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Usnesení 
 

 

ze 40. jednání rady městyse Dolní Čermná konané 

dne 25.09.2020 od 14 hodin na Úřadu městyse Dolní Čermná 

 

 

40.1. Rada městyse schválila program jednání.  

 

40.2. Rada městyse se seznámila s žádostí J. H., bytem xxx 

(čj. ÚmDC 765/2020 ze dne 10.09.2020) o výstavbu chodníku ke hřbitovu v Jakubovicích 

(na pozemcích ppč. 208/1 a 210/3 v k. ú. Jakubovice), rozhodla předat žádost komisi 

stavební a uložila jí předložit radě své stanovisko; Rada městyse uložila starostovi zajistit 

cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na realizaci akce „Chodník ke 

hřbitovu -  Jakubovice“ a předložit ji k projednání radě.  

 

 

40.3. Rada městyse projednala a schválila cenovou nabídku předloženou společností 

STRABAG a. s., Praha 5, Kačírkova 984/4, Odštěpný závod Praha, Oblast Hradec Králové, 

Hradec Králové, Kladská 1082, IČO 60838744, na akci „Jakubovice – oprava místních 

komunikací“ a uzavření příslušné smlouvy o dílo dle přílohy, uložila starostovi 

předmětnou smlouvu podepsat a zajistit realizaci uvedené akce. 

 

 

40.4. Rada městyse vzala na vědomí informace ohledně projektu „Přírodovědná učebna“ 

(podání žádosti o platbu, výsledek kontroly administrace projektu provedený IROP) a 

uložila starostovi zajistit všechny případné potřebné úkony pro dokončení financování 

akce.    
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40.5. Rada městyse v návaznosti na usnesení RM č. 38.4.1. a 38.4.2. vzala na vědomí 

informace o přípravě projektu „Chodník Lesní brána“ (úprava projektové dokumentace 

včetně rozpočtu, obesílané firmy) a výběrového řízení, které pro městys zpracovává 

Mikroregion Severo-Lanškrounsko a uložila starostovi po dokončení výběrového řízení 

toto předložit radě k projednání.  

 

 

40.6. Rada městyse vzala na vědomí informaci o přeložené schůzce s advokátkou Mgr. 

Janou Zwyrtek Hamplovou, která se bude konat dne 12.10.2020, o programu jednání 

(řešení postupů a projednání kritérií pro prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů 

v lokalitě V Ráji, problematika čp. 224, atd.), se žádostí o sdělení případných připomínek 

radních k projednávaným tématům a uložila starostovi informovat radu o výsledku 

jednání.  

 

 

40.7. Rada městyse se seznámila se zápisem z jednání komise společenské ze dne 

07.09.2020. 

 

40.8. Rada městyse rozhodla zveřejnit záměr propachtování pozemku ppč. 8156/2 v k. ú. 

Dolní Čermná, zapsaného na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Dolní Čermná, pro účely 

zemědělského využití, dle situačního plánku v příloze; zveřejnění se provádí z důvodu 

uzavření dodatku k platné pachtovní smlouvě.    

 

 

40.9. Rada městyse schválila Dodatek č. 5 ke smlouvě o stravování ze dne 25.07.2017 

stravování s f. xxxxxx – Restaurace „Céčko“, Dolní Čermná 85, IČO 11120932, dle přílohy. 

 

 

40.10. Rada městyse schválila Dodatek č. 3 ke smlouvě o pronájmu č. AX 1512 ze dne 

28.12.2011 s f. xxxxxxxx, Lanškroun, Na Náhonu 146, IČO 18838014, dle přílohy. 

 

 

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

2359/2 v k. ú. Dolní Čermná, ve prospěch oprávněného – společnosti Vodovody a 

kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, IČO 48173398, 

spočívajícího v právu oprávněné osoby na služebném pozemku umístit, zřídit a 

provozovat inženýrskou síť (přeložka a přípojka vodovodního řadu) a právu přístupu a 

příjezdu na pozemek dotčený předmětnou stavbou, schválila návrh „Smlouvy o  právu 

k umístění a provedení stavby a o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. SBSL/01/20/Hd 

a ukládá starostovi předmětnou smlouvu podepsat. 

 

 

40.12. Rada městyse schválila partnerství městyse Dolní Čermná (bez finanční spoluúčasti)  



v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis, typ „C“ pro družební gminu 

Dzierzoniów - projekt vybudování Turistického informačního centra v obnoveném 

objektu v Kielczynie. 

 

40.13.1. Rada městyse schválila uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku s 

Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, Dolní Čermná 76, IČO 

01349341, o bezúplatném převodu lokálního varovného systému vybudovaného na území 

městyse v rámci projektu „Protipovodňová opatření pro Svazek obcí Mikroregion Severo-

Lanškrounsko“  a  digitálního povodňového plánu vytvořeného pro území městyse 

v rámci projektu „Protipovodňová opatření pro Svazek obcí Mikroregion Severo-

Lanškrounsko“ do majetku městyse Dolní Čermná dle přílohy, a to v souvislosti 

s ukončením udržitelnosti výše uvedeného projektu a uložila starostovi předmětnou 

smlouvu podepsat.    

 

 

40.13.2. Rada městyse schválila uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku s 

Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, Dolní Čermná 76, IČO 

01349341, o bezúplatném převodu štěpkovače (speciální přívěs tovární značky LS 100/27C) 

pořízeného pro území městyse v rámci projektu „Mikroregion Severo-Lanškrounsko – 

nakládání s bioodpady“ do majetku městyse Dolní Čermná dle přílohy, a to v souvislosti 

s ukončením udržitelnosti výše uvedeného projektu a uložila starostovi předmětnou 

smlouvu podepsat.    

 

   

 

 

 

Ing. Jiří Svoboda                                                                                    Petr Helekal 

   místostarosta                                                                                            starosta 


