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Usnesení 
 

 

z 33. jednání rady městyse Dolní Čermná konané 

dne 03.06.2020 od 15 hodin na Úřadu městyse Dolní Čermná 

 

 

33.1. Rada městyse schválila program jednání.  

 

 

33.2. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o dosavadních finančních 

dopadech pandemie Covid-19 na rozpočty samospráv a možném předpokládaném vývoji 

(protestní akce Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv a Spolku pro obnovu 

venkova, dotační zásobník MMR,…) a uložila starostovi a vývoji dále průběžně 

informovat radu.      

 

 

33.3. Rada městyse projednala a schválila uzavření Smlouvy o servisu a údržbě výpočetní 

techniky se spol. LAsound Production s. r. o., Svitavy, Olomoucká 1097/26, IČO 04355776 

dle předloženého návrhu a uložila starostovi ji podepsat.  

 

 

33.4. Rada městyse ohledně projednání žádosti xxx Z. S., bytem xxx (zaslané e-mailem dne 

20.03.2020) vzala na vědomí výstup z jednání ze dne 01.06.2020 s tím, že městys nemůže 

zasahovat do občanskoprávních vztahů  týkajících se sousedního pozemku a uložila 

starostovi zaslat žadatelce odpověď ve smyslu jednání rady.     
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33.5.1. Rada městyse vzala na vědomí informace o jednání starosty s orgány územního 

plánování ohledně územní studie Dolní Čermná –„V Ráji – lokality Z4/BV, Z18/ZV, 

Z36A/DS“ s tím, že její zaevidování je podmíněno zpracováním dohody o parcelaci. 

33.5.2. Rada městyse uložila starostovi zajistit zpracování návrhu dohody o parcelaci a 

předložit ji k projednání zastupitelstvu městyse. 

33.5.3. Rada městyse schválila zveřejnění záměru směn pozemků následovně:  

1. směnu částí pozemkových parcel – části ppč. 3110, části ppč. 8161 a části ppč. 8157, 

všechny v k. ú. Dolní Čermná, z vlastnictví městyse Dolní Čermná do majetku V. V., 

bytem xxx,  

- za část ppč. 3091/2 v k. ú. Dolní Čermná z vlastnictví V. V. do majetku městyse Dolní 

Čermná, dle přiloženého situačního plánku;   

2. směnu části ppč. 3110 (části označená „D“) v k. ú. Dolní Čermná z vlastnictví městyse 

Dolní Čermná do majetku xxx G. M., bytem xxx,   

- za části pozemkové parcely č. 3109 (části označené „Y“, „A“, „B“, „C“) v k. ú. Dolní 

Čermná z vlastnictví xxx G. M., do majetku městyse Dolní Čermná, dle přiloženého 

situačního plánku;   

3. směnu části ppč. 3109 (části označené „B“) v k. ú. Dolní Čermná z budoucího vlastnictví 

městyse Dolní Čermná (kterou nabude do vlastnictví od xxx. G. M.) do majetku A. V., 

bytem xxx,    

- za část pozemkové parcely č. 3108  (části označené „X“) v k. ú. Dolní Čermná 

z vlastnictví A. V. do majetku městyse Dolní Čermná, dle přiloženého situačního plánku.   

 

 

33.6. Rada městyse vzala na vědomí podání žaloby proti rozhodnutí Krajského úřadu 

Pardubického kraje ohledně stavby Chodník „Maluv most – betonka“ a schválila, aby 

městys Dolní Čermná v předmětném řízení u správního soudu uplatňoval práva osoby 

zúčastněné na řízení.    

 

 

33.7.1. Rada městyse Dolní Čermná projednala v souladu s § 111a odst. 4 zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, žádost Základní školy Vincence Junka 

Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, o udělení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve školní 

družině na školní rok 2020/2021 stanoveného v prováděcím právním předpise, kterým je 

vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozd. předpisů.  

33.7.2. Rada městyse Dolní Čermná povoluje Základní škole Vincence Junka Dolní 

Čermná, okres Ústí nad Orlicí pro školní rok 2020/2021 výjimku z nejvyššího počtu žáků 

ve školní družině stanoveného v prováděcím právním předpise, kterým je vyhláška č. 

74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozd. předpisů, a to do počtu 4 žáků za 

předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě zájmového vzdělávání ve školní 

družině a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.     

 

 



33.8.1. Rada městyse Dolní Čermná projednala v souladu s § 23 odst. 3 a 5 zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, žádost Mateřské školy Dolní Čermná, 

okres Ústí nad Orlicí o udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí v mateřské škole na školní 

rok 2020/2021 stanoveného v prováděcím právním předpise, kterým je vyhláška č. 14/2005 

Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozd. předpisů. 

33.8.2. Rada městyse Dolní Čermná povoluje Mateřské škole Dolní Čermná, okres Ústí nad 

Orlicí, pro školní rok 2020/2021 výjimku z nejvyššího počtu dětí v mateřské škole, 

stanoveného v prováděcím právním předpise, kterým je vyhláška č. 14/2005 Sb., o 

předškolním vzdělávání, ve znění pozd. předpisů, a to do počtu 2 dětí za předpokladu, že 

toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny 

podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.     

 

 

33.9. Rada městyse v návaznosti na podnět z jednání 10-ZM dne 18.05.2020 vzala na 

vědomí informace ohledně jednání starosty s jednatelem spol. VETLABFARM s. r. o., o 

zajištění průchodnosti obecní cesty na ppč. 1208 v k. ú. Jakubovice, o podání žádosti o 

vytyčení uvedené cesty na Státní pozemkový úřad, pobočka Ústí nad Orlicí a uložila 

starostovi o průběhu řešení záležitosti dále informovat radu. 

 

 

33.10. Rada městyse schválila uzavření  Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13.09.2019 

na další zajištění dotační administrace projektu „Chodník Lesní brána“ s Dobrovolným 

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

přílohy. 

 

 

33.11. Rada městyse vzala na vědomí kalkulaci ceny oběda ve Školní jídelně Dolní Čermná 

od 01.06.2020, schválila Dodatky ke smlouvě o závodním stravování a změnu Směrnice 

k závodnímu stravování, dle přílohy. 

 

 

33.12. Rada městyse se seznámila se žádostmi  

 F. M.,  bytem xxx (žádost čj. ÚmDC 412/2020 ze dne 20.05.2020) 

 xxx P. a L. H., bytem xxx (žádost čj. ÚmDC 450/2020 ze dne 01.06.2020) 

o narovnání majetkových vztahů k pozemkům v k. ú. Jakubovice a doporučila 

zastupitelstvu městyse schválit zveřejnění záměru prodeje ppč. 930, ppč. 929/10, ppč. 666/1 

a ppč. 873/3 v k. ú. Jakubovice.  

 

   

 

 

 



 Ing. Jiří Zpěvák                                                                                     Petr Helekal 

člen rady městyse                                                                                      starosta 

 

 


