolní Čermná se sídlem Dolní 

Čermná 76, IČO 00278734 (kupující),  za dohodnutou kupní cenu 50,- Kč/m2 a uzavření 

příslušné kupní smlouvy a uložilo starostovi ji podepsat. 

 

2.4.4. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zveřejnění záměru prodeje části ppč. 

1190 – ost. plocha v k. ú. Jakubovice,  dle situačního plánku v příloze.  

 

2.5.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo Program pro poskytování dotací 

z rozpočtu městyse Dolní Čermná na podporu aktivit dětí a mládeže pro rok 2019, dle 

návrhu v příloze.   

 

2.5.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018, 

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městysu Dolní 

Čermná, dle návrhu v příloze.   

 

2.5.3. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná se seznámilo s rozúčtováním nákladů r. 2017 

vynaložených  na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu a rozhodlo výši roční 

sazby místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů neměnit a ponechat ho pro rok 2019 v 

celkové výši 550,- Kč (tj. položka 1 ve výši 250,- Kč, položka 2 ve výši 300,- Kč).    

 

2.5.4.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná se seznámilo se Smlouvou o vytvoření 

dobrovolného svazku obcí ze dne 20.12.2012, dodatky č. 1, 2 a 3 k této smlouvě a dále 

stanovami Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko ze dne 20. 4. 

2018, jež jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

2.5.4.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná pověřuje Petra Helekala, nar. xxx,  bytem 

Dolní Čermná xxx, k zastupování městyse v Dobrovolném svazku obcí Mikroregion 

Severo-Lanškrounsko s účinností od 14.12.2018. 
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2.5.5.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná se seznámilo se zakladatelskými dokumenty 

Dobrovolného svazku obcí Pod Bukovou horou a Úplným zněním stanov Dobrovolného 

svazku obcí Pod Bukovou horou ze dne 31.12.2015. 

2.5.5.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná pověřuje Petra Helekala, nar. xxx,  bytem 

Dolní Čermná xxx, k zastupování městyse v Dobrovolném svazku obcí Pod Bukovou 

horou s účinností od 14.12.2018. 

 

2.5.6. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná jmenuje zástupcem městyse Dolní Čermná pro 

jednání ve sdružení Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis, 

se sídlem Rychnov nad Kněžnou, Panská 1492, IČO 64224619, ve volebním období 2018 – 

2022 starostu městyse Petra Helekala.  

 

2.5.7. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo návrh dohody o provedení práce 

mezi městysem jako zaměstnavatelem a zastupitelem městysu p. Václavem Mikulou, nar. 

xxx , bytem Dolní Čermná čp. xxx, jako zaměstnancem, dle návrhu v příloze, a rozhodlo 

s jejím uzavřením vyslovit souhlas a pověřuje starostu k podpisu této dohody. 

 

2.5.8. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí, že  stočné na rok 2019 bude 

ve výši 39,25 Kč/m3 bez DPH + 15% DPH a uložilo starostovi zajistit informování občanů.  

 
 

 

                                                                                                                Petr Helekal, v. r. 

                                                                                                                        starosta 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

 

Sejmuto z úřední desky dne: 

 
 


