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Usnesení 
 

 

ze 41. jednání rady městyse Dolní Čermná konané 

dne 11. 11. 2020 od 15.30 hodin na Úřadu městyse Dolní Čermná 

 

 

41.1. Rada městyse schválila program jednání.  

 

 

41.2. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty týkající se vývoje příjmů městyse 

k 31.10.2020, výhledem příjmů na rok 2021, se stavy účtů městyse a investičním výhledem 

městyse na rok 2021 a uložila starostovi stav financí městyse nadále monitorovat a 

průběžně informovat orgány městyse. 

 

 

41.3. Rada městyse se seznámila s došlými nabídkami společností  

VAKSTAV spol. s. r. o., Jamné nad Orlicí 136, 561 65 Jamné nad Orlicí, IČO 45537186, 

Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o., Husova 437, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, 

IČO 25953818 

a se zprávou o hodnocení nabídek a schválila, jako vítězného uchazeče pro realizaci 

veřejné zakázky malého rozsahu akce „Chodník Lesní brána Dolní Čermná“ společnost 

Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o., Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Husova 437, IČO 

25953818 a provedení předmětné zakázky dle nabídky tohoto účastníka s ekonomicky 

nejvýhodnější nabídkou (viz příloha). 

Rada městyse schválila uzavření smlouvy o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s. r. 

o., Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Husova 437, IČO 25953818, jejímž předmětem je 

zhotovení díla „Chodník Lesní brána Dolní Čermná“ dle návrhu v příloze, a uložila 

starostovi podepsat příslušnou smluvní dokumentaci.     
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Rada městyse uložila starostovi zajistit všechny potřebné úkony k zahájení a provedení 

realizace díla „Chodník Lesní brána Dolní Čermná“. 

 

 

41.4. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o stavu a dalším předpokládaném 

průběhu akcí „Jakubovice – oprava místních komunikací“ a „Modernizace autobusové 

zastávky Jakubovice – D. Čermná“ a uložila starostovi zajistit všechny nezbytné kroky 

k jejich dokončení.    

 

 

41.5.1. Rada městyse vzala na vědomí vyhlášení výzvy Ministerstva pro místní rozvoj č. 

1/2021/117D8210 z podprogramu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ a příslušné   

dotační tituly, doporučila zastupitelstvu městyse schválit podání žádosti o poskytnutí 

dotace v roce 2021 na projekt s názvem „Obnova obecní budovy čp. 234 na náměstí 

v Dolní Čermné“ a uložila starostovi zajistit všechny potřebné podklady a náležitosti 

k projednání věci v zastupitelstvu městyse.  

 

41.5.2. Rada městyse se seznámila s náročností a finanční nákladovostí připravovaného 

projektu „Oprava místní komunikace Hasičský dům – Fara, Dolní Čermná“ a návrhy na 

opravy dalších místních komunikací, rozhodla žádosti do dotačního podprogramu 

„Podpora obnovy a rozvoje venkova“ na tyto akce nepodávat a uložila starostovi zajistit 

přípravu oprav z vlastních zdrojů.  

 

41.5.3. Rada městyse vzala na vědomí, že na projekt „Rekonstrukce multifunkčního hřiště 

v AZAS“ není možné dotační podprogram „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ 

z hlediska splnění stanovených podmínek využít a uložila starostovi monitorovat 

případné jiné dotační tituly a o těchto informovat radu městyse. 

  

   

41.6. Rada městyse projednala a schválila podání žádosti o dotaci z rozpočtových 

prostředků Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova pro rok 2021 na 

projekt „Pořízení nového vybavení knihovny v čp. 234“ a uložila starostovi zajistit podání 

žádosti do stanoveného termínu. 

 

 

41.7. Rada městyse ohledně akce „Rozšíření zázemí AZAS Dolní Čermná“ se seznámila 

s návrhem záměru realizace projektu v omezeném rozsahu a uložila starostovi projednat 

se všemi dotčenými subjekty tuto variantu a obratem informovat o výsledcích jednání 

radu městyse.  

 

 

41.8.1. Rada městyse vzala na vědomí informace a stavu projektové přípravy akce „Půdní 

vestavba objektu ZŠ Dolní Čermná“ (dokončení projektové dokumentace včetně rozpočtu)  



 

41.8.2. Rada městyse uložila starostovi zajistit platné stavební povolení na uvedenou akci  

 

41.8.3. Rada městyse se seznámila s předpokládanou potřebou stavebních úprav v budově 

čp. 40 (pro plánované přestěhování mateřské školy) a uložila starostovi a místostarostovi 

projednat dispozice s ředitelkou MŠ a o výsledku jednání informovat radu městyse.  

