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U S N E S E N Í 

ze zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná 

č.  3/2019-ZM konaného dne 25.02.2019  
 

 

3.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zapisovatele Hanu Vágnerovou, 

ověřovatele  zápisu Mgr. Jiřího Vávru a Bc. Moniku Markovou a program jednání.  

 

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

městyse za období prosinec 2018 až únor 2019. 

 

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

 

3.4.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo a schválilo schodkový rozpočet 

městyse Dolní Čermná na rok 2019 v paragrafovém členění: 

1) 

 s předpokládanými příjmy ve výši 29.373.140,- Kč 

 s předpokládanými výdaji ve výši 33.779.140,- Kč 

 

 splátky úvěrů a půjček pro rok 2019 ve výši 1.342.000,- Kč 

 financování přebytkem minulých let ve výši 5.748.000,- Kč 

dle přílohy,  

 

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 1.280.000,- Kč, 

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

70996849, ve výši 270.000,- Kč 
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 Školní jídelně Dolní Čermná, sídlo Dolní Čermná 40, IČO 70154503, ve výši 

670.000,- Kč, 

 

3) závazné ukazatele rozpočtu r. 2019 dle přílohy.  

 

3.4.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí  

 rozpočtovou změnu č. 6 k rozpočtu městyse na rok 2018, dle přílohy, schválenou 

usnesením rady městyse č. 5.4. ze dne 27.12.2018,  

včetně jejího odůvodnění.  

 

3.5.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná rozhodlo prodat pozemkovou parcelu č. 

2760/6 - zahrada v k. ú. Dolní Čermná do společného jmění manželů L. P., nar. xxx a M. P., 

nar. xxx, oba bytem xxx, za jednotkovou kupní cenu 50,- Kč/m2, schválilo uzavření 

příslušné kupní smlouvy a uložilo starostovi ji podepsat.   

 

3.5.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná rozhodlo prodat pozemek zaměřený dle 

geometrického plánu č. 845-190/2015 zpracovaného spol. Geodezie Lanškroun s. r. o., 

Lanškroun, Opletalova 92, IČO 27511618, a to nově vzniklou pozemkovou parcelu č. ppč. 

4106/48 – ost. plocha v k. ú. Dolní Čermná R. K., nar. xxx, bytem xxx, za jednotkovou 

kupní cenu 50,- Kč/m2, schválilo uzavření příslušné kupní smlouvy a uložilo starostovi ji 

podepsat.   

 

3.5.3. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zveřejnění záměru prodeje 

pozemkové parcely č. 47/1 - zahrada v k. ú. Jakubovice dle situačního plánku v příloze.  

 

3.5.4. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zveřejnění záměru prodeje pozemků 

ppč. 29/4 – zahrada, ppč. 29/5 – zahrada, ppč. 32/1 – zahrada, ppč. 32/5 – zahrada, ppč. 

32/6 – zahrada, ppč. 941/2 – ostatní plocha a ppč. 941/7 – ostatní plocha  v k. ú. Jakubovice 

dle situačního plánku v příloze.  

 

3.5.5. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná v souvislosti s přípravou realizace POLDRU 2 

v rámci Plánu společných zařízení investorem, kterým je Státní pozemkový úřad,  

projednalo a schválilo záměr odkoupení pozemku ppč. 8715 – vodní plocha a cca 100 m 

potrubí na pozemcích ppč. 8342, ppč. 8333 a ppč. 8319, vše v k. ú. Dolní Čermná 

z vlastnictví Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, 

IČO 70890005, do majetku městyse Dolní Čermná, za cenu dle znaleckého posudku.   

 

3.6.1.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo a schválilo podání žádosti o 

dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj – podprogram Podpora obnovy a rozvoje 

venkova na projekt „Obnova místní komunikace č. 17C  v Dolní Čermné“. 
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3.6.1.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo a schválilo podání žádosti o 

dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj – podprogram Podpora obnovy a rozvoje 

venkova na projekt „Oprava havarijního stavu střechy objektu ZŠ a ŠJ Dolní Čermná“. 

 

3.6.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo Dodatek č. 2 k Programu obnovy 

venkova městyse Dolní Čermná na období 2013 – 2020, dle návrhu v příloze.  

 

3.6.3. 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 2018, podle 

„Programu pro poskytování dotací z rozpočtu městyse Dolní Čermná na podporu aktivit dětí a 

mládeže na rok 2018“ a ukládá předsedům výborům informovat o výsledcích kontroly 

zastupitelstvo městyse. 

 

 

 

 

                                                                                                             Petr Helekal, v. r. 

                                                                                                                     starosta 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

 

Sejmuto z úřední desky dne: 

 
 


