
Městys Dolní Čermná 
561 53  Dolní  Čermná 76,  IČO 278734, www.dolni-cermna.cz 

tel.: 465 393 125,  e-mail.: mestys@dolni-cermna.cz,  

 

________________________________________________________________________________ 

 
čj. ÚmDC 947/2019  

 

Spisový znak: 101.2.2    A/10 

 

 

Usnesení 
 

z 22. jednání rady městyse Dolní Čermná konané 

dne 30.10.2019 od 15 hodin na Úřadu městyse Dolní Čermná 

 

 

22.1. Rada městyse schválila program jednání.  

 

22.2. Rada městyse v návaznosti na usnesení RM č. 2.2. ze dne 26.11.2018 v souvislosti 

s revizí majetkoprávních vztahů k nemovitostem v k. ú. Dolní Čermná a k. ú. Jakubovice 

po digitalizaci intravilánu katastrálních území městyse se seznámila s reakcemi k písemné 

výzvě městyse a návrhy občanů (uživatelů) k narovnání majetkoprávních vztahů a uložila 

starostovi a M. Marešové postupovat ve smyslu jednání rady.   

 

 

22.3. Rada městyse se seznámila se stavem projektu „Rozšíření zázemí AZAS Dolní 

Čermná“ (zpracovaná projektová dokumentace, zpracovaný rozpočet a jeho revize, 

jednání ohledně přípravy zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky) a uložila 

starostovi připravit potřebné podklady k projednání orgánům městyse a informovat na 

dalším jednání zastupitelstvo městyse  

 

 

22.4. Rada městyse vzala na vědomí  

 informace o průběhu realizace akce „Oprava havarijního stavu střechy objektu ZŠ a 

ŠJ Dolní Čermná“ 

 informaci o přípravě projektu „Chodník Lesní brána – Dolní Čermná“, včetně 

přípravy žádosti o dotaci do 19. výzvy MAS ORLICKO, opatření IROP – Zvýšení 

bezpečnosti v dopravě IV.  
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22.5. Rada městyse vzala na vědomí informace o jednání s ředitelkou Základní školy 

Vincence Junka, Dolní Čermná, ohledně některých záležitostí základní školy, potřebných 

opravách, jejich předpokládaných nákladech a financování.   

 

22.6. Rada městyse se seznámila s náklady opravy osvětlení v tělocvičně, kterou zajistí 

Základní škola Vincence Junka Dolní Čermná; rada městyse schválila provedení uvedené 

opravy a její financování z prostředků vytvořeného fondu oprav.   

 

 

22.7.1. Rada městyse vzala na vědomí dotační podmínky a termíny pro realizaci projektu 

„Přírodovědná učebna“ v rámci 15. výzvy MAS ORLICKO, IROP-Vzdělávání v klíčových 

kompetencích III.   

22.7.2. Rada městyse schválila uzavření smlouvy o dílo s Dobrovolným svazkem obcí 

Mikroregion Severo-Lanškrounsko, Dolní Čermná 76, IČO 01349341, na zajištění 

organizace výběrového řízení v rámci realizace projektu „Přírodovědná učebna“ z 15. 

výzvy MAS ORLICKO, IROP-Vzdělávání v klíčových kompetencích III. a poradenský 

servis, dle předloženého návrhu a uložila starostovi předmětnou smlouvu podepsat.  

 

22.7.3. Rada městyse schválila zpracování zadávací dokumentace na realizaci veřejné 

zakázky malého rozsahu „Přírodovědná učebna“ a rozeslání výzvy k podání nabídek 

prostřednictvím Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko s tím, že 

radě městyse bude předloženo vyhodnocení došlých nabídek uchazečů a doporučení pro 

výběr zhotovitele.  

 

 

22.8. Rada městyse projednala žádost P. M., bytem xxx, IČO xxx (čj. ÚmDC 782/2019 ze 

dne 23.08.2019) a rozhodla jeho žádosti ohledně zájmu o pacht pozemků ppč. 1062, ppč. 

1063, ppč. 1156, ppč. 1158, ppč. 1159, ppč. 1066 v k. ú. Jakubovice nevyhovět s tím, že 

uvedené pozemky jsou předmětem smluv o zemědělském pachtu uzavřených na dobu 

neurčitou a tvoří součást ucelených funkčních celků; rada městyse uložila starostovi 

zajistit zaslání písemné odpovědi žadateli.  

