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Usnesení 
 

z 28. jednání rady městyse Dolní Čermná konané 

dne 17.02.2020 od 15 hodin na Úřadu městyse Dolní Čermná 

 

 

 

28.1. Rada městyse schválila program jednání.  

 

28.2. Rada městyse se seznámila se zákonnou povinností obce o zajištění podmínek pro 

předškolní vzdělávání dětí (§ 179 odst. 2 školského zákona), uložila ředitelce Mateřské 

školy zpracovat přesnou analýzu naplněnosti Mateřské školy v Dolní Čermné na 

následující tři školní roky a jednat s okolními mateřskými školami a rodiči o možnosti 

umístění dětí z Dolní Čermné a podat zprávu radě městyse. 

 

28.3. Rada městyse projednala návrh rozpočtu městyse Dolní Čermná na rok 2020 a 

doporučila zastupitelstvu městyse předložený návrh rozpočtu na rok 2020 schválit. 

 

28.4. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o obsahu jednání s Mgr. Janou 

Zwyrtek Hamplovou konaného dne 10.02.2020 ohledně řešení právních záležitostí 

městyse týkajících se  

 bytového domu čp. 224 

 zástavby „V Ráji“ (pravidla pro přidělování parcel, finanční spoluúčast vlastníků 

soukromých pozemků na zasíťování) 

 řešení způsobu nabytí ppč. 3298/34 v k. ú. Dolní Čermná z majetku státu 

 záměru prodejů zbytného majetku městyse    

a uložila starostovi poskytnout advokátce další potřebné podklady k přípravě projednání 

jednotlivých kauz v příslušných orgánech městyse. 
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28.5. Rada městyse se seznámila s dalším postupem při přípravě území lokality V Ráji 

určeného pro výstavbu rodinných domů (podepisování územní studie soukromými 

vlastníky, majetkoprávní vypořádání při získávání potřebných pozemků do vlastnictví 

městyse – směny a odkoupení pozemků, řešení zadání zpracování projektové 

dokumentace pro vybudování infrastruktury území, anketa ohledně vytápění budoucích 

domů atd.). 

 

 

28.6. Rada městyse vzala na vědomí stav výběrového řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu „Přírodovědná učebna“ a uložila starostovi zajistit na nejbližším jednání rady 

městyse předložení došlých nabídek a jejich vyhodnocení pro výběr zhotovitele.    

 

 

28.7. Rada městyse vzala na vědomí projednání požadavků pro zpracování projektové 

dokumentace na záměr přestěhování mateřské školy a školní družiny do čp. 40 a 

přestěhování tříd základní školy do čp. 4 s ředitelkami ZŠ a MŠ a uložila starostovi zajistit 

zadání projektové dokumentace a informovat radu městyse.   

 

 

28.8. Rada městyse schválila cenovou nabídku Ing. Jana Eibla, Praha 3, Pod Lipami 

2564/27, IČO 73521442, na zpracování projektové dokumentace akce „Parkoviště u AZAS“ 

dle přílohy. 

 

 

28.9. Rada městyse se seznámila se Zprávou z odborné prohlídky zemědělského objektu 

na stpč. 772 v k. ú. Dolní Čermná ohledně jeho statického posouzení zpracovanou Ing. 

Vojtěchem Zábojníkem a dalším předpokládaným postupem projektu „Brownfield 

kravíny Dolní Čermná“. 

 

 

28.10. Rada městyse schválila ukončení nájmu bytu ve II. NP nad tělocvičnou ZŠ Dolní 

Čermná čp. 4 na základě „Smlouvy o nájmu bytu“ ze dne 25.07.2018 nájemci M. P., 

dohodou ke dni 29.02.2020. 

 

 

28.11. Rada městyse schválila ceny za ubytování s účinností od 01.03.2020 následovně: 

 ubytovna čp. 243 v AZAS 250,- Kč/osobu a den (pro jednotlivá ubytování) 

 ubytovna v čp. 76 na náměstí 200,- Kč /osobu a den (pro jednotlivá ubytování) 

s tím, že u hromadných ubytování budou řešeny individuální množstevní slevy.  

 

 

28.12. Rada městyse schválila uzavření smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Realizace 

společných zařízení v k. ú. Dolní Čermná – SO 05 a SO-02-4“ se společností POPR spol. s r. 



o., Hradec Králové, Stavební 1148, IČO 46509283 dle předloženého návrhu a uložila 

starostovi podepsat příslušnou smluvní dokumentaci.     

 

 

28.13. Rada městyse projednala záměr uspořádání akce Den se sousedy, stanovila termín 

pro jeho konání na 14.08.2021 a uložila komisi sportovní a kulturní projednat přípravy a 

organizaci akce.   

 

 

28.14. Rada městyse rozhodla o připojení městyse Dolní Čermná k mezinárodní kampani 

„Vlajka pro Tibet“ a vyvěšení tibetské vlajky dne 10.03.2020 na budově úřadu městyse. 

 

 

28.15. Rada městyse projednala majetkové záležitosti předkládané k rozhodnutí 

zastupitelstvu dne 24.02.2020: 

 prodej pozemků spol. svoboda.plan s. r. o.  

 prodej pozemků E. Č.,  

 zveřejnění záměru směny pozemků mezi městysem a B. P.,  

 mezi městysem a Z. M. a xxx M. M. a P. M. 

a doporučila je schválit.  

Rada městyse uložila starostovi předložit zastupitelstvu městyse záležitosti Komplexních 

pozemkových úprav Verměřovice.    

 

 

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

o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti“ s xxx V. S. a R. S., bytem xxx, na pozemku v 

majetku městyse ppč. 4106/13 k. ú. Dolní Čermná v souvislosti s umístěním vodovodní a 

kanalizační přípojky k plánovanému rodinnému domu na ppč. 8017/2 a uložila starostovi 

podepsat předmětnou smlouvu dle přílohy.   

 

 

28.17. Rada městyse schválila cenovou nabídku spol. ALIS, spol. s r. o.. Česká Lípa, 

Mariánská 538, IČO 00672416 na pořízení účetních software pro městys dle přílohy. 

 

 

28.18. Rada městyse schválila přijetí daru na podporu technického vzdělávání pro 

příspěvkovou organizaci Základní škola Vincence Junka, Dolní Čermná, okres Ústí nad 

Orlicí, sídlo Dolní Čermná 4, IČO 70996806 (obdarovaný) a uzavření příslušné darovací 

smlouvy (čj. MULA 23265/2019) mezi městem Lanškroun, se sídlem nám. J. M. Marků 12, 

Lanškroun – Vnitřní Město, IČO 00279102 (dárce) a obdarovaným, dle přílohy. 

 



28.19. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o výsledcích služební cesty do 

družebních obcí Liptovská Teplička (Slovensko) a Velký Berezný (Ukrajina) uskutečněné 

ve dnech 12. – 16.02.2020.  

 

 

 

Ing. Jiří Svoboda                                                                                   Petr Helekal 

   místostarosta                                                                                            starosta 

 

 


