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Usnesení 
 

 

z 27. jednání rady městyse Dolní Čermná konané 

dne 27.01.2020 od 16.30 hodin na Úřadu městyse Dolní Čermná 

 

 

 

27.1. Rada městyse schválila program jednání.  

 

27.2. Rada městyse projednala první návrh rozpočtu městyse Dolní Čermná na rok 2020, 

seznámila se s postupem rozpočtového procesu a uložila starostovi předložit ho k 

projednání finančnímu výboru, rozeslat zastupitelům a opět předložit radě k projednání 

na dalším jednání rady  

 

27.3. Rada městyse vzala na vědomí informace k projektu „Rozšíření zázemí AZAS Dolní 

Čermná“ a o plánované schůzce se zástupcem Národní sportovní agentury ohledně 

možnosti využití dotačního titulu na realizaci projektu, o podání žádosti na Pardubický 

kraj ohledně odložení vyúčtování dotace (ev. č. smlouvy OŽPZ/19/22687) a dalším 

předpokládaném postupu (projednání rozsahu projektu v orgánech městyse).  

 

27.4. Rada městyse projednala a schválila návrhy zadávací dokumentaci a smlouvy o dílo  

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Přírodovědná učebna“ včetně firem, které 

budou obeslány, a to prostřednictvím Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-

Lanškrounsko s tím, že radě městyse bude následně předloženo vyhodnocení došlých 

nabídek uchazečů a doporučení pro výběr zhotovitele.  
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27.5. Rada městyse vzala na vědomí příjmy městyse za roky 2016 až 2019 a seznámila se s 

aktuálním stavem dluhové služby městyse.   

 

27.6. Rada městyse projednala záměr prodeje zbytného nemovitého majetku městyse, 

seznámila se s jeho přibližným seznamem a důvody prodeje;  

Rada městyse uložila starostovi zajistit zpracování přehledu a koncepci prodeje zbytného 

nemovitého majetku ve vlastnictví městyse a předložit je orgánům městyse.    

 

27.7. Rada městyse vzala na vědomí stávající personální obsazení pracovně technické 

skupiny městyse a zajištění některých prací prostřednictvím dohod o pracích konaných 

mimo pracovní poměr; rada městyse uložila starostovi zajistit personální obsazení pro 

práce související s provozem AZAS v sezóně 2020.   

 

27.8. Rada městyse schválila služební cestu starosty do družebních obcí Liptovská 

Teplička (Slovensko) a Velký Berezný (Ukrajina) ve dnech 12. – 16.02.2020. 

Rada městyse schválila předložení možnosti krátkodobého pobytu dětského fotbalového 

oddílu z Velkého Berezného v Dolní Čermné.   

 

27.9.1. Rada městyse v souvislosti s územní studií lokality V ráji projednala směny 

pozemků ppč. 8361, ppč. 8163 a ppč. 8177 z vlastnictví městyse za část pozemku ppč. 8156 

a za část pozemku ppč. 8158, které jsou v majetku soukromých vlastníků, v k. ú. Dolní 

Čermná, dle přílohy, a uložila starostovi zajistit zadání oddělovacích geometrických 

plánů.       

 

27.9.2. Rada městyse v souvislosti s územní studií lokality V ráji projednala odkoupení 

části ppč. 3109 a směnu části ppč. 3108 za část ppč. 3109, v k. ú. Dolní Čermná, dle přílohy, 

a uložila starostovi jednat s vlastníky předmětných pozemků.    

   

27.9.3. Rada městyse v souvislosti s přípravou území lokality V ráji prodiskutovala  

návrhy systémového řešení inženýrských sítí jako podklad pro zpracování projektové 

dokumentace daného území a uložila starostovi a místostarostovi předložit konkrétní 

návrh řešení k projednání v radě     

 

27.10. Rada městyse se seznámila se stavem přípravy projektu „Brownfield kravíny Dolní 

Čermná“ (zařazení do databáze brownfield) a dalšími potřebnými úkony, které musí být 

provedeny před podáním žádosti o dotaci na MMR v rámci příslušného dotačního titulu; 

Rada městyse se seznámila s navrhovaným záměrem využití předmětných objektů (jako 

technické zázemí městyse a podkroví objektů pro spolkovou činnost) a uložila starostovi 

zajistit projednání se spolky a v příslušných orgánech městyse  

 

 

 



 

27.11. Rada městyse vzala na vědomí zprávu Obvodního oddělení Policie ČR Lanškroun o 

trestné činnosti v městysu Dolní Čermná za rok 2019 ze dne 05.01.2020. 

 

 

27.12. Rada městyse se seznámila s první verzí návrhu Plánu rozvoje sportu a uložila K. 

Veselé rozeslat ho k připomínkování spolkům a příspěvkovým organizacím městyse a 

připomínky shromáždit a odeslat zpracovateli plánu.  

 

 

27.13. Rada městyse vzala na vědomí odstoupení od záměru nabytí pozemku ppč. 2969/2 

v k. ú. Dolní Čermná směnou a seznámila se s objektivními důvody tohoto rozhodnutí. 

 

 

27.14. Rada městyse se seznámila s návrhy lokalit pro skládky zeminy a uložila starostovi 

projednat tyto návrhy s vlastníky pozemků (pokud navrhované pozemky nejsou 

v majetku městyse), s vlastníky přilehlých nemovitostí a se správními úřady a zajistit 

úkony k projednání a povolení staveb.  

 

 

27.15. Rada městyse se seznámila s informacemi o projektu Comenius 2020 - Podpora 

kultury s EU a nabídkou realizace divadelního představení Divadla Klauniky Brno a 

uložila K. Veselé a I. Hamplové projednat možnost jeho venkovního konání v měsíci 

srpnu 2020 v AZAS. 

 

 

27.16. Rada městyse vzala na vědomí zájem o odkoupení ppč. 47/1 v k. ú. Jakubovice a 

uložila zaměstnankyním úřadu městyse prověřit možnosti napojení případné stavby na 

tomto pozemku na inženýrské sítě a zajistit jejich vytyčení správci sítí.   

 

 

27.17. Rada městyse schválila  ceník palivového dříví pro samovýrobu v lesích městyse 

platných od 01.02.2020. 

 

 

27.18. Rada městyse schválila Dodatek k Dohodě o odborné pomoci na rok 2020 s 

Městskou knihovnou Lanškroun, nám. A. Jiráska 142, Lanškroun, IČO 00195642, dle 

přílohy a uložila starostovi ho podepsat. 

 

 

27.19. Rada městyse vzala na vědomí seznam akcionářů (měst a obcí) společnosti 

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



nad Orlicí, IČO 48173398 k 31.12.2019 a seznámila se s výší jejich akcionářského podílu ve 

společnosti a cenou akcií. 

 

 

27.20. Rada městyse vzala na vědomí výtěžek Tříkrálové sbírky r. 2020 a vyslovuje 

poděkování všem aktivním účastníkům i přispěvatelům z Dolní Čermné. 

 

 

 

 

Ing. Jiří Svoboda                                                                                   Petr Helekal 

   místostarosta                                                                                                 starosta 

 

 


