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Usnesení 
 

 

z 34. jednání rady městyse Dolní Čermná konané 

dne 30.06.2020 od 15 hodin na Úřadu městyse Dolní Čermná 

 

 

34.1. Rada městyse schválila program jednání.  

 

 

34.2. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o aktuálních příjmech městyse a 

schválení zákona o poskytnutí jednorázového nenávratného příspěvku do rozpočtu obcí 

1.200,- Kč/obyvatele (opatření zmírňující dopady zákona o kompenzačním bonusu).       

 

 

34.3.1. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o průběhu akce „Přírodovědná 

učebna“ (půdní vestavba objektu základní školy v Dolní Čermné). 

34.3.2. Rada městyse projednala cenovou nabídku spol. MMVE, s. r. o., Verměřovice 220, 

IČO 28816579 na provedení strukturované kabeláže v učebně ZŠ v Dolní Čermné, 

předmětnou nabídku schválila a uložila starostovi zajistit příslušnou objednávku. 

34.3.3. Rada městyse se seznámila s marketingovým průzkumem na vybavení 

přírodovědné učebny a zázemí školního poradenského pracoviště (žákovské lavice, 

žákovské školní židle, učitelská židle, učitelská katedra, stoly) předloženého ředitelkou ZŠ 

a uložila ředitelce zpracovat poptávky a předložit cenové nabídky na nejbližší jednání 

rady.   
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34.4. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty z jednání s xxx xxx M. S. konaného 

dne 03.06.2020 ohledně vypořádání vztahů k pozemkům v sídlišti za školou, které jsou 

v podílovém spoluvlastnictví městyse Dolní Čermná, K. S. a K. S., uložila starostovi zajistit 

ocenění předmětných pozemků znalcem a připravit k projednání návrh na vypořádání.  

 

 

34.5. Rada městyse schválila uzavření Dodatku č. 2 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.  

 

 

 

34.6.1 Rada městyse schválila zveřejnění záměru směny pozemků: 

pozemkové parcely č. 3110/2, pozemkové parcely č. 8161/2 a pozemkové parcely č. 8157/2  

všechny pozemky v k. ú. Dolní Čermná, nově vzniklé dle geometrického plánu č. 965-

207/2020 zpracovaného spol. Geodezie Lanškroun s. r. o., Lanškroun, Opletalova 92, IČO 

27511618 (z vlastnictví městyse Dolní Čermná do vlastnictví V. V., bytem xxx),  

- za pozemkovou parcelu č. 3091/3 v k. ú. Dolní Čermná, nově vzniklou dle geometrického 

plánu č. 965-207/2020 (z vlastnictví V. V. do vlastnictví městyse Dolní Čermná).    

 

 

34.6.2 Rada městyse schválila zveřejnění záměru směny pozemků: 

pozemkové parcely č. 3110/3 v k. ú. Dolní Čermná, nově vzniklé dle geometrického plánu 

č. 965-207/2020 zpracovaného spol. Geodezie Lanškroun s. r. o., Lanškroun, Opletalova 92, 

IČO 27511618 (z vlastnictví městyse Dolní Čermná do vlastnictví xxx G. M.,  bytem xxx,   

- za pozemkovou parcelu č. 3109/2 v k. ú. Dolní Čermná, nově vzniklou dle geometrického 

plánu č. 965-207/2020 (z vlastnictví xxx G. M., do vlastnictví městyse Dolní Čermná).    

 

 

 

34.7. Rada městyse projednala a schválila návrh úpravy (zastřešení) sběrných míst na 

umístění kontejnerů na separovaný odpad, dle přílohy.   

 

 

34.8. Rada městyse vzala na vědomí informace o přípravě prodejů bytů v domě čp. 224 

v Dolní Čermné (vyřízení výmazu zástavního práva na nemovitosti, zadání zpracování 

znaleckých posudků na ocenění bytů) a o dalším předpokládaném postupu a uložila 

starostovi, aby po zpracování znaleckých posudků neprodleně jednal s Mgr. Janou 

Zwyrtec Hamplovou o zpracování příslušných právních dokumentů k jejich projednání 

v orgánech městyse. 

 

 



34.9. Rada městyse vzala na vědomí informaci MMR, Odboru správy národních 

programů, o podpoře žádosti na projekt „Oprava havarijního stavu střechy objektu ZŠ a 

ŠJ Dolní Čermná“ a uložilo starostovi zajistit, aby poskytovateli dotace byly zaslány 

veškeré potřebné podklady pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, a to 

prostřednictvím Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko.  

