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Usnesení 
 

ze 50. jednání rady městyse Dolní Čermná konané 

dne 18.05.2017 od 20 hodin na Úřadu městyse Dolní Čermná 
 

 

 

50.1. Rada městyse schválila program jednání.  

 

50.2. Rada městyse schválila ukončení nájmu nebytových prostor sloužících 

k podnikání (části 1 místnosti ve II. nadzemním podlaží budovy čp. 76 - úřad 

městyse), vzniklého na základě „Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání 

NS/10/15“ ze dne 31.12.2015 pro účely provozování kanalizace a ČOV (zajištění 

úředních hodin pro občany) uzavřené se společností Vodovody a kanalizace 

Jablonné nad Orlicí, a. s., Slezská 350, Jablonné nad Orlicí, IČO 48173398, dohodou ke 

dni 31.05.2017. 

 

50.3. Rada městyse vzala na vědomí informace o nákladech odpadového 

hospodářství za I. čtvrtletí roku 2017, včetně dosažených úspor, dle přílohy. 

 

50.4. Rada městyse vzala na vědomí další informace starosty o postupu při přípravě 

území nad čp. 34 pro výstavbu RD a jednáních starosty s některými vlastníky 

soukromých pozemků v uvedené lokalitě, schválila zpracování zastavovací studie a 

uložila starostovi  

 zajistit její zpracování  

 předložit zastupitelstvu městyse návrh obvyklé kupní ceny pozemků, za 

kterou budou pozemky v daném území vykupovány.  

 

50.5. Rada městyse schválila služební cestu starosty na Slovensko do Liptovské 

Tepličky a následně do Maďarka do družební obce Kazár na „Lokso festival“, ve 

dnech 24.05. – 28.05.2017.    

 

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

prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pardubického kraje 2017 ve výši 

30.000,- Kč (na opravu požárního automobilu) 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.    



50.7. Rada městyse schválila přijetí neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků 

Pardubického kraje na akci „Plynofikace Dolní Čermná a Kanalizace a ČOV D. a H. 

Čermná“ ve výši 110.000,- Kč (na úroky z úvěru) 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.    

 

50.8. Rada městyse schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 

841/RD/248/2016 ze dne 13.10.2016 na stavbu „Stavební úpravy zpevněných ploch 

před objekty Orlovny a kostela sv. Jiří v Dolní Čermné – etapa 1 PARKOVIŠTĚ“, dle 

návrhu v příloze.  

 

50.9. Rada městyse schválila uzavření „Smlouvy o vývozu kontejnerů a odběru 

separovaných surovin“ se společností Suroviny Plundra s. r. o., Žamberk, Nádražní 

1560, IČO 05518083, dle návrhu v příloze.  

 

50.10. Rada městyse projednala žádosti ohledně majetkoprávních záležitostí 

 žádost Společenství vlastníků domu čp. 242 (čj. ÚmDC 293/2017 ze dne 

21.04.2017) o odkoupení pozemkové parcely č. 3282/1 v k. ú. Dolní Čermná a 

doporučila zastupitelstvu městyse schválit zveřejnění záměru prodeje 

 žádost J. H., Dolní Čermná (čj. ÚmDC 308/2017 ze dne 26.04.2017) o 

odkoupení pozemkové parcely č. 4266/4 v k. ú. Dolní Čermná nově zaměřené 

geometrickým plánem č. 856-36/2016 a doporučila zastupitelstvu městyse 

schválit zveřejnění záměru prodeje 

 

50.11. Rada městyse projednala žádost J. V., Dolní Čermná (čj. ÚmDC 350/2017 ze 

dne 11.05.2017) o pronájem bytu v čp. 226 v Dolní Čermné, konstatuje, že 

v předmětném bytovém domě není žádný volný byt a ukládá zaměstnankyním 

úřadu evidovat předmětnou žádost v evidenci žadatelů o byty a v případě uvolnění 

vhodného bytu předložit žádost k rozhodnutí radě městyse.   

    

 
 

 

 

   Ing. Jiří Svoboda                                                                                  Petr Helekal 

      místostarosta                                                                                           starosta   