 

41.8.4. Rada městyse uložila starostovi monitorovat dotační možnosti na realizaci 

uvedených akcí a v případě objevení vhodného dotačního titulu obratem věc předložit 

k projednání radě, případně zastupitelstvu městyse.  

 

 

41.9. Rada městyse projednala návrh na odkoupení části pozemkové parcely č. 3331/7 v k. 

ú. Dolní Čermná (dle geometrického plánu č. 975 - 380/2020 nově zaměřenou jako ppč. 

3331/9) z důvodu nápravy majetkových vztahů od xxx Z. H. a R. H., bytem xxx, do 

vlastnictví městyse Dolní Čermná, a doporučila zastupitelstvu městyse schválit odkoupení 

předmětné části uvedeného pozemku.     

 

 

41.10. Rada městyse vzala na vědomí stav majetkoprávních záležitostí (směn pozemků) 

schválených pro účely parcelace pozemků lokality v Ráji a uložila starostovi, M. Marešové 

a H. Vágnerové zajistit všechny nezbytné úkony pro jejich dokončení.  

 

 

41.11.1. Rada městyse se seznámila se znaleckým posudkem č. 4499-27/2020 ze dne 

10.09.2020 zpracovaného xxx M. N. a doporučila zastupitelstvu městyse schválit 

odkoupení nemovitostí 

 - budovy bez čp/če na stpč. 772 – zemědělská stavba a  

- budovy bez čp/če na stpč. 748 – zemědělská stavba, obojí zapsáno na LV č. 46 pro obec a 

a katastrální území Dolní Čermná z vlastnictví Zemědělského družstva Horní Čermná, se 

sídlem Horní Čermná 135, IČ 00131083, do majetku městys Dolní Čermná, 

za cenu dle výše uvedeného znaleckého posudku a uložila starostovi předložit tuto věc 

k projednání zastupitelstvu městyse. 

   

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

zpracování projektové dokumentace na akci „Brownfield kravín - Dolní Čermná“, 

seznámila se se dvěma doručenými nabídkami dle přílohy a odmítnutím 1 firmy 

z důvodů vytíženosti  

Rada městyse rozhodla přijmout a schválit doručenou nabídku na zpracování projektové 

dokumentace na akci „Brownfield kravín - Dolní Čermná“ předloženou společností 

Agrostav Ústí nad Orlicí, a. s., se sídlem Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, IČO 47452943, 

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



předpokladu, že na jednání zastupitelstva městyse bude schváleno nabytí předmětných 

nemovitostí do majetku městyse.  

 

 

41.12. Rada městyse se seznámila s žádostí Povodí Labe, s. p. (čj. ÚmDC 878/2020 ze dne 

21.10.2020) o spolupráci při přípravě a realizaci stavby „DVT Čermná, Dolní Čermná, 

oprava + rekonstrukce koryta“, uložila předmětnou žádost předložit k projednání 

zastupitelstvu městyse s doporučením, aby v předmětné akci bylo pokračováno.     

 

 

41.13. Rada městyse v návaznosti na usnesení RM č. 34.4. ze dne 30.06.2020 se seznámila 

s dalším postupem při vypořádání podílového spoluvlastnictví městyse Dolní Čermná, K. 

S. a K. S. k pozemkům v sídlišti za školou, zpracováním znaleckého posudku jako 

podkladu pro vypořádání a uložila starostovi ve věci dále jednat s xxx  M. S. a o výsledku 

jednání informovat orgány městyse  

 

 

41.14. Rada městyse se seznámila 

 s provozem a fungováním Základní školy Vincence Junka Dolní Čermná a 

Mateřské školy Dolní Čermná v době nouzového stavu 

 s Výroční zprávou Základní školy Vincence Junka Dolní Čermná za školní rok 

2019/2020   

 

 

41.15. Rada městyse schválila rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu městyse na rok 2020, dle 

přílohy. 

 

 

41.16. Rada městyse rozhodla poskytnout finanční dary zařízením zdravotnické a sociální 

péče a neziskovým organizacím, jejichž služby využívají občané městyse Dolní Čermná 

takto: 

 dar ve výši 30.000,- Kč Orlickoústecké nemocnici, Ústí nad Orlicí, Čs. armády 1076 

na podporu Nadačního fondu „S námi je tu lépe“, IČO 01558501   

 dar ve výši 3.000,- Kč příspěvkové organizaci Domov u studánky, Anenská 

Studánka 41, IČO 00854310   

 dar ve výši 30.000,- Kč Oblastní charitě Ústí nad Orlicí, Letohrad, Na Kopečku 356, 

IČO 44468920 

 dar ve výši 5.000,- Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí, 

Ústí nad Orlicí, Kopeckého 840, IČO 00426261  

 dar ve výši 3.000,- Kč AUDIOHELP, poradenskému středisku ČKNH, Ústí nad 

Orlicí, ul. ČSA 284, IČO 49774883;  

Rada městyse schválila uzavření příslušných darovacích smluv dle návrhů v příloze a 

uložila starostovi je podepsat 



 

41.17. Rada městyse se seznámila s žádostí T. V., bytem xxx (čj. ÚmDC 906/2020 ze dne 

30.10.2020) o odkoupení části pozemkové parcely č. 4224/6 v k. ú. Dolní Čermná, uložila 

starostovi prověřit vedení veřejného vodovodu v předmětné lokalitě, jednat se žadatelkou 

a poté předložit předmětnou žádost k projednání zastupitelstvu městyse s doporučením 

předmětný pozemek neprodávat.  

