
Usnesení 
 

z 29. jednání rady městyse Dolní Čermná konané 

dne 18.04.2016 od 16.00 hodin na Úřadu městyse Dolní Čermná 
 

 

29.1. Rada městyse schválila program jednání.  

 

29.2. Rada městyse schválila vyhlášení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

malého rozsahu na akci „Opravy kostela sv.  Antonína z Padovy v Jakubovicích“ a 

uzavření darovací smlouvy dle návrhu v příloze na zajištění finanční spoluúčasti 

městyse. 

 

29.3.1. Rada městyse se seznámila s návrhem na změnu katastrální hranice s obcí 

Petrovice v rámci komplexní pozemkové úpravy Dolní Čermná a doporučila 

zastupitelstvu městyse schválit podle ust. § 84 odst. 2) písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozd. předpisů, změnu katastrální hranice mezi k. ú. Petrovice a k. 

ú. Dolní Čermná dle dokumentů předložených SPÚ, Krajským pozemkovým úřadem 

pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad Orlicí a uzavření „Dohody o změně 

katastrální hranice obce a o změně hranice obce“ mezi obcí Petrovice a městysem 

Dolní Čermná. 

29.3.2. Rada městyse se seznámila s návrhem pozemkové úpravy a dalším průběhem 

komplexní pozemkové úpravy Dolní Čermná a uložila starostovi informovat takto 

zastupitelstvo městyse na nejbližším jednání. 

 

29.4. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty a místostarosty o  stavu 

projektu „Chodníky Dolní Čermná“, přípravě žádosti o dotaci z IROP a souvisejících 

náležitostech a uložila starostovi informovat o aktuálním stavu projektu 

zastupitelstvo městyse na nejbližším jednání. 

 

29.5.1. Rada městyse schválila vyhlášení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

malého rozsahu na akci „Svoz, využití a odstranění komunálních odpadů v letech 

2017 – 2018, jejichž původcem je městys Dolní Čermná“ dle předloženého návrhu 

(včetně četnosti svozů 1x za 2 týdny po celý rok).  

29.5.2. Rada městyse ustanovila komisi pro otevírání obálek pro akci „Svoz, využití a 

odstranění komunálních odpadů v letech 2017 – 2018, jejichž původcem je městys 

Dolní Čermná“ ve složení: Bc. Lenka Bártlová, JUDr. Hana Vágnerová, Mgr. Jan 

Růžička.  

 

29.6. Rada městyse schválila nabídku společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné 

nad Orlicí, a. s., se sídlem Slezská 350, Jablonné nad Orlicí, IČO 48173398 na 

zpracování projektových dokumentací (viz příloha)  



 na akci „Oprava havarijního stavu kanalizace u ZŠ Dolní Čermná“     

 na akci „Prodloužení splaškové stoky u čp. 31“ (mezi domem Sedlákových a 

novostavbou p. Ročkové)    
 

29.7. Rada městyse se seznámila se stávajícím obsazením technické čety městyse, 

možností využití veřejně prospěšných prací prostřednictvím Úřadu práce v r. 2016 a 

návrhem případného rozšíření pracovní čety o stálé zaměstnance od roku 2017 a 

ukládá starostovi situaci monitorovat a do 30.10.2016 předložit radě konkrétní 

opatření pro rok 2017.  
 

29.8. Rada městyse schválila služební cesty starosty  

 do Bruselu ve dnech 27.04. – 30.04.2016 pořádanou DSO Mikroregion Severo-

Lanškrounsko  na pozvání europoslankyně Michaely Šojdrové 

  do Velykého Berezného na Ukrajině ve dnech 23.05. – 27.05.2016 za účelem 

podpisu „Dohody o vzájemné spolupráci“ schválené usnesením zastupitelstva 

městyse č. 9.6.1.  dne 29.02.2016   

29.9. Rada městyse se seznámila s nabídkou spol. ENVIPARTNER, s. r. o. na 

zpracování žádosti o dotaci na nákup hasičské techniky v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu (Výzva č. 19 Technika pro záchranný systém) a 

doporučila zastupitelstvu schválit podání příslušné žádosti o dotaci. 
 

29.10. Rada městyse schválila žádost spolku S.S.M. z. s., se sídlem Dolní Čermná 189, 

IČO 030 04 155 o pořádání festivalu „UNDER DARK MOON“ konaný  ve dnech 

20.05.–21.05.2016 v Areálu zdraví a sportu Dolní Čermná a ukládá starostovi 

podepsat příslušnou smlouvu o užívání areálu.  
 

29.11. Rada městyse v návaznosti na usnesení RM č. 28.8. ze dne 30.03.2016 

projednala evidované žádosti uchazečů o pronájem obecního bytu, uložila H. 

Vágnerové jednat se zájemci ve smyslu úkolu rady a v případě nezájmu uchazečů 

inzerovat pronájem bytu č. 12 v domě čp. 226 obvyklým způsobem. 
 

29.12.1. Rada městyse projednala žádost žadatelky (čj. ÚmDC 287/2016 ze dne 

30.03.2016) o odkoupení pozemků - ppč. 861/7 a ppč. 861/8  k. ú. Jakubovice a 

doporučila zastupitelstvu městyse schválit zveřejnění záměru prodeje předmětných 

pozemků.    

 

29.12.2. Rada městyse projednala žádost žadatele (čj. ÚmDC 293/2016 ze dne 

05.04.2016) o odkoupení části pozemku ppč. 4105/1  k. ú. Dolní Čermná a doporučila 

zastupitelstvu městyse schválit zveřejnění záměru prodeje předmětných pozemků.    

 

29.13.1.1. Rada městyse schválila účetní závěrku příspěvkové organizace Základní 

škola Vincence Junka, Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, se sídlem Dolní Čermná 

4, IČO 70996806, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2015, dle protokolu v příloze.  



29.13.1.2. Rada městyse schválila převod zisku příspěvkové organizace Základní 

škola Vincence Junka, Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí ve výši 48.475,74 Kč do 

rezervního fondu.    

 

29.13.2. Rada městyse schválila účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská 

škola Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, se sídlem Dolní Čermná 4, IČO 70996849,  

sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2015, dle protokolu v příloze. 

 

29.13.3.1. Rada městyse schválila účetní závěrku příspěvkové organizace Školní 

jídelna Dolní Čermná, se sídlem Dolní Čermná 40, IČO 70154503 sestavenou 

k rozvahovému dni 31.12.2015, dle protokolu v příloze. 

29.13.3.2. Rada městyse schválila převod zisku příspěvkové organizace Školní jídelna 

Dolní Čermná  ve výši 76.151,60 Kč do rezervního fondu.    

 

29.14. Rada městyse se seznámila s návrhem na rozdělení programových dotací 

městyse pro rok 2016 spolkům podle „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

městyse Dolní Čermná na podporu aktivit dětí a mládeže na rok 2016“ a doporučila 

zastupitelstvu městyse schválit poskytnutí dotací v roce 2016 jednotlivým spolkům 

dle přílohy.    
 

29.14. Rada městyse schválila žádost ředitelky příspěvkové organizace Školní jídelna 

Dolní Čermná o čerpání fondu investic uvedené příspěvkové organizace na opravu 

havarijního stavu výtahu pro školní jídelnu do výše 600.000,- Kč.   

 

 
 

    Ing. Jiří Svoboda                                                                                  Petr Helekal 

      místostarosta                                                                                           starosta   