 

 

34.10.1. Rada městyse rozhodla pronajmout byt  č. 13 o velikosti 1 + kk ve III. NP v domě 

čp. 226 do nájmu L. M., bytem xxx a uzavřít s ním nájemní smlouvu od 01.07.2020 na dobu 

určitou do 31.12.2021 s nájemným ve výši dle přílohy, za podmínky, že nejpozději do 

01.07.2020 složí na účet městyse požadovanou kauci a uložila starostovi podepsat 

příslušnou smlouvu o nájmu bytu.  

 

 

34.10.2. Rada městyse rozhodla pronajmout byt č. 12 o velikosti 1 + kk ve III. NP v domě 

čp. 226 do nájmu D. S., bytem xxx a uzavřít s ní nájemní smlouvu od 01.08.2020 na dobu 

určitou do 31.12.2021 s nájemným ve výši dle přílohy, za podmínky, že nejpozději do 

28.07.2020 složí na účet městyse požadovanou kauci a uložila starostovi podepsat 

příslušnou smlouvu o nájmu bytu.  

 

 

34.10.3. Rada městyse rozhodla pronajmout byt č. 4 o velikosti 1 + kk v I. NP v domě čp. 

226 do nájmu M. T., bytem xxx a uzavřít s ní nájemní smlouvu od 01.08.2020  na dobu 

určitou do 31.12.2021 s nájemným ve výši dle přílohy, za podmínky, že nejpozději do 

28.07.2020 složí na účet městyse požadovanou kauci a uložila starostovi podepsat 

příslušnou smlouvu o nájmu bytu.  

 

 

34.11.1. Rada městyse schválila uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 13.09.2019 

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

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

přílohy. 

34.11.2. Rada městyse schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 18.02.2019 

na zajištění dotační administrace projektu „Obnova místní komunikace č. 17C v Dolní 

Čermné“ s Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, Dolní Čermná 

76, IČO 01349341, dle přílohy. 

34.11.3. Rada městyse schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 18.02.2019 

na zajištění dotační administrace projektu „Oprava havarijního stavu střechy objektu ZŠ a 

ŠJ Dolní Čermná“ s Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, Dolní 

Čermná 76, IČO 01349341, dle přílohy. 

 

 



34.12. Rada městyse se seznámila s vyznačením věcného břemene na ppč. 47/1 v k.ú. 

Jakubovice dle geometrického plánu (vodovodní řad ve vlastnictví spol. Vodovody a 

kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.) a uložila starostovi zajistit dopracování 

geometrického plánu pro zřízení předmětného věcného břemene také na ppč. 60/2 v k.ú. 

Jakubovice.  

 

 

34.13. Rada městyse se seznámila se žádostí J. Z., bytem xxx žádost čj. ÚmDC 507/2020 ze 

dne 18.06.2020) o narovnání majetkového vztahu k pozemku v k. ú. Jakubovice a 

doporučila zastupitelstvu městyse schválit zveřejnění záměru prodeje ppč. 359/3 v k. ú. 

Jakubovice.  

 

 

34.14. Rada městyse schválila přijetí programové účelové dotace na požární techniku a 

věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2020, do 

výše 70 % ze skutečných celkových nákladů, maximálně však 10.000, - Kč (pořízení 

zásahové obuvi), a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s 

Pardubickým krajem, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, IČO 70892822, a 

uložila starostovi předmětnou smlouvu podepsat.    

 

 

34.15. Rada městyse vzala na vědomí informace zpracované lesním hospodářem Martinem 

Nejezchlebem o hospodaření v lesích městyse. 

 

 

34.16. Rada městyse schválila vyplacení odměn za I. pololetí roku 2020 ředitelkám 

příspěvkových organizací 

 Mateřská škola Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, sídlo Dolní Čermná 4, IČO 

70996849,  

 Školní jídelna Dolní Čermná, sídlo Dolní Čermná 40, IČO 70154503,  

z rozpočtových prostředků jednotlivých příspěvkových organizací, ve výši dle přílohy.  

 

 

34.17. Rada městyse vzala na vědomí oznámení ředitelky Základní školy Vincence Junka 

Dolní Čermná (čj. ÚmDC 522/2020 ze dne 24.06.2020) o přerušení provozu školní družiny 

při ZŠ V. Junka Dolní Čermná.   

 

 

 

 

 

 

 



 

Ing. Jiří Svoboda                                                                                     Petr Helekal 

   místostarosta                                                                                              starosta 

 

 