 

 

41.18. Rada městyse vzala na vědomí informaci starosty o stížnostech obyvatel na provoz 

na silnici II/314 (provoz kamionů, překračování povolené rychlosti) a jeho jednání s Policií 

ČR ohledně realizace potřebných opatření.  

 

 

41.19. Rada městyse projednala a schválila zprovoznění sběrných míst od 14.11.2020 

v běžné provozní době.  

 

 

41.20. Rada městyse schválila vyplacení odměn za 2. pololetí roku 2020 ředitelkám 

příspěvkových organizací 

 Základní škola Vincence Junka, Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, sídlo Dolní 

Čermná 4, IČO 70996806, 

 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.  

 

 

41.21. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o jednání s jednatelem spol. IBIS 

PC s. r. o., Jablonné nad Orlicí jako dalším poskytovatelem připojení k internetu v Dolní 

Čermné.  

 

 

41.22. Rada městyse projednala žádost xxx M. M. xxx, bytem xxx (čj. ÚmDC 850/2020 ze 

dne 12.10.2020) o odkoupení pozemkové parcely č. 304/2 v k. ú. Jakubovice a doporučila 

ZM schválit zveřejnění záměru prodeje předmětného pozemku.   

 

 

41.23. Rada městyse projednala žádost xxx V. M. a D. M., bytem xxx (čj. ÚmDC 853/2020 

ze dne 12.10.2020) o odkoupení pozemků ppč. 51, ppč. 50/1 a ppč. 213/5 v k. ú. Jakubovice 

a doporučila ZM schválit zveřejnění záměru prodeje předmětných pozemků.   

 

 

 



41.24. Rada městyse projednala 

 žádost M. M., bytem xxx (čj. ÚmDC 873/2020 ze dne 19.10.2020) o odkoupení části 

pozemkové parcely č. 907 a části pozemkové parcely č. 1190/1 v k. ú. Jakubovice dle 

situačního plánku a doporučila ZM schválit zveřejnění záměru prodeje částí 

předmětných pozemků;        

 žádost xxxF. V. a E. V., bytem xxx (čj. ÚmDC 883/2020 ze dne 21.10.2020) o 

odkoupení části pozemkové parcely č. 907 a části pozemkové parcely č. 1190/1 v k. 

ú. Jakubovice dle situačního plánku a doporučila ZM schválit zveřejnění záměru 

prodeje částí předmětných pozemků.   

 

 

41.25.1. Rada městyse rozhodla o zřízení budoucího věcného břemene (služebnosti) na 

pozemku ppč. 3161/5 a ppč. 3157/4 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 (vodovodní řad) a právu přístupu a příjezdu 

na pozemek dotčený předmětnou stavbou, schválila návrh „Smlouvy o smlouvě budoucí 

o zřízení služebnosti“ dle přílohy a ukládá starostovi předmětnou smlouvu podepsat. 

Zodpovídá: starosta, Vágnerová, Marešová  

Termín: 15.12.2020 

 

41.25.2. Rada městyse rozhodla o zřízení budoucího věcného břemene (služebnosti) na 

pozemku ppč. 3157/4 v k. ú. Dolní Čermná, ve prospěch oprávněného – Dobrovolného 

svazku obcí Pod Bukovou horou, se sídlem Dolní Čermná 76, IČO 70959633, spočívajícího 

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

inženýrskou síť (kanalizační řad) a právu přístupu a příjezdu na pozemek dotčený 

předmětnou stavbou, schválila návrh „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti“ 

dle přílohy a ukládá starostovi předmětnou smlouvu podepsat. 

 

 

41.26. Rada městyse se seznámila s žádostí C. R., bytem xxx 

(doručené e – mailem dne 03.11.2020) o odkoupení pozemkové parcely č. 491/2 v k. ú. 

Jakubovice, uložila předložit předmětnou žádost zastupitelstvu městyse s tím, že bude 

řešena v souvislosti s usnesením ZM č. 12.4.11. ze dne 14.09.2020 po geodetickém 

zaměření pozemků za domem čp. 3 v k. ú. Jakubovice.  

 

 

41.27. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o jednání s advokátkou Mgr. 