 

 

22.9. Rada městyse se seznámila s předloženým návrhem Strategického plánu rozvoje 

městyse Dolní Čermná na období 2019 – 2023, navrhla podněty pro jeho doplnění a uložila 

starostovi zajistit jeho projednání v zastupitelstvu městyse.    

 

 

22.10. Rada městyse schválila zpracování pasportu vodního díla (malé vodní nádrže) na 

ppč. 38 v k. ú. Jakubovice dle předložené cenové nabídky spol. AGROPROJEKCE 

LITOMYŠL spol. s r. o., se sídlem Vysoké Mýto, Rokycanova 114/IV, IČO 64255611, 

v příloze a uložila starostovi jednat s uvedenou firmou.    

 



22.11. Rada městyse vzala na vědomí informace o jednání s x E. Č., bytem xxx, které 

proběhlo dne 30.09.2019, a doporučila zastupitelstvu městyse schválit zveřejnění záměru 

prodeje pozemků ppč. 587/5 - trvalý travní porost a ppč. 664/1 - trvalý travní porost k. ú. 

Jakubovice. 

 

 

22.12. Rada městyse projednala žádost E. Č., bytem xxx (čj. ÚmDC 859/2019 ze dne 

30.09.2019) o pacht pozemku ppč. 53 v k. ú. Jakubovice a rozhodla zveřejnit záměr 

propachtování předmětného pozemku ppč. 53 v k. ú. Jakubovice  

zapsaného na LV č. 10001 pro obec Dolní Čermná, k. ú. Jakubovice pro účely 

zemědělského využití.    

 

 

22.13. Rada městyse rozhodla zveřejnit záměr propachtování části ppč. 39 k. ú. Jakubovice 

dle situačního plánku v příloze pro účely užívání zahradního domku na nářadí.    

 

 

22.14. Rada městyse se seznámila s návrhem zadávací dokumentace podlimitní veřejné 

zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení projektu 

„Realizace společných zařízení v k. ú. Dolní Čermná“ SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro 

Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad Orlicí a předmětnou dokumentaci vzala na vědomí; 

rada městyse schválila návrh smlouvy o dílo na zhotovení části stavby „Realizace 

společných zařízení v k. ú. Dolní Čermná – SO 05 a SO-02-4“, která bude financována 

z rozpočtových prostředků městyse Dolní Čermná a uložila starostovi dále jednat a 

poskytnout potřebnou součinnost SPÚ.   

 

 

22.15. Rada městyse vzala na vědomí přemístění kanceláře stavebního úřadu od 01.11.2019 

do prostor jednotky č. 76/3 ve II. nadzemním podlaží budovy čp. 76, 101 v k. ú. Dolní 

Čermná (kanceláře dříve užívané DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko) a záměr 

využití dalších navazujících prostor pro účely příruční registratury stavebního úřadu.  

 

22.16. Rada městyse schválila uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na zpracování 

územní studie lokality V Ráji s  architektem MgA. Janem Světlíkem, Pečky, Jiřího 

z Poděbrad 452, IČO 73582441, dle přílohy. 

 

 

22.17. Rada městyse vzala na vědomí změnu termínu pro podávání žádostí do Programu 

obnovy venkova Pardubického kraje na rok 2020 (od 1.12.2019 do 31.12.2019) a uložila 

starostovi prověřit možnosti dotačních titulů  a předložit návrh žádosti o dotaci 

z uvedeného programu na vhodnou akci městyse. 

 



22.18. Rada městyse vzala na vědomí započetí příprav rozpočtu městyse Dolní Čermná na 

rok 2020  

 

22.19. Rada městyse schválila uzavření „Smlouvy o právu k umístění a provedení stavby a 

o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti“ č. SBSL/09/17/Hd se společností Vodovody a 

kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., se sídlem Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČO 

48173398 na pozemcích v majetku městyse ppč. 1196 a ppč. 1104 v k. ú. Jakubovice 

v souvislosti v navrženou trasou stavby podzemního vedení vodovodního řadu u akce: 

Jakubovice – napojení vrtu JA-1 do VDJ a uložila starostovi podepsat předmětnou 

smlouvu dle přílohy.   

