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Usnesení 
 

z 30. jednání rady městyse Dolní Čermná konané 

dne 15.03.2020 od 17,30 hodin na Úřadu městyse Dolní Čermná 

 

 

30.1. Rada městyse schválila program jednání.  

 

30.2. Rada městyse z důvodu vyhlášení nouzového stavu (od 12.03.2020) a přijetí vládních 

krizových opatření (ode dne 16.03.2020 od 00:00 hod.) s odkazem na aktuální 

epidemiologickou situaci související s šířením koronaviru (COVID-19) na území ČR 

 

a) rozhodla o zřízení krizového štábu městyse Dolní Čermná ve složení starosta, 

místostarosta, členové rady, velitel JSDHO a vedoucí pracovně technické skupiny městyse 

  

b) rozhodla o uzavření Úřadu městyse Dolní Čermná ode dne 16.03.2020 od 7:00 hod. 

s tím, že vedení a zaměstnanci městyse budou nadále plnit své standardní pracovní 

povinnosti, včetně povinností vyplývajících z krizového řízení; podání je možné činit 

elektronicky, telefonicky nebo písemně a úředníci budou vyřizovat neodkladné úřední 

záležitosti po předcházející domluvě telefonické nebo e-mailem.  

 

c) rozhodla o uzavření Mateřské školy Dolní Čermná, ode dne 16.03.2020 od 16:00 hod. 

s tím, že v případě vážných problémů s hlídáním dětí budou rodiče kontaktovat ředitelku 

Mateřské školy 

 

d) rozhodla o uzavření Školní jídelny Dolní Čermná, ode dne 16.03.2020 od 13:00 hod. 

s tím, že nadále je možné vydávání obědů a odběr stravy pouze do jídlonosičů 
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     e) rozhodla o nabídce pomoci městyse osamělým seniorům spočívající v zajištění 

základního nákupu potravin pro běžnou potřebu, zajištění a dodání léků, které užívají, 

případně při zajištění dalších neodkladných záležitostí; vytypované osoby  budou dne 

16.03.2020 neprodleně písemně kontaktovány dopisem 
 

f) rozhodla o opatřeních souvisejících se zvýšenou hygienou v budově úřadu městyse, 

včetně společných prostor (zvýšení četnosti úklidů, používání desinfekčních prostředků, 

atd.) 

 

 

30.3. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o možných ekonomických 

dopadech epidemiologické situace na příjmy městyse a rozhodla, že bude pokračováno 

v akcích „Přírodovědná učebna“, která je spolufinancována z prostředků EU a 

„Rekonstrukce obřadní síně“ a menších akcích městyse, které jsou realizovány technickou 

četou městyse, ostatní akce budou posuzovány individuálně podle aktuálních finančních 

příjmů  

      Rada městyse uložila starostovi monitorovat vývoj příjmů městyse.  

 

 

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

městyse ve vztahu k zaměstnanci x.x. a uložila starostovi postupovat při jejich řešení 

v intencích jednání rady.    

  

 

30.5. Rada městyse vzala na vědomí průběh akce „Realizace společných zařízení v k. ú. 

Dolní Čermná“ - poldrů, jehož investorem je Státní pozemkový úřad a uložila starostovi 

poskytnout investorovi a zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou ze strany městyse; 

Rada městyse schválila výkupní ceny dřeva z pozemků určených k výstavbě poldru a 

terénních úprav v AZAS dle přílohy.   

 

 

30.6.1. Rada městyse schválila uzavření příkazní smlouvy o zajištění technického dozoru 

investora na stavbě „Přírodovědná učebna“ (půdní vestavba objektu základní školy 

v Dolní Čermné)   se společností Hudeček s. r. o., Husova 888, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO 

25922319 a uložila starostovi podepsat příslušnou smluvní dokumentaci.  

30.6.2. Rada městyse schválila k zajištění výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při  práci na stavbě „Přírodovědná učebna“  f.  Jaroslav Junek, Seifertova 

466, 563 01 Lanškroun, IČO 46446702 a uložila starostovi zajistit příslušnou objednávku. 

 

 

30.7. Rada městyse v souvislosti se záměry projektů „Brownfield kravíny Dolní Čermná“ a 

„výstavba sportovního hřiště nad Skalkou“ vzala na vědomí jednání starosty ohledně 

možnosti změny územního plánu městyse Dolní Čermná na Městském úřadu Lanškroun, 



odboru stavební úřad, který je pořizovatelem územního plánu, a dalším postupu a uložila 

starostovi oslovit vytipované zpracovatele změny územního plánu a o výsledku 

informovat radu.   

 

 

30.8. Rada městyse se seznámila s obsahem projektu „Turistickou stezkou česko-polského 

pohraničí“ organizovaného družební gminou Dzierzoniów v rámci Fondu mikroprojektů 

v Euroregionu Glacensis, Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, typ „C“, 

spočívajícího v turistickém výměnném pobytu osob v Dolní Čermné a ve gmině 

Dzierzoniów; Rada městyse konstatuje, že pro realizaci projektu bude rozhodující stav 

epidemiologické situace v souvislosti se šířením koronaviru (COVID-19) v době 

plánované akce. 

 

 

30.9. Rada městyse schválila uzavření „Dohody o ukončení Smlouvy o poskytování služeb 

SERVIS 24“  a „Smlouvy o poskytování služby Business 24“mezi  Českou spořitelnou, a. s., 

Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČO 45244782 a městysem Dolní Čermná  a uložila 

starostovi příslušné smluvní dokumenty podepsat. 

 

 

30.10. Rada městyse se seznámila s dopisem xxx V. J., bytem xxx (čj. ÚmDC 170/2020 ze 

dne 24.02.2020) o dořešení napojení domu čp. xxx na obecní čistírnu a plánovaným 

postupem řešení a uložila starostovi zajistit písemné sdělení žadateli o stavu vyřizování 

žádosti a žádost dořešit po ukončení nouzového stavu.  

 

 

30.11. Rada městyse schválila cenovou nabídku f. Martin Pesler, MP Com, Brno, Kovácká 

989/7cm, IČO 60357550 na dodání a montáž elektronického vstupu na sportoviště městyse 

dle přílohy a uložila starostovi zajistit příslušnou objednávku.  

 

 

 

 

Ing. Jiří Svoboda                                                                                    Petr Helekal 

   místostarosta                                                                                                  starosta 


