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Usnesení 
 

z 32. jednání rady městyse Dolní Čermná konané 

dne 20.05.2020 od 15 hodin na Úřadu městyse Dolní Čermná 

 

 

32.1. Rada městyse schválila program jednání.  

 

     32.2. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o předpokládaných změnách 

      v rozpočtovém určení daní a dopadech na rozpočty obcí a uložila starostovi nadále 

monitorovat vývoj příjmů městyse v roce 2020 a průběžně informovat o něm radu. 

 

 

32.3.1. Rada městyse v návaznosti na usnesení RM č. 31.9. ze dne 27.04.2020 vzala na 

vědomí skutečnost, že v souvislosti s plánovanými projekty „brownfield kravíny Dolní 

Čermná“ a „hřiště nad Skalkou“ není nutná změna územního plánu Dolní Čermná, včetně 

projednání této skutečnosti s odborem stavební úřad Městského úřadu Lanškroun 

(pořizovatel územního plánu) a uložila starostovi a místostarostovi pokračovat v přípravě 

uvedených projektů a průběžně informovat radu.         

32.3.2. Rada městyse na podkladě sdělení starosty vyslovuje poděkování místostarostovi 

za nalezení způsobu popsání výše uvedených projektů v rámci platné legislativy bez 

nutnosti změn územního plánu  

 

 

32.4.1. Rada městyse vzala na vědomí informace o záležitostech bytového hospodářství 

městyse a seznámila se s doručenými žádostmi o byty dle přílohy.  

32.4.2. Rada městyse projednala žádosti o byty a rozhodla pronajmout byt 3 + 1 ve II. NP 

nad tělocvičnou ZŠ Dolní Čermná čp. 4 do nájmu I. F., bytem xxx a uzavřít s ní nájemní 

smlouvu od 01.06.2020 na dobu určitou do 31.12.2021 s nájemným ve výši dle přílohy, za 
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podmínky, že nejpozději do 30.05.2020 složí na účet městyse požadovanou kauci a uložila 

starostovi podepsat příslušnou smlouvu o nájmu bytu.  

32.4.3. Rada městyse projednala žádost J. N. o přidělení nájemního bytu a rozhodla této 

žádosti nevyhovět   

32.4.4. Rada městyse projednala žádost P. P. o přidělení nájemního bytu a rozhodla 

žádosti nevyhovět s tím, že uložila zaměstnankyním městyse vést její žádost v evidenci 

žádostí uchazečů o byty. 

 

 

32.5.1. Rada městyse v návaznosti na usnesení RM č. 30.10. ze dne 15.03.2020 se seznámila 

se způsobem vyřízení záležitosti xxx V. J., bytem xxx (čj. ÚmDC 170/2020 ze dne 

24.02.2020) dle přílohy.   

32.5.2. Rada městyse se seznámila s přibližným rozsahem plánované akce „Dolní Čermná 

– Sídliště – kanalizace II. etapa“, schválila cenovou nabídku na zpracování studie uvedené 

akce předloženou společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., Jablonné 

nad Orlicí, Slezská 350, IČO 48173398 dle přílohy a uložila starostovi podepsat příslušnou 

smlouvu o dílo.   

 

    

32.6. Rada městyse vzala na vědomí zahájení a dosavadní průběh akce „Přírodovědná 

učebna“ (půdní vestavba objektu základní školy v Dolní Čermné) a uložila starostovi a 

místostarostovi činit opatření pro zdárný průběh akce a průběžně informovat radu. 

  

 

32.7. Rada městyse vzala na vědomí informace o stavu akce „Rekonstrukce obřadní síně“ a 

navrhovaných dočasných omezeních v budově čp. 234 (přestěhování klubovny RC KUK, 

nový prozatímní vchod, omezení provozu obecní knihovny) a uložila starostovi a 

místostarostovi zajistit další průběh rekonstrukce a o akci průběžně informovat radu. 

  

 

32.8. Rada městyse projednala záměry projektu „brownfield kravíny Dolní Čermná“, 

včetně plánovaného využití objektů, seznámila se s dalším navrhovaným postupem a 

uložila starostovi a místostarostovi pokračovat v přípravě projektu.     

 

 

32.9.1. Rada městyse v souvislosti s připravovaným projektem „Rozšíření zázemí AZAS 

Dolní Čermná“ vzala na vědomí vyhovění žádosti městyse Zastupitelstvem  Pardubického 

kraje o prodloužení termínu vyúčtování dotace (ev. č. smlouvy OŽPZ/19/22687) do 

31.12.2021.   

32.9.2. Rada městyse schválila uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o 

poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na 

akci „Rozšíření zázemí AZAS Dolní Čermná“ ve výši 1.000.000,- Kč s Pardubickým 



krajem, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, IČO 70892822, a uložila starostovi 

předmětný dodatek podepsat.    