 

 

22.20. Rada městyse projednala žádost V. H., bytem xxx (čj. ÚmDC 841/2019 ze dne 

23.09.2019) o přidělení bytu a konstatuje, že nemá k dispozici vhodný volný byt; rada 

městyse rozhodla, že předmětná žádost bude vedena v seznamu žádostí uchazečů o byty 

a bude předložena radě městyse k posouzení v případě uvolnění vhodného bytu.   

 

 

22.21. Rada městyse projednala návrh Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

městyse Dolní Čermná na podporu aktivit dětí a mládeže na rok 2020 a doporučila 

zastupitelstvu městyse ho schválit.  

 

 

22.22. Rada městyse vzala na vědomí 

 zápis z dílčího přezkoumání hospodaření městyse za rok 2019, které proběhlo dne  

21.10.2019 

 zápis z jednání komise společenské konaného dne 26.09.2019 

 Výroční zprávu Základní školy Vincence Junka Dolní Čermná za školní rok 

2018/2019  

 

22.23. Rada městyse ukládá kontrolní skupině ve složení - Ing. Jiří Mencl, Ing. Lenka 

Kubíčková a Mgr. Jiří Vávra provést kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky ve 

smyslu zákona č. 320/2001 Sb. (zákon o finanční kontrole), v platném znění, u 

příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je městys Dolní Čermná.       

 

 

22.24. Rada městyse schválila příkaz starosty k provedení inventarizace majetku a 

závazků městyse Dolní Čermná k 31.12.2019 v souladu se Směrnicí č. 1/2012 o 

inventarizaci. 

 

 

22.25. Rada městyse schválila návrh na provoz úřadu v době vánočních svátků a uložila 

H. Vágnerové a M. Marešové včas informovat o této skutečnosti občany.   



 

 

22.26.1. Rada městyse navrhuje zastupitelstvu městyse schválit poskytnutí mimořádné 

odměny starostovi městyse Dolní Čermná Petru Helekalovi ve výši dvojnásobku měsíční 

odměny, jejíž poskytování mu náleží dle nařízení vlády č. 318/2017, Sb., ve znění pozd. 

předpisů, za splnění zvlášť významných úkolů městyse, zejména při realizaci akce 

„Oprava havarijního stavu budovy čp. 243 v AZAS“ a zajištění provozu areálu zdraví a 

sportu na sezónu roku 2019, při přípravě projektu „Rozšíření zázemí AZAS Dolní 

Čermná“, za aktivity při pořizování územní studie lokality V Ráji a působení 

v Dobrovolném svazku obcí Pod Bukovou horou a Dobrovolném svazku obcí Mikroregion 

Severo-Lanškrounsko, které vykonává bez nároku na odměnu, a v rámci rozvíjení 

meziobecní spolupráce šíří dobré jméno městyse Dolní Čermná na celorepublikové 

úrovni.   

 

22.26.2. Rada městyse navrhuje zastupitelstvu městyse schválit poskytnutí mimořádné 

odměny místostarostovi městyse Dolní Čermná Ing. Jiřímu Svobodovi ve výši 

dvojnásobku měsíční odměny schválené usnesením zastupitelstva městyse Dolní Čermná 

č. 1.7. dne 31.10.2018, za splnění zvlášť významných úkolů městyse, zejména při realizaci 

akce „Oprava havarijního stavu budovy čp. 243 v AZAS“ a zajištění provozu areálu zdraví 

a sportu na sezónu roku 2019, při přípravě projektu „Rozšíření zázemí AZAS Dolní 

Čermná“, za aktivity při pořizování územní studie lokality V Ráji a aktivní činnost nad 

rámec svých povinností při přípravě investičních akcí na rok 2020  

 

 

22.27. Rada městyse vzala na vědomí personální záležitosti pracovně technické skupiny 

městyse a uložila starostovi provést personální opatření v intencích jednání rady.    

 

 

 

 

 

Ing. Jiří Svoboda, v. r.                                                                                Petr Helekal, v. r. 

        místostarosta                                                                                                    starosta 


