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Usnesení 
 

z 31. jednání rady městyse Dolní Čermná konané 

dne 27.04.2020 od 15 hodin na Úřadu městyse Dolní Čermná 

 

 

31.1. Rada městyse schválila program jednání.  

 

 

31.2.1. Rada městyse vzala na vědomí komplexní informace starosty o stavu, fungování, 

opatřeních a činnosti městyse a úřadu městyse od 16.03.2020 po dobu nouzového stavu 

vyhlášeného v souvislosti s pandemií koronaviru (COVID-19).     

Rada městyse uložila starostovi nadále monitorovat aktuální stav a zajišťovat další 

případná opatření a činnosti. 

 

 

31.2.2. Rada městyse vzala na vědomí informaci starosty o bezúplatném poskytnutí 

materiálu formou daru pro účely zajištění dobrovolnického šití ochranných roušek od 

paní Evženie Uhrové, Dolní Čermná bytem xxx, a vyslovuje poděkování dárkyni a všem 

dobrovolnicím, které se do akce šití ochranných roušek zapojily.  

 

 

31.3.1. Rada městyse se seznámila s hospodařením a ekonomickou situací městyse od 

počátku r. 2020 do 27.04.2020: 

 se stavy účtů městyse 

 s měsíčními mandatorními výdaji městyse na rok 2020 

 s výnosy daní v r. 2020 a jejich meziroční bilancí 2019/ 2020 a porovnáním vývoje 

daní vůči rozpočtu městyse na rok 2020 
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31.3.2. Rada městyse vzala na vědomí informaci hejtmana Pardubického kraje o krácení 

dotací Pardubického kraje vůči obcím v roce 2020.   

      

      31.3.3.  Rada městyse uložila starostovi průběžně monitorovat vývoj příjmů městyse v roce 

2020 a informovat o něm radu. 

 

31.3.4. Rada městyse projednala investiční akce naplánované na rok 2020 s tím, že 

s ohledem na dopady pandemie koronaviru bude pokračováno v realizaci akcí 

„Přírodovědná učebna“(spolufinancování z prostředků EU), „Rekonstrukce obřadní síně“, 

opravy některých místních komunikací, výstavba nástupiště v Jakubovicích, dokončení 

instalace elektronického vstupu na sportoviště městyse, opravy (výměny) některých lamp 

veřejného osvětlení  a v dalších akcích, které jsou realizovány technickou četou městyse. 

Rada městyse rozhodla pokračovat v plánované projektové přípravě dalších investičních 

akcí v nezměněném rozsahu. 

 

 

31.4. Rada městyse v souvislosti s akcí „Přírodovědná učebna“ (půdní vestavba objektu 

základní školy v Dolní Čermné) vzala na vědomí plánované předání a převzetí staveniště 

dne 28.04.2020 a další předpokládaný průběh, uložila starostovi a místostarostovi 

v průběhu realizace činit nezbytné úkony a o akci průběžně informovat radu.    

 

 

31.5.1. Rada městyse se seznámila s úseky místních komunikací připravovaných k opravě 

v roce 2020  

 

31.5.2. Rada městyse projednala a schválila cenovou nabídku předloženou spol.  

STRABAG a. s., odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, Hradec 

Králové, IČO 608 38 744 na opravu částí staré cesty a uložila starostovi zajistit její realizaci  

 

31.5.3. Rada městyse uložila starostovi a místostarostovi pokračovat v přípravě podkladů 

k opravám dalších místních komunikací (vyčíslení předpokládaných nákladů), které se 

plánují v roce 2020 a předložit je k projednání radě městyse.  

 

31.5.4. Rada městyse vzala na vědomí způsob a předpokládané termíny oprav místní 

komunikace u AZAS a do sadu po dokončení akcí „IV-12-2014505-Dolní Čermná 2288/6 – 

TS, kNN“ (připojení chat a vybudování nové distribuční trafostanice pro lokalitu 

v sadech) a „Realizace společných zařízení v k. ú. Dolní Čermná“ (výstavba poldrů) s tím, 

že financování těchto oprav nesou investoři uvedených akcí (tj. spol. ČEZ Distribuce, a. s. 

a Státní pozemkový úřad).  

