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Usnesení 
 

 

z 26. jednání rady městyse Dolní Čermná konané 

dne 30.12.2019 od 15.00 hodin na Úřadu městyse Dolní Čermná 

 

 

26.1. Rada městyse schválila program jednání.  

 

26.2.1. Rada městyse projednala a schválila možnost využití služebního motorového 

osobního vozidla Kia Sportage k soukromým účelům starostovi městyse Dolní Čermná, a 

to s platností po dobu výkonu funkce starosty. 

26.2.2. Rada městyse ukládá ekonomce úřadu městyse postupovat v souvislosti 

s usnesením č.  26.2.1. v souladu s ust. § 6  odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., v platném znění, 

o dani z příjmů.  

 

26.3.1. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o průběhu projektu „Realizace 

společných zařízení v k. ú. Dolní Čermná“ , jehož předmětem je výstavba polních cest C53 

a C54 a poldrů č. 2 a č. 3, realizovaného Státním pozemkovým úřadem Krajským 

pozemkovým úřadem pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad Orlicí („SPÚ“). 

26.3.2. Rada městyse schválila závazek městyse Dolní Čermná provádět nezbytnou 

údržbu výše uvedeného zařízení po dobu nejméně 5 let od data převedení dotace 

poskytnuté na realizaci předmětného projektu SPÚ a uložila starostovi podepsat příslušný 

dokument.   

 

26.4. Rada městyse se seznámila s vyhlášenou petiční akcí Sdružení místních samospráv 

ČR za změnu rozpočtového určení daní a souhlasí se zapojením městyse Dolní Čermná  a 

podporou této akce. 
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26.5. Rada městyse vzala na vědomí výrok rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického 

kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství a 

dopravní obslužnosti, ve věci odvolání účastníka řízení proti rozhodnutí o společném 

povolení vydaného Městským úřadem Lanškroun, odborem stavební úřad, na stavbu 

Chodník „Maluv most – betonka“. 

 

26.6. Rada městyse schválila rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu městyse na rok 2019, dle 

přílohy. 

 

26.7. Rada městyse schválila platové výměry ředitelek příspěvkových organizací 

zřízených městysem Dolní Čermná 

 Základní školy Vincence Junka, Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, se sídlem 

Dolní Čermná 4, IČO 70996806, 

 Mateřská školy Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, se sídlem Dolní Čermná 4, IČO 

70996849,   

 Školní jídelny Dolní Čermná, se sídlem Dolní Čermná 40, IČO 70154503, 

s účinností od 01.01.2020, dle přílohy. 

 

26.8.1. Rada městyse schválila rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na 

roky 2021 – 2022 příspěvkové organizace Základní škola Vincence Junka, Dolní Čermná, 

okres Ústí nad Orlicí, sídlo Dolní Čermná 4, IČO 70996806, dle předloženého návrhu. 

26.8.2. Rada městyse schválila rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na 

roky 2021 – 2022 příspěvkové organizace Mateřská škola Dolní Čermná, okres Ústí nad 

Orlicí, sídlo Dolní Čermná 4, IČO 70996849, dle předloženého návrhu. 

26.8.3. Rada městyse schválila rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na 

roky 2021 – 2022 příspěvkové organizace Školní jídelna Dolní Čermná, sídlo Dolní Čermná 

40, IČO 70154503, dle předloženého návrhu. 

 

26.9. Rada městyse schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb ze 

dne 22.03.2019, se spol. EKOLA České Libchavy s. r. o., České Libchavy 172, IČO 49813862 

dle předloženého návrhu a ukládá starostovi předmětný Dodatek č. 1 podepsat. 

 

26.10. Rada městyse rozhodla propachtovat E. Č., nar. xxx, bytem xxx, pozemek ppč. 53 - 

trvalý travní porost v k. ú. Jakubovice pro účely zemědělského hospodaření (zemědělský 

pacht), od 01.01.2020 na dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši dle přílohy a uložila 

starostovi podepsat příslušnou smluvní dokumentaci. 

 

26.11. Rada městyse rozhodla propachtovat M. Č., nar. xxx, bytem xxx, část pozemku - 

ppč. 39 - trvalý travní porost v k. ú. Jakubovice dle situačního plánku, pro účely užívání 

obslužné chaty, od 01.01.2020 na dobu určitou do 30.11.2020 za roční pachtovné ve výši 

dle přílohy a uložila starostovi podepsat příslušnou smluvní dokumentaci. 

 



26.12. Rada městyse vzala na vědomí 

 zápis z jednání komise společenské konaného dne 09.12.2019 

 zápis z inventury hmotného a nehmotného majetku (vyřazení nepotřebného 

majetku) ze dne 26.11.2019 příspěvkové organizace Základní škola Vincence Junka 

Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, IČO 70996806, dle přílohy 

  

 

 

 

 

 

Ing. Jiří Svoboda                                                                                    Petr Helekal 

   místostarosta                                                                                                  starosta 

 

 


