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Usnesení 
 

 

z 38. jednání rady městyse Dolní Čermná konané 

dne 07.09.2020 od 15 hodin na Úřadu městyse Dolní Čermná 

 

 

38.1. Rada městyse schválila program jednání.  

 

 

38.2. Rada městyse vzala na vědomí komplexní informace o akci „Přírodovědná učebna“; 

Rada městyse uložila starostovi zajistit dokončení akce, včetně jejího vyúčtování vůči 

poskytovateli dotace a poskytnout administrátorovi dotace potřebnou součinnost proto, 

aby platbu dotace městys obdržel nejpozději do konce roku 2020. 

 

 

38.3. Rada městyse v návaznosti na usnesení RM č. 37.3.1. a 37.3.2. vzala na vědomí 

informace o přípravě projektu „Obnova místní komunikace č. 17C v Dolní Čermné“ 

(úpravu projektové dokumentace včetně rozpočtu, obesílané firmy) a o zahájení 

výběrového řízení, které pro městys zpracovává Mikroregion Severo-Lanškrounsko. 

 

 

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

nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Chodník Lesní brána“ a předpokládaném 

termínu výběru nejvýhodnější nabídky.   

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

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

Lesní brána“, obesláním firem, otevřením obálek, posouzením a hodnocením došlých 
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nabídek s tím, že radě městyse bude následně předloženo vyhodnocení došlých nabídek 

uchazečů a doporučení pro výběr zhotovitele.  

 

 

38.5. Rada městyse projednala žádosti P. a J. R., bytem xxx (čj. ÚmDC 705/2020 a čj. 

706/2020 ze dne 25.08.2020) a vyslovila souhlas s novostavbou rodinného domu, 

zahradního domku a zpevněných ploch na pozemcích ppč. 8184, ppč. 8662 a ppč. 8185, k. 

ú. Dolní Čermná; Rada městyse projednala a vyslovila souhlas s provedeném stavby 

„prodloužení řadů vodovodu a kanalizace p. č. 4190/1 k. ú. 628 883 Dolní Čermná“ na 

pozemcích v majetku městyse ppč. 3157/4 a ppč. 3161/5, k. ú. Dolní Čermná, pro napojení 

budoucího rodinného domu na ppč. 8184 a uložila starostovi zajistit informovaní žadatele 

ve smyslu jednání rady.   

 

 

38.6. Rada městyse vzala na vědomí informace k projektu „Brownfield kravíny Dolní 

Čermná“ ohledně majetkoprávních vztahů k budově skladovací haly, budově bývalého 

kravína a pozemkům, o důvodech vedoucích městys k odkoupení budov, o zpracování 

statického posouzení skladovací haly a odborného posouzení krovu kravína, o přípravě 

znaleckého posudku na stanovení kupní ceny budov, o dalším předpokládaném postupu 

(zpracování projektové dokumentace a příprava projektu do očekávané výzvy MMR)  a 

projednání v orgánech městyse a uložila starostovi pokračovat v přípravách odkoupení 

nemovitosti a podklady předložit orgánům městyse k rozhodnutí  

 

 

38.7. Rada městyse schválila rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu městyse na rok 2020, dle 

přílohy. 

 

 

38.8. Rada městyse se seznámila s nabídkovou cenou vnitřních protipožárních dveří do 

tělocvičny (viz cenová nabídka spol. ADOR CZ s. r. o., Lanškroun, Dobrovského 981, IČO 

252 92 331), jejichž objednávku zajistí Základní škola Vincence Junka Dolní Čermná; Rada 

městyse schválila provedení uvedené výměny dveří v tělocvičně a její financování 

z prostředků vytvořeného fondu oprav.   

 

 

38.9. Rada městyse schválila vyplacení odměny za I. pololetí roku 2020 ředitelce 

příspěvkové organizace Základní škola Vincence Junka, Dolní Čermná, okres Ústí nad 

Orlicí, sídlo Dolní Čermná 4, IČO 70996806, z rozpočtových prostředků uvedené 

příspěvkové organizace, ve výši dle přílohy.  

 

 



38.10. Rada městyse se seznámila s pozváním starosty družební obce Liptovská Teplička 

dle přílohy a schválila pracovní cestu starosty do Liptovské Tepličky ve dnech 09.09. – 

11.09.2020. 

 

 

38.11. Rada městyse rozhodla o zřízení věcného břemene na pozemcích  ppč. 4106/13 a 

ppč. 8680 v k. ú. Dolní Čermná, 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-

2019027/VB/2, Dolní Čermná, parc. 8017/2, kNN“ dle přílohy a ukládá starostovi 

předmětnou smlouvu podepsat. 

 

 

38.12. Rada městyse schválila uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zajištění dotační 

administrace po dobu udržitelnosti projektu „Digitální technologie v Dolní Čermné pro 

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

76, IČO 01349341, dle přílohy. 

 

 

38.13. Rada městyse projednala žádost Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, 

ředitele územního odboru Ústí nad Orlicí (čj. ÚmDC 671/2020 ze dne 14.08.2020) a 

schválila poskytnutí finančního daru žadateli na organizační zajištění oslav 50. výročí 

založení profesionálního sboru požární ochrany v okrese Ústí nad Orlicí, uzavření 

příslušné darovací smlouvy dle přílohy a uložila starostovi ji podepsat. 

 

 

38.14. Rada městyse schválila podání žádosti o bezúplatný převod vozidlového terminálu 

Matra G2 včetně montážní sady (digitální radiostanice nainstalované na hasičských autech 

JSDHO) z majetku Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje do vlastnictví 

městyse Dolní Čermná.     

 

 

38.15. Rada městyse se seznámila s podanou námitkou (čj. ÚmDC 707/2020 ze dne 

26.08.2020) majitelů nemovitostí v k. ú. Jakubovice k plánovanému prodeji ppč. 875 v k. ú. 

Jakubovice a uložila starostovi se zainteresovanými obyvateli místní části Jakubovice věc 

osobně projednat. 

 

 

38.16. Rada městyse projednala žádost J. N., bytem xxx (čj. ÚmDC 655/2020 ze dne 

11.08.2020)   o přidělení obecního bytu, případně zařazení do evidence zájemců o byty 



s tím, že městys nemá momentálně žádný vhodný volný byt a uložila zaměstnankyním 

městyse vést její žádost v evidenci žádostí uchazečů o byty. 

 

 

38.17. Rada městyse vzala na vědomí organizaci školního roku 2020–2021 v Mateřské škole 

Dolní Čermná předloženou ředitelkou MŠ. 

 
 

38.18. Rada městyse v souvislosti s vydáním nových řádů veřejného pohřebiště v Dolní 

Čermné a místní části Jakubovice pověřila zaměstnankyně úřadu Marii Macháčkovou a 

Ing. Miladu Marešovou podepisováním dokumentu „Souhlas městyse (provozovatele 

veřejného pohřebiště) s otevřením hrobu a uložením pozůstatků (nebo urny). 

 

 

38.19. Rada městyse vzala na vědomí podání kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu 

soudu ve věci „Chodníky Malův most - betonka“.   

 

 

 

Ing. Jiří Svoboda                                                                        Petr Helekal 

místostarosta                                                                              starosta 

 

 

 

 

 

 


