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Příloha č. 3 k čj. ÚmDC 351/2019  

Počet listů dokumentu: 2           

Počet příloh/listů: 4/9 

Spisový znak: 101.2.1     A/10 

 

U S N E S E N Í 

ze zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná 

č.  4/2019-ZM konaného dne 15.04.2019  
 

 

4.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zapisovatele Hanu Vágnerovou, 

ověřovatele  zápisu RNDr. Věru Šverclovou a Jana Svobodu a program jednání.  

 

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

městyse za období březen 2019 až duben 2019.  

 

4.3. 

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. 2018 spolkům podle „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu městyse Dolní 

Čermná na podporu aktivit dětí a mládeže na rok 2018“, která byla provedena kontrolní 

skupinou na základě usnesení ZM č. 3.6.3. ze dne 25.02.2019, s tím, že všichni příjemci 

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

pravidel.  

2. 

Zastupitelstvo městyse projednalo návrh na rozdělení dotací z rozpočtu městyse Dolní 

Čermná pro rok 2019 spolkům podle „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu městyse 

Dolní Čermná na podporu aktivit dětí a mládeže na rok 2019“, schválilo poskytnutí dotací 

v roce 2019 jednotlivým žadatelům a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy s nimi, 

dle přílohy tohoto usnesení.         

 

4.4.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná rozhodlo prodat pozemky v k. ú. Jakubovice  

- ppč. 29/4 - zahrada, ppč. 29/5 - zahrada, ppč. 32/1 - zahrada, ppč. 32/5 - zahrada, ppč. 32/6 

- zahrada a ppč. 941/7 - ostatní plocha  za jednotkovou kupní cenu 15,- Kč/m2 a  
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ppč. 941/2 - ostatní plocha za jednotkovou kupní cenu 40,- Kč/m2  

do vlastnictví společnosti VETLABFARM s. r. o., Dolní Čermná, Jakubovice 85, IČO 

27474127,  

schválilo uzavření příslušné kupní smlouvy a uložilo starostovi ji podepsat.   

 

4.4.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná rozhodlo směnit 

- pozemkovou parcelu č. 8264 – trvalý travní porost  a pozemkovou parcelu č.  8283 – 

trvalý travní porost, obě v k. ú. Dolní Čermná, z majetku městyse Dolní Čermná a převést 

je do vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu Státnímu 

pozemkovému úřadu, se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, IČO 013 12 774 

- za pozemkovou parcelu č. 3298/34 – trvalý travní porost v k. ú. Dolní Čermná z majetku 

České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu - Státní pozemkový úřad 

(SPÚ) a nabýt ji do vlastnictví městyse Dolní Čermná, se sídlem Dolní Čermná 76, IČO 

00278724, 

a to ppč. 8264 a ppč. 8283 za cenu dohodou ve výši 12.750,- Kč a ppč. 3298/34 za cenu 

dohodou ve výši 42.350,- Kč s cenovým vyrovnáním ve prospěch SPÚ ve výši 29.600,- Kč;           

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo uzavření směnné smlouvy č. 2006S17/50 

mezi ČR – Státním pozemkovým úřadem a městysem Dolní Čermná dle návrhu v příloze 

a uložilo starostovi ji podepsat.    

 

4.4.3. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zveřejnění záměru prodeje nově 

vzniklé pozemkové parcely č. ppč. 1190/2 v k. ú. Jakubovice dle geometrického plánu č. 

144-56/2019 v příloze.  

 

4.5.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí informace o průběhu akce 

„Oprava havarijního stavu budovy čp. 243 v AZAS“.  

 

4.5.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí informace o přípravě 

projektu „Rozšíření zázemí AZAS Dolní Čermná“, včetně přípravy výběrového řízení a 

financování akce. 

 

4.5.3. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná se seznámilo s prvním návrhem územní 

studie lokality V ráji a s dalším plánovaným postupem a uložilo vedení městyse 

poskytnotu veškerou potřebnou součinnost zpracovateli a pořizovateli územní studie, 

činit nezbytné úkony a o průběhu dále průběžně informovat orgány městyse.    

 

 

                                                                                                              Petr Helekal, v. r. 

                                                                                                                      starosta 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

 

Sejmuto z úřední desky dne: 


