
čj. ÚmDC 436/2017  
 

Spisový znak: 101.2.2    A/10 

 

Usnesení 
 

z 51. jednání rady městyse Dolní Čermná konané 

dne 31.05.2017 od 16.30 hodin na Úřadu městyse Dolní Čermná 
 

 

51.1. Rada městyse schválila program jednání.  

 

51.2. Rada městyse projednala rozsah plánovaných realizací hlavních a vedlejších 

cest dle „Plánu společných zařízení“ v rámci komplexních pozemkových úprav 

katastrálního území Dolní Čermná, schválila jej dle návrhu v příloze a uložila 

starostovi zajistit cenovou nabídku na zpracování projektových dokumentací 

schválených hlavních a vedlejších cest a předložit ji radě městyse.     

 

51.3. Rada městyse vzala na vědomí aktuální informace o projektech: 

 „Obnova navrší kostela sv. Jiří v Dolní Čermné Etapa 2 a 3 – oprava 

zpevněných ploch“ (jednání o koordinaci se zástupci spol. ČEZ a vítězné 

zhotovitelské firmy ohledně pokládky kabelu NN) 

  „Chodníky Dolní Čermná“ (dobíhá termín pro podání námitek ohledně 

výběru zhotovitele, předpoklad podpisu všech smluv nutných pro realizaci 

akce)  

 „OSOBNÍ VÝTAH OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOLNÍ ČERMNÉ a 

vybavení IT učebny v Základní škole Vincence Junka Dolní Čermná“ (podání 

žádosti o dotaci, dle výsledku - příprava výběrového řízení)   

 

51.4. Rada městyse projednala záměr daru ve výši 50.000,- Kč družebnímu městu 

Velký Berezný a doporučila zastupitelstvu městyse poskytnutí daru v uvedené výši 

schválit.  

 

51.5. Rada městyse se seznámila s aktuálním obsazením a problémy pracovně-

technické skupiny městyse a uložila starostovi zajistit sezónní práce prostřednictvím 

brigádníků.  

 

51.6. Rada městyse schválila záměr nákupu profesionální komunální techniky (žací 

stroj s případnou variantou zařízení na vyhrnování sněhu z chodníků) a uložila 

starostovi zajistit cenovou nabídku a předložit ji radě městyse.     

 



51.7.1. Rada městyse v návaznosti na usnesení RM č. 44.11. ze dne 30.01.2017 a 

usnesení RM č. 47.7. ze dne 19.04.2017 vzala na vědomí informace z jednání s 

oslovenými zájemci o provozování výdejny léčiv a zdravotnického materiálu v 

prostorách budovy čp. 76 v Dolní Čermné.   

51.7.2. Rada městyse rozhodla zveřejnit úmysl městyse pronajmout nebytové 

prostory v I. nadzemním podlaží budovy čp. 76, 101 v k. ú. Dolní Čermná dle 

situačního plánku pro účely provozování výdejny léčiv a zdravotnického materiálu. 

 

51.8. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o jednání se zástupcem 

společnosti Skala servis s. r. o., Dolní Libchavy 259, IČO 28818211 ohledně 

nabízených služeb (spisová služba, skartační řízení) a schválila nabídku na zajištění 

skartačního řízení určených dokumentů úřadu městyse.   

 

51.9. Rada městyse vzala na vědomí informace o úsporách v odpadovém 

hospodářství za období I. – IV./2017 a dalším  postupu v jednáních se zástupcem 

spol. EKO-KOM, a. s. ohledně  rozmístění sběrných nádob na separovaný odpad na 

území Dolní Čermné a Jakubovic.  

 

51.10. Rada městyse se seznámila s cenovými nabídkami na akci „výměna oken  - 

tělocvična“ předloženými firmami dle přílohy, rozhodla přijmout nabídku 

společnosti Stavona, spol. s r. o, České Libchavy 177, IČO 15030768 jako cenově 

nejvýhodnější a uložila starostovi podepsat příslušnou smluvní dokumentaci.    

 

51.11. Rada městyse se seznámila s cenovými nabídkami uchazečů v rámci vyhlášené 

veřejné soutěže obálkovou metodou na prodej pozemkové parcely č. 304/1 – trvalý 

travní porost v k. ú. Jakubovice dle usnesení RM č. 47.8. ze dne 19.04.2017 a 

doporučila zastupitelstvu městyse schválit prodej předmětného pozemku do 

podílového spoluvlastnictví P. Č., Jakubovice (1/2) a P. Z., Horní Třešňovec (1/2) za 

jimi nabídnutou kupní cenu 217,- Kč/m2 plus DPH dle sazby stanovené zákonem 

(21%).  