 

 

31.6.1. Rada městyse vzala na vědomí aktuální informace o průběhu 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. 

 

 

31.7. Rada městyse vzala na vědomí informace místostarosty o stavu akce „Rekonstrukce 

obřadní síně“, způsobu řešení rekonstruovaného prostoru, průběhu prací a dalších 

plánech v budově čp. 234 a uložila starostovi a místostarostovi dále informovat radu.  

 

 

31.8.1. Rada městyse vzala na vědomí dokončení „Pasportu veřejného osvětlení Dolní 

Čermná“ včetně plánu obnovy dle priorit obsažených v návrhové části předmětného 

dokumentu (řešení výměny svítidel označených č. 5 a další plán výměny svítidel 

označených č. 4) a uložila starostovi a vedoucímu technické čety městyse zajistit potřebná 

opatření.    

 

 

31.8.2. Rada městyse vzala na vědomí informace o přípravě projektové dokumentace na 

opravu veřejného osvětlení v sídlišti (nad školou a u fary), včetně  komplikací vzniklých 

na podkladě vyjádření správců sítí, které s největší pravděpodobností povedou k odložení 

zahájení oprav na rok 2021 a uložila starostovi a místostarostovi poskytnu projektantovi 

veškerou součinnost k tomu, aby byla projektová dokumentace co nejdříve dokončena a 

stavba povolena  

 

 

31.9. Rada městyse projednala záměr změny územního plánu Dolní Čermná (týká se 

zapracování plánovaných projektů „brownfield kravíny Dolní Čermná“ a „hřiště nad 

Skalkou“), vzala na vědomí jednání s odborem stavební úřad Městského úřadu Lanškroun 

(pořizovatel změny územního plánu) a uložila starostovi zajistit poptávku u architektů 

oprávněných ke zpracování změny územního plánu a předložit radě ke schválení návrh 

na zpracovatele. 

 

 

31.10. Rada městyse vzala na vědomí informace o dalším postupu při přípravě zástavby 

V Ráji a aktuálním stavu majetkoprávního vypořádání pozemků (směnou) se soukromými 

vlastníky pozemků v předmětné lokalitě, včetně nového návrhu na směnu pozemků 

s vlastníky pozemků ppč. 3108 a ppč. 3109 v k. ú. Dolní Čermná.  

 

 

31.11.1. Rada městyse vzala na vědomí informaci o zrušení 32. ročníku MFF Čermenské 

slavnosti s plánovaným termínem konání dne 20.06.2020, z důvodu krizových opatření 

v souvislosti s pandemií koronaviru.  

 

 



31.11.2. Rada městyse ohledně akce Den se sousedy s plánovaným termínem konání dne 

14.8.2021 v souvislosti s pandemií koronaviru  projednala monitorování vývoje a případné 

přehodnocení rozhodnutí o konání akce v závislosti na vývoji příjmů městyse.  

 

 

31.12.1. Rada městyse se seznámila s návrhem na rozdělení programových dotací městyse 

pro rok 2020 spolkům podle „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu městyse Dolní 

Čermná na podporu aktivit dětí a mládeže na rok 2020“ a doporučila zastupitelstvu městyse 

schválit poskytnutí dotací v roce 2020 jednotlivým spolkům  dle přílohy.    

 

 

31.12.2. Rada městyse vzala na vědomí informaci  

- zástupců spolku Rodinné centrum KUK, z. s., Dolní Čermná 4 o nekonání neziskové 

dětské akce Čarodějnice dne 30.04.2020  

- zástupců spolku TJ Dolní Čermná, z. s., Dolní Čermná 243 o nekonání „5. ročníku 

Běžeckých závodů pro širokou veřejnost – Běh přes Červený vrch“ dne 14.06.2020, 

z důvodu krizových opatření v souvislosti s pandemií koronaviru 

a konstatuje, že z důvodů výše uvedených jsou  žádosti spolků (čj. ÚmDC 106/2020 ze dne 

30.01.2020 a čj. ÚmDC 77/2020 ze dne 27.01.2020)  o poskytnutí dotace na uvedené 

jednorázové akce bezpředmětné. 

