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Usnesení 
 

z 57. jednání rady městyse Dolní Čermná konané 

dne 09.10.2017 od 16.30 hodin na Úřadu městyse Dolní Čermná 
 

57.1. Rada městyse schválila program jednání.  

 

57.2. Rada městyse se seznámila s rozsahem nemovitého majetku v AZAS ve 

vlastnictví TJ Dolní Čermná, z.s. dle přílohy, který  má městys Dolní Čermná záměr 

nabýt do vlastnictví (restaurace, ubytovna, bungalovy, minigolf, stavební parcely o 

celkové výměře 1.443 m2, pozemkové parcely o celkové výměře 21.510 m2), a s 

návrhem dohodnuté kupní ceny; rada městyse navrhuje předložení výše kupní ceny 

předmětných nemovitostí a jejího splácení (viz příloha) a nabytí předmětných 

nemovitostí k projednání v zastupitelstvu městyse a doporučuje zastupitelstvu tento 

návrh schválit.        

 

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

 „Chodníky Dolní Čermná“ (další postup prací, budování chodníku F 

z důvodu opravy komunikace, výzva IROP k doplnění žádosti o financování)  

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

zpevněných ploch“ (pokračování stavebních prací, projednání způsobů 

zadláždění, řešení umístění bioodpadu ze hřbitova) 

a ukládá starostovi zajistit dokončení akcí.  

 

57.4. Rada městyse projednala a schválila  

 nabídku společnosti LAMBERGA s. r. o., Brno – Žabovřesky, Sochorova 38, 

IČO 29241723 na dodání sloupů a svítidel v prostoru parčíku v Dolní Čermné 

(náměstí), dle přílohy,   

 nabídky společnosti ELEKTRO KSK, spol.  s r. o., Lanškroun, Lidická 375, IČO 

48172278, na opravy veřejného osvětlení dle příloh.  

 

57.5. Rada městyse rozhodla pronajmout byt č. 12 o velikosti 1 + kk ve III. NP, 

v domě čp. 226 v Dolní Čermné H. B. a uzavřít s ním nájemní smlouvu od 01.11.2017 

na dobu určitou do 31.12.2018, s nájemným ve výši dle přílohy, za podmínky, že 

nejpozději do 27.10.2017 složí na účet městyse požadovanou kauci a uložila 

starostovi podepsat příslušnou smlouvu o nájmu bytu.  

 

57.6. Rada městyse projednala záměr pořízení nové komunální techniky na 

osekávání zeleně a úklid sněhu a zároveň vzala na vědomí informace z jednání se 



zástupkyní České spořitelny, a. s.  Ing. Kudrnáčovou ohledně možností financování 

tohoto nákupu z úvěrového rámce a uložila starostovi zajistit příslušnou poptávku 

na nákup komunální techniky a předložit nabídky radě městyse.    

 

57.7.1. Rada městyse schválila rozsah výpůjčky (počet kusů) sběrných nádob na 

separovaný odpad, které budou umístěny na veřejných stanovištích v k. ú. Dolní 

Čermná a k. ú. Jakubovice, dle přílohy a uložila starostovi informovat o 

požadovaném rozsahu společnost EKO-KOM, a. s.  

57.7.2. Rada městyse schválila výpověď „Smlouvy o dílo na zneškodňování 

obyčejného a nebezpečného odpadu“ ze dne 01.01.2004 uzavřené se společností 

Komunální služby s. r. o., Jablonné nad Orlicí, Pod Vyšehradem 13, IČO 60935863 

s tím, že platnost této smlouvy a závazky z ní plynoucí končí ke dni 31.12.2017 a 

uložila starostovi zajistit poptávkové řízení na nového dodavatele  

 

57.8. Rada městyse se seznámila s možnou trasou chodníků v úseku Malův most – 

Letná (betonka) a uložila starostovi zajistit pokračování přípravy projektu. 

 

57.9. Rada městyse vzala na vědomí informace o personálním obsazení pracovně 

technické skupiny městyse po 31.10.2017 (skončení pracovního poměru 

zaměstnankyň VPP, prodloužení pracovního poměru zaměstnanců přijatých na 

dobu určitou). 

 

57.10. Rada městyse vzala na vědomí informace o jednáních starosty ohledně novely 

zákona . 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozd. předpisů.  

 

57.11. Rada městyse projednala vyhodnocení 26. ročníku Setkání Čermných 

konaného dne 02.09.2017 v Areálu zdraví a sportu v Dolní Čermné a uložila 

starostovi zajistit úhrad faktur spolkům a dalším organizátorům za zajištění 

organizace a úklidu dle návrhu v příloze. 

 

57.12. Rada městyse vzala na vědomí udělení pamětní plakety Ministerstva obrany 

ČR „Péče o válečné hroby“ městysi Dolní Čermná za údržbu a restaurování 

„pomníku padlým v letech 1914 – 1919“ na náměstí v Dolní Čermné. 

 

57.13. Rada městyse schválila rozpočtovou změnu č. 6 k rozpočtu městyse Dolní 

Čermná na rok 2017 dle přílohy a uložila starostovi zajistit informování 

zastupitelstva městyse o schválení rozpočtové změny.  

 

57.14. Rada městyse schválila uzavření „Smlouvy o právu k umístění a provedení 

stavby a o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti“ č. LE-009/2017/Hd se společností 

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., se sídlem Slezská 350, 561 64 

Jablonné nad Orlicí, IČO 48173398 na pozemcích v majetku městyse ppč. 1196 a ppč. 

1104 v k. ú. Jakubovice v souvislosti v navrženou trasou stavby podzemního vedení 



vodovodního řadu u akce: Jakubovice – napojení vrtu JA-1 do VDJ a uložila 

starostovi podepsat předmětnou smlouvu dle přílohy.   

 

57.15. Rada městyse schválila nákup vybavení pro JSDHO dle přílohy. 

 

57.16. Rada městyse projednala nabídku H. J. (čj. ÚmDC 733/2017 ze dne 15.09.2017) 

k odprodeji spoluvlastnického podílu ve výši  2/10 na pozemcích ppč. 1129, ppč. 1130 

a 1/3 na pozemku ppč. 1137 v k. ú. Jakubovice do majetku městyse, uložila předložit 

předmětnou žádost k projednání zastupitelstvu městyse a doporučuje 

spoluvlastnické podíly na předmětných pozemcích do majetku městyse nenabývat.   

 

57.17. Rada městyse se seznámila s dokumentem „Výroční zpráva Základní školy 

Vincence Junka Dolní Čermná, za školní rok 2016/17, ze dne 26.08.2017. 

 

57.18. Rada městyse vzala na vědomí informaci Hasičského záchranného sboru 

Pardubického kraje o alokaci účelové investiční dotace v rámci programu „Dotace 

pro jednotky SDH obcí“ ve výši 450.000,- Kč na pořízení nového dopravního 

automobilu a uložila starostovi a Mgr. Janu Růžičkovi zajistit ve věci další potřebné 

úkony.     

 

 

 

 

 

 

 

   Ing. Jiří Svoboda                                                                                  Petr Helekal 

      místostarosta                                                                                         starosta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