Janou Zwyrtek Hamplovou dne 10.11.2020 o zpracování dokumentů pro prodeje bytů 

v bytovém domě čp. 224 v Dolní Čermné a o řešení postupů a projednání kritérií pro 

budoucí prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě V Ráji; 

Rada městyse uložila starostovi, aby v předmětných záležitostech zajistil předložení 

potřebných materiálů advokátce a poskytl jí nezbytnou součinnost.  



 

 

41.28. Rada městyse schválila uzavření „Dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce plochy“ 

na budově čp. 76,101 (úřad městyse) se spol. O2 Czech Republic a. s., Praha 4, Za 

Brumlovkou 266/2, IČO 60193336, a to ke dni 31.12.2020.  

 

 

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

administrace projektu „Oprava havarijního stavu střechy objektu ZŠ a ŠJ“ (od přiznání 

dotace po její vyúčtování, včetně publicity) s Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion 

Severo-Lanškrounsko, Dolní Čermná 76, IČO 01349341, dle přílohy. 

 

 

41.30. Rada městyse schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě  o zemědělském pachtu 

ze dne 29.03.2018 s pachtýřem O. P., Dolní Čermná 330, IČO 71194355, dle přílohy.  

 

 

41.31.1. Rada městyse schválila vyřazení zastaralého, nefunkčního a neopravitelného 

movitého majetku (uvedeného v příloze) z inventární evidence a jeho likvidaci.  

 

41.31.2. Rada městyse schválila příkaz starosty k provedení inventarizace majetku a 

závazků městyse Dolní Čermná k 31.12.2020 v souladu se Směrnicí č. 1/2012 o 

inventarizaci.  

 

41.32. Rada městyse vzala na vědomí dopis České pošty, s. p. (čj. ÚmDC 787/2020 ze dne 

16.09.2020) o novém systému otevíracích hodin pro veřejnost na pobočkách České pošty.    

 

 

41.33. Rada městyse vzala na vědomí zápisy komise životního prostředí z jednání dne 

19.09.2020 a 30.10.2020 s tím, že akceptuje doporučení a návrhy komise (kácení případně 

údržbu stromů na obecních pozemcích, náhradní výsadby, revitalizace zeleně na 

minigolfu).  

 

 

41.34.1. Rada městyse navrhuje zastupitelstvu městyse schválit poskytnutí mimořádné 

odměny starostovi městyse Dolní Čermná Petru Helekalovi ve výši dvojnásobku měsíční 

odměny, jejíž poskytování mu náleží dle nařízení vlády č. 318/2017, Sb., ve znění pozd. 

předpisů, za splnění zvlášť významných úkolů městyse, zejména za zvládání 

mimořádných úkolů souvisejících s epidemií coronaviru a při realizaci dotační akce 

„Přírodovědná učebna“, za iniciativu při získání dotací na projekty, „Chodník Lesní 

brána“, „Oprava havarijního stavu střechy objektu ZŠ a ŠJ“, „Obnova místní komunikace 

č. 17C“, za přípravu akce území V Ráji, přípravu dalších projektů, působení 

v Dobrovolném svazku obcí Pod Bukovou horou a Dobrovolném svazku obcí Mikroregion 



Severo-Lanškrounsko, které vykonává bez nároku na odměnu, a v rámci kterých dochází 

k rozvíjení meziobecní spolupráce, kterým  šíří dobré jméno městyse Dolní Čermná. 

 

41.34.2. Rada městyse navrhuje zastupitelstvu městyse schválit poskytnutí mimořádné 

odměny místostarostovi městyse Dolní Čermná Ing. Jiřímu Svobodovi ve výši 

dvojnásobku měsíční odměny schválené usnesením zastupitelstva městyse Dolní Čermná 

č. 1.7. dne 31.10.2018, za splnění zvlášť významných úkolů městyse, zejména za zvládání 

mimořádných úkolů souvisejících s epidemií coronaviru, za realizaci dotační akce 

„Přírodovědná učebna“, akce „Rekonstrukce obřadní síně“, za přípravu studií 

„Brownfield kravín -Dolní Čermná“, „Půdní vestavba ZŠ Dolní Čermná“ a „Studie 

stavebních úprav objektu čp. 40 na provoz MŠ“, dále za koordinaci při zpracování 

projektové dokumentace „Obnova obecní budovy čp. 234 na náměstí v Dolní Čermné“,  

zpracování projektů na akci „Rekonstrukce multifunkčního hřiště v AZAS Dolní Čermná a 

„Vybavení obecní knihovny“, a za aktivní činnost nad rámec svých povinností při 

přípravě investičních akcí na období 2021 - 2022. 

       

 

 

Ing. Jiří Svoboda                                                                               Petr Helekal 

místostarosta                                                                                     starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