 

 

31.13. Rada městyse schválila uzavření „Smlouvy příkazní“ o zajištění provozu minigolfu 

v AZAS v sezóně r. 2020 se společností Hmaťák s. r. o., se sídlem Lannova 2061/8, Nové 

Město, 110 00 Praha 1, IČO 04229720 dle návrhu v příloze a uložila starostovi podepsat 

příslušnou smluvní dokumentaci.  

 

 

31.14.1.1. Rada městyse schválila účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola 

Vincence Junka, Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, se sídlem Dolní Čermná 4, IČO 

70996806, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2019, dle protokolu v příloze.  

31.14.1.2. Rada městyse schválila převod zisku příspěvkové organizace Základní škola 

Vincence Junka, Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí ve výši 28.206,09 Kč do rezervního 

fondu.    

 

 

31.14.2.1. Rada městyse schválila účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola 

Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, se sídlem Dolní Čermná 4, IČO 70996849, sestavenou 

k rozvahovému dni 31.12.2019, dle protokolu v příloze. 

31.14.2.2. Rada městyse schválila převod zisku příspěvkové organizace Mateřská škola 

Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí ve výši 6.500,- Kč do rezervního fondu.    

 

 



31.14.3.1. Rada městyse schválila účetní závěrku příspěvkové organizace Školní jídelna 

Dolní Čermná, se sídlem Dolní Čermná 40, IČO 70154503 sestavenou k rozvahovému dni 

31.12.2019, dle protokolu v příloze. 

 

 

31.14.3.2. Rada městyse schválila, že vykázaná ztráta příspěvkové organizace Školní 

jídelna Dolní Čermná ve výši 22.172,91 Kč bude pokryta z rezervního fondu, do kterého 

byly převáděny zisky v předchozích letech.  

 

 

31.15. Rada městyse rozhodla o zřízení věcného břemene na pozemku ppč. 861/9 v k. ú. 

Jakubovice, ve prospěch oprávněného – společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, Děčín IV 

– Podmokly, Teplická 874/8, IČO 24729035 zastoupené společností Energomontáže 

Votroubek, s. r. o., Rychnov nad Kněžnou, Strojnická 1646, IČO 28791274, spočívajícího v 

právu oprávněné osoby na služebném pozemku umístit, provozovat, opravovat, udržovat 

zařízení distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, schválila 

návrh „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2018491/VB/2,  

Jakubovice p.č. 369, knn, SS100“ dle přílohy a ukládá starostovi předmětnou smlouvu 

podepsat. 

 

 

31.16. Rada městyse ukládá projednat starostovi s ředitelkou příspěvkové organizace 

Mateřská škola Dolní Čermná otevření školy od 25.05.2020   

 

 

31.17. Rada městyse schválila Smlouvu o stravování se spol. Hmaťák s. r. o., se sídlem 

Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 04229720 (možnost stravování 

v restauraci AZAS Dolní Čermná čp. 244)  s tím, že příspěvek na stravování zaměstnanců 

bude ve výši dle „Směrnice k závodnímu stravování“ ze dne 18.09.2019. 

 

 

31.18. Rada městyse schválila uzavření  Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 26. 9. 2018 

na další zajištění dotační administrace projektu „Přírodovědná učebna“ s Dobrovolným 

svazkem obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, Dolní Čermná 76, IČO 01349341, dle 

přílohy. 

 

 

31.19. Rada městyse schválila ukončení nájmu bytu č. 12 o velikosti 1 + kk ve III. 

nadzemním podlaží domu čp. 226 v k. ú. Dolní Čermná vzniklého na základě „Smlouvy o 

nájmu bytu“ ze dne 25.10.2017 nájemci H. B., dohodou ke dni 30.04.2020. 

 

 



31.20. Rada městyse se seznámila se zápisem z jednání komise sportovní a kulturní dne 

02.03.2020. 

 

 

 

 

Ing. Jiří Svoboda                                                                                           Petr Helekal 

   místostarosta                                                                                                  starosta 

 

 


