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U S N E S E N Í 

ze zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná 

č.  6/2019-ZM konaného dne 23.09.2019  
 

 

6.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zapisovatelku Hanu Vágnerovou, 

ověřovatele zápisu Ing.  Pavla Faltuse a Petra Nastoupila a program jednání.  

 

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

městyse za období červenec 2019 až září 2019. 

 

6.3. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí  

 rozpočtovou změnu č. 3 k rozpočtu městyse na rok 2019, dle přílohy, schválenou 

usnesením rady městyse č. 17.9. ze dne 17.07.2019,  

 rozpočtovou změnu č. 4 k rozpočtu městyse na rok 2019, dle přílohy, schválenou 

usnesením rady městyse č. 18.4. ze dne 05.08.2019,  

 rozpočtovou změnu č. 5 k rozpočtu městyse na rok 2019, dle přílohy, schválenou 

usnesením rady městyse č. 20.17. ze dne 18.09.2019,  

včetně jejich odůvodnění.  

 

6.4.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zveřejnění záměru prodeje  části 

pozemkové parcely č. 8323 – ostatní plocha v k. ú. Dolní Čermná, dle situačního plánku v 

příloze.  

 

6.4.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zveřejnění záměru směny 

- pozemkové parcely č. 5041 - ostatní plocha v k. ú. Dolní Čermná nově vzniklé dle 

geometrického plánu č. 845-190/2015 a části pozemkové parcely č. 2355/1  - zahrada v k. ú. 

Dolní Čermná vyznačené v přiloženém situačním plánku (z majetku městyse Dolní 

Čermná do vlastnictví E. S.), 
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- za pozemkovou parcelu č. 2355/6 - zahrada v k. ú. Dolní Čermná nově vzniklou dle 

geometrického plánu č. 845-190/2015 (z majetku E. S. do vlastnictví městyse Dolní 

Čermná). 

 

6.4.3. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zveřejnění záměru prodeje 

pozemkové parcely č. 4184/2  – ostatní plocha v k. ú. Dolní Čermná, dle přílohy.  

 

6.4.4. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zveřejnění záměru prodeje 

pozemkové parcely 3216/49 – orná půda v k. ú. Dolní Čermná, dle přílohy.  

 

6.5.1.1. 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí informace o přípravách investiční 

akce „Rozšíření zázemí AZAS Dolní Čermná“ a uložilo radě městyse pokračovat 

v přípravách uvedené investiční akce tak, aby byla připravena k realizaci v r. 2020.    

6.5.1.2. 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí informace o zahájení realizace akce 

„Oprava havarijního stavu střechy objektu ZŠ a ŠJ Dolní Čermná“ a o  přípravách dalších 

akcí (Zástavba  „V Ráji“, Chodník Lesní brána – Dolní Čermná, Chodník Malův most – 

betonka, Brownfield kravíny Dolní Čermná, hřiště u ZŠ, opravy v tělocvičně, Obnova 

budovy staré školy čp. 234 v Dolní Čermné, Půdní vestavba objektu základní školy 

v Dolní Čermné, Stavební úpravy místní komunikace č. 17C, Autobusové nástupiště 

v Jakubovicích, kabelové vedení VN a NN do chatové oblasti do Crku, Výstavba poldrů 

v rámci Plánu společných zařízení, příprava projektové dokumentace veřejného osvětlení 

sídliště nad školou). 

 

6.5.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo návrh dodatku č. 4 ke Smlouvě o 

vytvoření dobrovolného svazku obcí ze dne 20.12.2012 a dále návrh nových stanov 

svazku, jež jsou nedílnou součástí tohoto usnesení a jejichž předmětem je přistoupení obcí 

Lubník a Žichlínek do Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko 

s účinností od 1.1.2020, a pověřuje starostu městyse k vyslovení souhlasu s jejich 

schválením při jejich projednávání na jednání valné hromady svazku.  

 

 

 

                                                                                                            Petr Helekal, v. r. 

                                                                                                                     starosta 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

 

Sejmuto z úřední desky dne: 


