
Usnesení 
 

z 31. jednání rady městyse Dolní Čermná konané 

dne 19.05.2016 od 16.30 hodin na Úřadu městyse Dolní Čermná 
 

 

31.1. Rada městyse schválila program jednání.  

 

31.2. Rada městyse v návaznosti na usnesení RM č. 30.2.  vzala na vědomí informace 

starosty v souvislosti s přípravou území nad čp. 34 pro budoucí výstavbu RD a 

uložila starostovi zahájit jednání  o výkupu pozemků v zájmovém území do majetku 

městyse ve smyslu jednání rady.  

 

31.3.1. Rada městyse vzala na vědomí další informace o přípravách mezinárodní 

sportovně kulturní akce Den se sousedy 2016, včetně jejího rozpočtu, zajištění 

předprodeje vstupenek a oslovení malých sponzorů.    

31.3.2. Rada městyse se seznámila s vyrozuměním o schválení dotace z rozpočtových 

prostředků Pardubického kraje z „Programu podpory kulturních aktivit 

v Pardubickém kraji na rok 2016“ městysu Dolní Čermná na podporu realizace akce 

Den se sousedy 2016, rozhodla tuto dotaci nepřijmout a uložila starostovi písemně 

sdělit toto rozhodnutí poskytovateli dotace.    

 

31.4. Rada městyse schválila realizaci akce „Zastřešení v Areálu zdraví a sportu 

Dolní Čermná“ a uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem spol. KPV SYSTÉM s. r. o., 

Ústí nad Orlicí, Lázeňská 354, IČO 275 46 756 a uložila starostovi předmětnou 

smlouvu podepsat. 

 

31.5. Rada městyse se seznámila s informacemi starosty o přípravách akce „Opravy 

kostela sv. Antonína z Padovy v Jakubovicích“ a uložila starostovi zajistit zpracování 

zadávacího řízení.   

 

31.6. Rada městyse v návaznosti na usnesení RM č. 29.5. ze dne 18.04.2016 se 

seznámila s jedinou cenovou nabídkou na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci 

„Svoz, využití a odstranění komunálních odpadů v letech 2017 – 2018, jejichž 

původcem je městys Dolní Čermná“ předloženou společností EKOLA České 

Libchavy s. r. o., České Libchavy 172, IČO 49813862 a po vyhodnocení podle 

hodnotících kritérií  rozhodla tuto nabídku přijmout jako ekonomicky výhodnou.      

 

31.7. Rada městyse vzala na vědomí informace o pozemkových úpravách po 

vystavení návrhu Komplexní pozemkové úpravy Dolní Čermná a o dalším 

předpokládaném průběhu.   

 



31.8. Rada městyse schválila přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtových 

prostředků Pardubického kraje na akci „Plynofikace Dolní Čermná a Kanalizace a 

ČOV D. a H. Čermná“ ve výši 100.000,- Kč a uzavření příslušné veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova s Pardubickým krajem, se 

sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, IČO 70892822 a uložila starostovi 

předmětnou smlouvu podepsat.    

 

31.9. Rada městyse se seznámila s vyrozuměním Pardubického kraje, odboru školství 

a kultury - oddělení kultury a památkové péče o schválení dotace z rozpočtových 

prostředků Pardubického kraje z Programu podpory stavební obnovy a restaurování 

kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém 

kraji pro rok 2016 na projekt „Restaurování pomníku padlým v letech 1914 – 1919 na 

náměstí v Dolní Čermné“  ve výši 30.000,- Kč, rozhodla o přijetí této dotace a uložila 

starostovi a H. Vágnerové zajistit předložení podkladů pro uzavření příslušné 

veřejnoprávní smlouvy s Pardubickým krajem. 

      

31.10. Rada městyse se seznámila s návrhem „Kritérií pro přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Dolní Čermná“, nemá proti nim 

žádných připomínek a doporučuje ředitelce uvedené příspěvkové organizace podle 

nich postupovat.    

 

31.12. Rada městyse schválila umístění sídla Spolku divadelních ochotníků v Dolní 

Čermné, IČO 70890803, v budově čp. 4 na stpč. 459 v k. ú. Dolní Čermná.  

 
 

 

 

    Ing. Jiří Svoboda                                                                                  Petr Helekal 

      místostarosta                                                                                           starosta   


