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Usnesení 
 

 

z 37. jednání rady městyse Dolní Čermná konané 

dne 11.08.2020 od 15 hodin na Úřadu městyse Dolní Čermná 

 

 

37.1. Rada městyse schválila program jednání.  

 

37.2. Rada městyse vzala na vědomí informace o dosavadním průběhu akce 

„Přírodovědná učebna“, konání kontrolního dne a přípravě na předání díla; Rada městyse 

uložila starostovi a místostarostovi poskytnout zúčastněným na akci veškerou potřebnou 

součinnost k jejímu dokončení a profinancování.  

 

 

37.3.1. Rada městyse vzala na vědomí informace o přípravě podkladů k výzvě k podání 

nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Obnova místní komunikace č. 17C v Dolní 

Čermné“ a předpokládaném termínu výběru nejvýhodnější nabídky.   

37.3.2. Rada městyse pověřuje Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko 

přípravou a zajištěním zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Obnova 

místní komunikace č. 17C v Dolní Čermné“, obesláním firem, otevřením obálek, 

posouzením a hodnocením došlých nabídek s tím, že radě městyse bude následně 

předloženo vyhodnocení došlých nabídek uchazečů a doporučení pro výběr zhotovitele.  
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37.4. Rada městyse projednala a schválila předloženou cenovou nabídku Ing. Jana Eibla, 

Praha 3, Pod Lipami 2564/27, IČO 73521442, na zpracování projektové dokumentace akce 

„Oprava místní komunikace Hasičský dům – Fara, Dolní Čermná“ dle přílohy. 

 

 

37.5.1. Rada městyse vzala na vědomí zaslání výzvy k podání cenové nabídky na 

zpracování projektové dokumentace na akci „Půdní vestavba objektu ZŠ Dolní Čermná“ 

třem firmám a odmítnutí 2 firem z důvodů vytíženosti. 

37.5.2. Rada městyse rozhodla přijmout a schválit jedinou doručenou nabídku na 

zpracování projektové dokumentace na akci „Půdní vestavba objektu ZŠ Dolní Čermná“  

předloženou společností svoboda.plan s. r. o., se sídlem Dolní Čermná 243,  IČO 27554805, 

dle přílohy a uzavření příslušné smlouvy o dílo a uložila starostovi ji podepsat. 

 

 

37.6. Rada městyse se seznámila se žádostí V. J. a xxx Z. J., bytem xxx (čj. ÚmDC 617/2020 

ze dne 27.07.2020) o odkoupení části ppč. 875 v k. ú. Jakubovice dle přiložené situační 

mapy a uložila po zpracování geometrického plánu, kterým bude předmětný pozemek 

přesně zaměřen a rozdělen, přeložit věc k projednání zastupitelstvu.    

 

 

37.7. Rada městyse projednala žádost P. R. ohledně zpevnění příjezdové cesty na části ppč. 

8662 k pozemku ppč. 8184 v k. ú. Dolní Čermná betonovými panely, uložila starostovi 

prověřit tento záměr z hlediska legislativních podmínek a o možnostech informovat radu 

a žadatele. 

 

 

37.8. Rada městyse schválila uzavření „Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené 

působnosti na úseku projednávání přestupků“ s městem Lanškroun, nám. J. M. Marků 12, 

Vnitřní Měst, 563 01 Lanškroun, IČO 279 102  

a to v souladu s ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů, 

ust. § 160 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozd. předpisů, a ust. § 105 

zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozd. 

předpisů,     

podle které bude město Lanškroun prostřednictvím svých orgánů namísto městyse Dolní 

Čermná vykonávat v jejím správním obvodu přenesenou působnost svěřenou orgánům 

městyse na úseku projednávání přestupků, a to všech přestupků, k jejichž projednávání by 

byl jinak příslušný orgán městyse Dolní Čermná,   

dle návrhu v příloze a ukládá starostovi předmětnou smlouvu podepsat. 

 

 

37.9. Rada městyse rozhodla o zřízení budoucího věcného břemene na pozemku ppč. 

4132/7 a ppč. 2359/2 v k. ú. Dolní Čermná, ve prospěch oprávněného – společnosti ČEZ 



Distribuce, a. s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, IČO 24729035 zastoupené 

společností MONTPROJEKT, a. s. Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082, IČO 28494032,  

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 budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby č. IV-12-2021064/VB/1A a ukládá starostovi předmětnou 

smlouvu podepsat. 

 

 

37.10. Rada městyse se seznámila se žádostí M. Š., bytem xxx (čj. ÚmDC 146/2020) ohledně 

vztahů k pozemku ppč. 491/2 v k. ú. Jakubovice, s obsahem jednání se žadatelkou a 

dohodnutým návrhem záměru pro vypořádání vztahů k pozemkům za domem čp. 3 

v Jakubovicích a uložila předložit ho k projednání v zastupitelstvu.    

 

 

37.11. Rada městyse se seznámila se záměrem vyplývajícím ze žádosti spol. IBIS PC s. r. o., 

Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 138, IČO 06588557 (povolení výkopových prací na 

pozemcích městyse ppč. 8258 a ppč. 8713 v k. ú. Dolní Čermná, o umístění kabelu a 

povolení stavby sloupu pro internetový vysílač); Rada městyse proti předmětnému 

záměru nemá námitky a ukládá sdělit své závěry žadateli, s tím, že je nutné podat oficiální 

žádosti pro jednotlivá povolení.  

 

 

37.12. Rada městyse projednala žádost M. M., bytem xxx (čj. ÚmDC 634/2020 ze dne 

03.08.2020) o odkoupení pozemků ppč. 370 a části ppč. 368 v k. ú. Jakubovice a doporučila 

ZM schválit zveřejnění záměru prodeje předmětných pozemků.   

 

 

37.13. Rada městyse se seznámila s dopisem p. H. J.,  bytem xxx (čj. ÚmDC 533/2020 ze 

dne 26.06.2020) ohledně řešení spoluvlastnictví k pozemkům zapsaným na LV 53 a LV 61 

v k. ú. Jakubovice a rozhodla, že žadatelce bude zaslána odpověď s doporučením, zda o 

odkoupení spoluvlastnických podílů na předmětných pozemcích nemají zájem další 

spoluvlastníci či majitelé sousedních pozemků.  

 

 

37.14. Rada městyse schválila ceny pro ubytování v AZAS v r. 2021 dle přílohy. 

 

 

37.15. Rada městyse rozhodla odložit konání akce Den se sousedy na rok 2022. 

 

 

 

 



 

Ing. Jiří Svoboda                                                                              Petr Helekal 

   místostarosta                                                                                     starosta 

 

 