 

51.12. Rada městyse projednala a schválila vícedenní služební cesty starosty a 

místostarosty v červnu až srpnu 2017, dle přílohy.  

 

51.13. Rada městyse vzala na vědomí informace o jednáních vedoucích k nabytí 

nemovitostí v Areálu zdraví a sportu Dolní Čermná z majetku TJ do vlastnictví 

městyse v intencích předchozích jednání  rady a v zastupitelstva a k problému 

vlastnictví nemovitosti č ev. 299  na stavební parcele č. 818 a uložila starostovi vést 

další jednání směřující k nabytí předmětných nemovitostí a radu průběžně 

informovat jejich výsledcích.  

 

51.14. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o poruše přívodního kabelu 

veřejného osvětlení v sídlišti za základní školou a způsobu opravy a uložila 



starostovi zajistit komplexní technické řešení poruchy, včetně instalace 

zpomalovacího retardéru a informovat o průběhu opravy radu městyse na dalším 

jednání. 

 

51.15. Rada městyse vzala na vědomí informace o přípravě kulturně sportovních 

akcí: 

 29. ročníku MFF Čermenské slavnosti konaného dne 24.06.2017 

 záměrech jubilejního 30. ročníku MFF Čermenské slavnosti konaného v r. 2018 

 XXVI. ročníku Setkání Čermných  konaného dne 02.09.2017 v Dolní Čermné   

 

51.16. Rada městyse se seznámila se žádostí E. Ř., Dolní Čermná  (čj. ÚmDC 229/2017 

ze dne 29.03.2017) o vyjádření ke sjezdu z ppč. 3347/3 v k. ú. Dolní Čermná na místní 

komunikaci a schválila obsah odpovědi městyse k předmětné žádosti dle přílohy. 

 

51.17. Rada městyse projednala žádosti ohledně majetkoprávních záležitostí 

 žádost manželů P. a L. Č., Dolní Čermná (čj. ÚmDC 414/2017 ze dne 

31.05.2017) o odkoupení části ppč. 4094 v k. ú. Dolní Čermná s tím, že o 

žádosti bude informováno zastupitelstvo městyse na jednání dne 19.06.2017 a 

bude řešena  v rámci usnesení ZM č. 16.4.5. ze dne 24.04.2017 

  žádost manželů L. a A. G., Dolní Čermná (čj. ÚmDC 406/2017 ze dne 

29.05.2017) o směnu částí pozemků ppč. 4105/1 a stpč. 310/1 v k. ú. Dolní 

Čermná a doporučila zastupitelstvu městyse schválit zveřejnění záměru 

směny předmětných pozemků   

 

51.18. Rada městyse opětovně projednala žádost manželů V. a R. S., Ústí nad Orlicí, o 

odkoupení části ppč. 8017 v k. ú. Dolní Čermná (původně před KPÚ označené jako 

ppč. 2988/2) za účelem výstavby rodinného domu a rozhodla o vyžádání stanoviska 

stavební komise k záměru žadatelů.  

 

51.19. Rada městyse projednala žádost P. Č., Jakubovice (čj. ÚmDC 394/2017 ze dne 

24.05.2017) o udělení výjimky z doby nočního klidu z důvodu konání soukromé akce 

(svatby), konstatuje, že městys Dolní Čermná nemá obecně závaznou vyhlášku o 

nočním klidu ani kompetenci udělovat výjimky z doby nočního klidu a uložila 

starostovi a Haně Vágnerové odpovědět žadateli ve smyslu jednání rady.  

 

51.20. Rada městyse projednala žádost Českého svazu chovatelů, ZO Lanškroun (čj. 

ÚmDC 389/2017 ze dne 24.05.2017) o finanční podporu Krajské výstavy drobného 

zvířectva konanou 08. – 09.09.2017 v Lanškrouně, rozhodla žádosti nevyhovět a 

uložila Haně Vágnerové odpovědět žadateli ve smyslu jednání rady.  

51.21. Rada městyse schválila realizaci akce „Rozšíření zastřešení v Areálu zdraví a 

sportu Dolní Čermná“ a nabídku firmy Truhlářství Jiří Svoboda, Dolní Čermná 252, 

IČO 16746571,  dle přílohy. 

 



51.22. Rada městyse schválila přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtových 

prostředků Pardubického kraje na „F1: Pochod pohádkovým lesem“ ve výši 10.000,- 

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.    

 

 

 

 

   Ing. Jiří Svoboda                                                                                  Petr Helekal 

      místostarosta                                                                                           starosta   

 
 


