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Usnesení 
 

z 55. jednání rady městyse Dolní Čermná konané 

dne 11.09.2017 od 16.30 hodin na Úřadu městyse Dolní Čermná 
 

 

55.1. Rada městyse schválila program jednání.  

 

55.2. Rada městyse vzala na vědomí aktuální informace k akcím: 

 „Chodníky Dolní Čermná“ (průběh realizace akce, zahájení úseku D, 

financování akce)  

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

zpevněných ploch“ (zahájení realizace 04.09.2017, jednání se zainteresovanými 

stranami, další předpokládaný postup) 

 rekonstrukce, opravy a instalace veřejného osvětlení (jednání s projektantem, 

postup u jednotlivých úseků) 

 „Bezbariérové úpravy ZŠ (výtah) a vybavení IT učebny“ (jednání se spol. ČEZ 

o přeložce KNN, předpoklad financování) 

 

 

55.3.Rada městyse vzala na vědomí informace o dalších poruchách a problémech na 

stávajícím veřejném osvětlení v různých částech obce a uložila starostovi zajistit jejich 

odstranění v co nejkratším termínu.  

 

 

55.4. Rada městyse schválila nabídku společnosti LAMBERGA s. r. o., Brno – 

Žabovřesky, Sochorova 38, IČO 29241723 na nákup svítidel a sloupů veřejného 

osvětlení v souvislosti s opravou veřejného osvětlení dle přílohy.  

 

 

55.5. Rada městyse se seznámila s předběžným vyhodnocením 26. ročníku Setkání 

Čermných konaného dne 02.09.2017 v Areálu zdraví a sportu v Dolní Čermné, s 

náklady akce, vyslovila poděkování Mgr. Kateřině Veselé za přípravu a organizaci 

akce, organizačnímu týmu i spolkům a uložila starostovi předložit radě konečné 

vyhodnocení akce.       

 



55.6. Rada městyse projednala programový rámec 30. ročníku Čermenských slavností 

a uložila starostovi pokračovat v přípravách akce a průběžně informovat radu o 

přípravách akce.  

 

 

55.7.1. Rada městyse vyhodnotila možnosti zajištění sběru separovaného odpadů a 

schválila zavedení způsobu rozmístění sběrných nádob na veřejných stanovištích 

v katastru obce Dolní Čermná a místní části Jakubovice a uložila starostovi činit 

nezbytné úkony a vést potřebná jednání se zástupci spol. EKO-KOM, a. s. pro 

zavedení vybraného systému. 

55.7.2. Rada městyse uložila starostovi zajistit přípravu a předložit k projednání 

zastupitelstvu městyse návrh obecně závazné vyhlášky městyse o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Dolní Čermná. 

55.7.3. Rada městyse uložila starostovi zajistit poptávkové řízení na svoz 

separovaného odpadu z veřejných stanovišť. 

 

 

55.8. Rada městyse se seznámila s novými povinnostmi obcí a veřejných 

funkcionářů  vyplývajícími z novely zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 

pozd. předpisů. 

 

 

55.9. Rada městyse se seznámila s úspěšností žádostí o dotace podanými svazkem 

Mikroregion Severo-Lanškrounsko do I. kola dotačních výzev MAS Orlicko.  

 

 

55.10. Rada městyse vzala na vědomí vyhodnocení konání letního kina v Areálu 

zdraví a sportu „Kinematograf bratří Čadíků“ v termínu 19.08. - 22.08.2017.  

 

55.11. Rada městyse schválila výměnu vybavení bytu č. 12 v bytovém domě čp. 226 

dle přílohy.  

 

 

55.12. Rada městyse schválila realizaci uložení obrub chodníku v úseku od budovy 

úřadu městyse po čp. 229 (Pizzerie u Evženie) firmou Strabag, a.s. dle předložené 

nabídky  

 

 

55.13. Rada městyse projednala záměr nabytí pozemků ppč. 8157 a ppč. 8160 v k. ú. 

Dolní Čermná a uložila starostovi zajistit přípravu potřebných podkladů ohledně 

jejich nabytí pro jednání orgánů městyse. 

 



55.14. Rada městyse projednala záměr výstavby rodinného domu manž. S. na části 

ppč.  8017 v k. ú. Dolní Čermná, uložila informovat o výsledku žadatele a poté 

předložit zastupitelstvu záměr zveřejnění úmyslu prodeje předmětného pozemku; 

ohledně informací ve stavebních záležitostech odkazuje žadatele na jednání 

s příslušným stavebním úřadem.  

 

 

 

 

 

   Ing. Jiří Svoboda                                                                                  Petr Helekal 

      místostarosta                                                                                           starosta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


