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U S N E S E N Í 

ze zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná 

č.  5/2019-ZM konaného dne 19.06.2019  
 

 

5.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zapisovatelku Hanu Vágnerovou, 

ověřovatele  zápisu Pavla Mareše a MUDr. Martina Appla a program jednání.  

 

 

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

městyse za období duben 2019 až červen 2019. 

 

 

5.3.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo účetní závěrku městyse Dolní 

Čermná sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2018, dle protokolu v příloze.    

 

5.3.2.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo celoroční hospodaření městyse a 

závěrečný účet městyse Dolní Čermná za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření městyse za rok 2018 a dává souhlas s celoročním hospodařením městyse bez 

výhrad. 

 

5.3.2.2.  

a) Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo hospodaření příspěvkové organizace 

Základní škola Vincence Junka, Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, za rok 2018 s tím, že 

zisk ve výši 60.725,93  Kč  bude převeden do rezervního fondu uvedené příspěvkové 

organizace.  

 

b) Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo hospodaření příspěvkové organizace 

Mateřská škola Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí,  za rok 2018. 
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c) Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo hospodaření příspěvkové organizace  

Školní jídelna Dolní Čermná, za rok 2018, s tím, že zisk ve výši 95.793,90 Kč Kč bude 

převeden do rezervního fondu a zisk ve výši 25.882,- bude převeden do fondu odměn 

uvedené příspěvkové organizace. 
 

 

5.3.3. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí  

 rozpočtovou změnu č. 1 k rozpočtu městyse na rok 2019, dle přílohy, schválenou 

usnesením rady městyse č. 15.9. ze dne 15.05.2019,  

 rozpočtovou změnu č. 2 k rozpočtu městyse na rok 2019, dle přílohy, schválenou 

usnesením rady městyse č. 16.15. ze dne 13.06.2019,  

včetně jejich odůvodnění.  
 

 

5.3.4. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná v souvislosti s restaurováním   

 pískovcového podstavce s litinovým křížkem u areálu (na ppč. 8704 v k. ú. Dolní 

Čermná) a  

 pískovcového podstavce s litinovým krucifixem u čp. 18 (na ppč. 4138/1 v k. ú. 

Dolní Čermná)  

v rámci projektu „Obnova kulturního bohatství Mikroregonu Severo-Lanškrounsko 2019“ 

schválilo finanční spoluúčast městyse na opravách výše uvedených objektů ve výši 

65.502,- Kč, poskytnutí mimořádného příspěvku ve výši 65.502,- Kč Dobrovolnému 

svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, se sídlem Dolní Čermná 76, IČO 01349341 

a uzavření „Smlouvy o poskytnutí mimořádného příspěvku“   dle návrhu v příloze. 
 

 

5.4.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná rozhodlo prodat pozemek zaměřený dle 

geometrického plánu č. 144-56/2019 zpracovaného spol. Geodezie Lanškroun s. r. o., 

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

1190/2 v k. ú. Jakubovice, do společného jmění manželů  F. V, nar. xxx, bytem xxx aE. Š., 

nar. xxx, bytem xxx,  za jednotkovou kupní cenu 150,- Kč/m2 plus DPH dle sazby 

stanovené zákonem, schválilo uzavření příslušné kupní smlouvy a uložilo starostovi ji 

podepsat.“ 

 

 

5.4.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná se seznámilo s žádostmi zájemců o odkoupení 

pozemků ppč. 38 a ppč. 39  v k. ú. Jakubovice, projednalo a schválilo věcný záměr, uložilo 

starostovi zajistit potřebné úkony směřující ke zveřejnění záměru prodeje a vlastního 

prodeje pozemků a o tomto postupu informovat žadatele.    
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5.4.3. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zveřejnění záměru prodeje 

pozemkové parcely č. 2343/2 – zahrada a části pozemkové parcely č. 4134 – ostatní plocha 

v k. ú. Dolní Čermná, dle situačního plánku v příloze.  

 

 

5.4.4. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo bezúplatné nabytí pozemkové 

parcely č. 4099/3 – ost. plocha, ost. komunikace a pozemkové parcely č. 4099/4 – ost. 

plocha, ost. komunikace v k. ú. Dolní Čermná do vlastnictví městyse Dolní Čermná a 

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva majetku č. 

UZSVM/HUO/2792/2019-HUOM,  uzavíranou mezi ČR – Úřadem pro zastupování státu 

ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČO 69797111 (převodce) a 

městysem Dolní Čermná, se sídlem Dolní Čermná 76, IČO 00278734  (nabyvatel), dle 

přílohy, a ukládá starostovi uvedenou smlouvu podepsat.   

 

 

5.5.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, deleguje 

členku Rady městyse Dolní Čermná RNDr. Věru Šverclovou 

jako zástupce městyse Dolní Čermná, který je akcionářem společnosti Vodovody a 

kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., se sídlem Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 

54, IČ: 48173398, 

na řádnou valnou hromadu, konanou v sídle společnosti dne 20.06.2019.   

 

 

5.5.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí informace o dokončené akci 

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

 

 

5.5.3.  

(1) Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí informace o projektu 

„Rozšíření zázemí AZAS Dolní Čermná“ a jeho harmonogramu (výběrové řízení na 

zhotovitele, zajištění financování akce, zpracování ekonomické analýzy budoucího 

provozu,…) 

(2) Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná pověřuje Radu městyse Dolní Čermná k učinění 

všech úkonů nezbytných k provedení výběrového řízení na zhotovitele projektu 

„Rozšíření zázemí AZAS Dolní Čermná“ a zabezpečením dalších souvisejících záležitostí 

(zejména zajištěním technického dozoru investora, koordinátora BOZP, jednáním o úvěru, 

atd.).   

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná ukládá Radě městyse Dolní Čermná předložit 

zastupitelstvu k projednání návrh smlouvy o dílo a další návrhy smluv potřebných 

k realizaci akce, včetně návrhu smlouvy o úvěru na zajištění financování projektu.  
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5.5.4. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí informace o opravě objektu 

restaurace čp. 244 v AZAS a zahájení jejího provozu. 

 

 

5.5.5. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná ohledně zpracování územní studie lokality 

V Ráji vzalo na vědomí informace o provedených jednáních, seznámilo  se s dalším 

předpokládaným postupem a uložilo vedení městyse poskytnout veškerou potřebnou 

součinnost zpracovateli a pořizovateli územní studie, činit nezbytné úkony a o průběhu 

dále průběžně informovat zastupitelstvo městyse.    

 

 

 

 

 

                                                                                                            Petr Helekal, v. r. 

                                                                                                                     starosta 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

 

Sejmuto z úřední desky dne: 