 

 

32.10. Rada městyse v souvislosti s přípravou území V Ráji k zástavbě vzala na vědomí 

informace k drobné změně územní studie, včetně jejího odsouhlasení zúčastněnými 

osobami a o nutnosti uzavření smlouvy o parcelaci, zadání geometrického plánu pro 

směny pozemků s vlastníky ppč. 3091/2,  ppč. 3108 a ppč. 3109 v k. ú. Dolní Čermná a 

dalším předpokládaném postupu (zadání projektové dokumentace pro územní řízení, 

výsledek ankety ohledně způsobů vytápění domu v lokalitě, plánovaných jednáních se 

správci sítí).   

 

 

32.11. Rada městyse vzala na vědomí informace o přípravě podkladů pro zpracování 

projektové dokumentace záměru přestěhování mateřské školy a školní družiny do čp. 40 a 

přestěhování tříd základní školy do čp. 4; Rada městyse uložila zajistit projednání řešení 

ve stavební komisi a o výsledku informovat radu.  

 

 

32.12. Rada městyse vzala na vědomí informace o stavu a předpokládaném provozu 

ubytování v sezóně 2020 v AZAS.  

 

 

32.13. Rada městyse ohledně možnosti napojení komunikace (na ppč. 3193/2 a části ppč. 

3187/7 v k. ú. Dolní Čermná) na silnici II/314 se seznámila se stanoviskem Dopravního 

inspektorátu Policie ČR a s odborným vyjádřením projektanta – dopravního inženýra a 

uvedené napojení neschvaluje z důvodu nemožnosti zajištění rozhledových poměrů; Rada 

městyse uložila starostovi seznámit s tímto závěrem žadatele P. V., bytem xxx a xxx V. H., 

bytem xxx (viz žádost čj. ÚmDC 664/2019).    

 

 

32.14. Rada městyse vzala na vědomí informaci o schválení žádosti o dotaci na projekt 

„Chodník Lesní brána – Dolní Čermná“, podané v rámci 19. výzvy MAS ORLICKO, 

opatření IROP – Zvýšení bezpečnosti v dopravě – Bezpečné silnice a chodníky pro 

všechny IV. a seznámila se s dalším předpokládaným postupem. 

  

32.15. Rada městyse vzala na vědomí záležitosti Mateřské školy Dolní Čermná 

 o znovuotevření Mateřské školy od 25.05.2020 

 o výsledku (počtu) došlých žádostí a řešeních souvisejících s přijetím dětí do MŠ 

pro školní rok 2020/2021 

 u nutnosti schválení výjimky z počtu žáků  

 



32.16. Rada městyse v návaznosti na usnesení RM č. 29.3. ze dne 24.02.2020 vzala na 

vědomí informace starosty o jednání se zájemci o odkoupení pozemku ppč. 47/1 v k. ú.  

Jakubovice, o zřízení věcného břemene na předmětném pozemku ve prospěch spol. 

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. a seznámila se s dalším plánovaným 

postupem v předmětné záležitosti.    

 

 

32.17. Rada městyse vzala na vědomí akci Mateřské školy Dolní Čermná „Pohádkový les 

trochu jinak“ konanou ve dnech 30.05. – 14.06.2020 a schválila finanční spoluúčast městyse 

na této akci dle přílohy. 

 

 

32.18. Rada městyse schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení 

stavby „Realizace společných zařízení v k. ú. Dolní Čermná – SO 05 a SO-02-4“ ze dne 

02.03.2020 se společností POPR spol. s r. o., Hradec Králové, Stavební 1148, IČO 46509283 

dle předloženého návrhu a uložila starostovi ho podepsat.  

 

 

32.19.1. Rada městyse projednala žádost zástupce správce tělocvičny, ředitelky ZŠ 

Vincence Junka, v souvislosti s podněty některých sportovních oddílů a spolků ohledně 

využívání tělocvičny a z důvodu hygienických opatření v souvislosti s COVID-19 

schválila zachování stavu uzavření tělocvičny pro veřejnost. 

32.19.2. Rada městyse se seznámila s návrhem úpravy vstupu do tělocvičny dle přílohy a 

uložila místostarostovi prověřit navrhované výměny dveří z hlediska protipožární 

ochrany.  

 

 

32.20. Rada městyse projednala a schválila ofocení kroniky městyse Dolní Čermná pro 

potřeby připravované publikace („Dolní Čermná v obrazech“) za podmínky dodržení 

Nařízení EU 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR) a zákona č. 110/2019 o 

zpracování osobních údajů. 

 

 

32.21. Rada městyse schválila rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu městyse na rok 2020, dle 

přílohy. 

 

 

32.22. Rada městyse projednala žádost o podporu Linky bezpečí, z. s., Ústavní 95. Praha 8, 

IČO 61383198 (čj. ÚmDC 360/2020 ze dne 05.05.2020) na její provoz, rozhodla této žádosti 

nevyhovět a uložila H. Vágnerové zajistit zaslání odpovědi žadateli.   

 

 



32.23. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o jednání se zástupci 

Pardubického kraje a vedení Domova u studánky ohledně záměru odkoupení a využití 

penzionu Lesní brána v rámci projektu transformace pobytových sociálních služeb 

v Pardubickém kraji. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jiří Svoboda                                                                                           Petr Helekal 

   místostarosta                                                                                                  starosta 

 


