
Usnesení 
 

z 30. jednání rady městyse Dolní Čermná konané 

dne 09.05.2016 od 16.30 hodin na Úřadu městyse Dolní Čermná 
 

 

30.1. Rada městyse schválila program jednání.  

 

30.2. Rada městyse ohledně přípravy území nad čp. 34 pro budoucí výstavbu RD se 

seznámila s informacemi starosty o jednání se spol. ČEZ a dalšími souvisejícími 

záležitostmi, včetně informací o jednání s vlastníky pozemků a uložila starostovi a 

místostarostovi v rámci předmětného záměru zajistit zadání zpracování výškopisu a 

polohopisu a plnění dalších uložených úkolů a průběžně informovat radu městyse.       

 

30.3. Rada městyse v souvislosti s podáním žádosti o dotaci na nákup hasičské 

techniky v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (Výzva č. 19 

Technika pro záchranný systém)  projednala a schválila objednávku na zpracování 

studie proveditelnosti u společnosti REDEA Žamberk s. r. o., Žamberk, Divišova 669, 

IČO 25982796   

 

30.4. Rada městyse vzala na vědomí informaci starosty o přijetí 1 zaměstnance 

pracovní čety městyse na dobu určitou do 31.12.2016. 

 

30.5. Rada městyse se seznámila s provedením prací plánovaných v Areálu zdraví a 

sportu v průběhu měsíce května a června 2016 (vyasfaltování podlahy pod stanem, 

obruby, vydláždění chodníků, nátěr podia,...).  

 

30.6. Rada městyse schválila krátkodobý pronájem části Areálu zdraví a sportu Ing. 

Petru Šilarovi pro soukromou akci na dohodnutou dobu a za nájemné dle přílohy.   

 

30.7. Rada městyse schválila poskytnutí finančního daru ve výši 2.500,- Kč 

Cyklistickému klubu Lanškroun, Lanškroun, nám. J. M. Marků 46,  IČO 44468440 pro 

účely podpory organizace mezinárodního cyklistického etapového závodu mládeže 

„Malý závod míru 2016“ konaného ve dnech 27.05. – 29.05.2016.  

 

30.8. Rada městyse vzala na vědomí další informace o přípravě akce „Opravy kostela 

sv.  Antonína z Padovy v Jakubovicích“ a uložila starostovi pokračovat v přípravách 

na realizaci akce.  

 

30.9. Rada městyse vzala na vědomí informace o přípravě akce „Dolní Čermná – 

Oprava komunikace před školou“. 

 



30.10. Rada městyse vzala na vědomí informace k akci „oprava veřejného osvětlení 

na náměstí“. 

 

30.11. Rada městyse se seznámila s programem XXV. ročníku Setkání Čermných  

konaného dne 02.07.2016 v Čermné ve Slezsku a uložila K. Veselé a I. Hamplové 

zajistit účast zástupců z Dolní Čermné a související záležitosti. 

 

30.12.1. Rada městyse schválila uzavření smlouvy o dílo s restaurátorem Luďkem 

Špatenkou, Vraclav 34, IČO 64800041 na provedení restaurátorských prací na 

pomníku padlým v letech 1914 – 1919 na náměstí v Dolní Čermné dle návrhu 

v příloze a uložila starostovi předmětnou smlouvu podepsat.     

 

30.12.2. Rada městyse schválila restaurování kříže před kostelem v Jakubovicích 

(pískovcový sokl s reliéfem a pískovcovým křížem s figurou Krista) za využití 

dotačních prostředků Pardubického kraje poskytnutých z Programu obnovy 

venkova Dobrovolnému svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko  

30.12.3. Rada městyse schválila dofinancování restaurování kříže před kostelem 

v Jakubovicích ve výši 30% z cenové nabídky podané restaurátorkou Lianou  

Špatenkovou, Vraclav 34, IČO 73988081  (viz příloha) prostřednictví příspěvku 

poskytnutého městyse Dolní Čermná Dobrovolnému svazku obcí Mikroregion 

Severo-Lanškrounsko. 

 

30.13. Rada městyse schválila přijetí účelové dotace na požární techniku a věcné 

prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pardubického kraje 2016 ve výši 

30.000,- Kč 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.    

 

30.14. Rada městyse vzala na vědomí informace o přípravách mezinárodní sportovně 

kulturní akce Den se sousedy 2016 a uzavření příslušných smluv s hlavními 

sponzory uvedené akce. 

 

30.15.1. Rada městyse projednala žádost spolku Rodinné centrum KUK, z. s., Dolní 

Čermná 4  (čj. ÚmDC 79/2016 ze dne 25.01.2016) o poskytnutí dotace na uspořádání 

taneční akce „Krok sun krok“, schválila pro tento účel poskytnutí dotace ve výši 

2.000,- Kč a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle 

přílohy, s tím, že žadatel nejpozději do 30-ti dnů po konání akce doloží využití 

poskytnutých prostředků. 

30.15.2. Rada městyse projednala žádost spolku TJ Dolní Čermná, z. s., Dolní Čermná 

243 (čj. ÚmDC 94/2016 ze dne 29.01.2016) o poskytnutí dotace na uspořádání 

dětského závodu v rámci akce „I. ročník Běžeckého závodu pro širokou veřejnost – 

Běh přes Červený vrch“ konaný dne 12.06.2016, schválila pro tento účel poskytnutí 

dotace ve výši 2.000,- Kč a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 



dotace, dle přílohy, s tím, že žadatel nejpozději do 30-ti dnů po konání akce doloží 

využití poskytnutých prostředků. 

 

  
 

 

    Ing. Jiří Svoboda                                                                                  Petr Helekal 

      místostarosta                                                                                           starosta   


