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Usnesení 
 

z 58. jednání rady městyse Dolní Čermná konané 

dne 30.10.2017 od 16.30 hodin na Úřadu městyse Dolní Čermná 
 

 

58.1. Rada městyse schválila program jednání.  

 

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

 „Chodníky Dolní Čermná“ (řešení drobných problémů při výstavbě 

jednotlivých úseků, byla doplněna žádost o financování)  

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

zpevněných ploch“ (obruby hotové, proběhne dodláždění)  

 opravy veřejného osvětlení (probíhají opravy na náměstí a další)   

 opravy chodníku od úřadu po čp. 229 a opravy lávky 

 

58.3. Rada městyse schválila rozpočtovou změnu č. 7 k rozpočtu městyse Dolní 

Čermná na rok 2017 dle přílohy a uložila starostovi zajistit informování 

zastupitelstva městyse o schválení rozpočtové změny.  

 

58.4. Rada městyse v souvislosti s přípravou dohody o vytvoření společného 

školského obvodu spádové školy Základní škola Vincence Junka, Dolní Čermná, 

okres Ústí nad Orlicí, ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění (školský 

zákon), se seznámila s předpokládanou výší podílů na výdajích školských zařízení 

(školní jídelny a školní družiny) sousedních obcí za žáky, kteří jsou povinni plnit 

povinnou školní docházku a využívají uvedená zařízení a uložila starostovi tuto 

skutečnost projednat se starostkami příslušných obcí.      

 

58.5. Rada městyse vzala na vědomí informace Mgr. Jana Růžičky z konzultace z GŘ 

HZS ČR konané dne 27.10.2017 ohledně alokace 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 J. Růžičkovi pokračovat v přípravách 

na podání žádosti o dotaci.  

 

58.6. Rada městyse se seznámila s nabídkami na „opravy hromosvodů dle zpráv o 

revizi hromosvodů“ a uložila starostovi zajistit minimálně další 2 nabídky a 

předložit je radě městyse.  

 



58.7. Rada městyse schválila žádost spolku S.S.M. z. s., se sídlem Dolní Čermná 189, 

IČO 030 04 155 o pořádání festivalu „UNDER DARK MOON“ konaný dne 22.09.2018 

v Areálu zdraví a sportu Dolní Čermná a ukládá starostovi podepsat příslušnou 

smlouvu o užívání areálu se stanovenými podmínkami.  
 

58.8.1. Rada městyse se seznámila se žádostí M. Z. (čj. ÚmDC 809/2017 ze dne 

10.10.2017) ohledně povolení vyjmutí části domu z územního plánu k podnikání – 

obec Jakubovice čp. xx, uložila starostovi projednat předmětný požadavek 

s pořizovatelem a zpracovatelkou územního plánu a o závěrech informovat žadatele 

a radu městyse.  

 

58.8.2. Rada městyse se seznámila se žádostí D. M. (čj. ÚmDC 859/2017 ze dne 

24.10.2017) o změnu územního plánu pro pozemky ppč. 3568/11, ppč. 3568/6 a ppč. 

3619/3 v k. ú. Dolní Čermná, uložila starostovi projednat předmětný požadavek 

s pořizovatelem a zpracovatelkou územního plánu a o závěrech informovat žadatele 

a radu městyse.   

    

58.9.1. Rada městyse projednala upřesňující žádost manželů V. a R. S. (čj. ÚmDC 

839/2017 ze dne 16.10.2017) o odkoupení části ppč.  8017 v k. ú. Dolní Čermná dle 

situačního plánu a doporučila zastupitelstvu městyse schválit zveřejnění záměru 

prodeje předmětné části pozemku.     

58.9.2. Rada městyse projednala žádost K. J. (čj. ÚmDC 782/2017 ze dne 03.10.2017) o 

odkoupení části ppč.  8017 v k. ú. Dolní Čermná dle situačního plánu a doporučila 

zastupitelstvu městyse schválit zveřejnění záměru prodeje předmětné části pozemku.     
 

58.10. Rada městyse projednala žádost manželů L. a A. G. (čj. ÚmDC 8692017 ze dne 

26.10.2017) o odkoupení části pozemkové parcely č. 4105/1 v k. ú, Dolní Čermná 

(doplnění původní žádosti čj. ÚmDC 406/2017 ze dne 29.05.2017) a doporučila 

zastupitelstvu městyse schválit zveřejnění záměru jejího prodeje.  

 

58.11. Rada městyse  schválila uzavření Smlouvy č. Z_S24_12_8120059668 o realizaci 

přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie na stavbu 

„Dolní Čermná 4 – přeložka kNN“ se společností ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, Děčín 

IV – Podmokly, Teplická 874/8, IČO 24729035 dle přílohy a ukládá starostovi 

předmětnou smlouvu podepsat. 

   

58.12. Rada městyse rozhodla o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích 

v majetku městyse - ppč. 4106/14, 4145/1, 4181/43 v k. ú. Dolní Čermná, ve prospěch 

oprávněného - společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, 

Teplická 874/8, IČO 24729035 zastoupená společností K energo, s. r. o., Lanškroun, 

Nádražní 346, IČO 27494683,  spočívající v právu oprávněné osoby na služebném 

pozemku umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy, 

provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, schválila návrh „Smlouvy o  zřízení 



věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2003060/VB/3, Dolní Čermná, č.p. 38 

Jirout_Vd nn,  dle přílohy a uložila starostovi předmětnou smlouvu podepsat. 

 

58.13. Rada městyse rozhodla o zřízení budoucího věcného břemene na pozemku – 

ppč. 3205/2 v k. ú. Dolní Čermná, ve prospěch oprávněného – společnosti ČEZ 

Distribuce, a. s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, IČO 24729035 

zastoupené Milošem Honlem, Praha 8, Horňátecká 1772/19, IČO 63080605, 

spočívajícího v právu oprávněné osoby na služebném pozemku umístit, provozovat, 

opravovat, udržovat zařízení distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a 

modernizaci, schválila návrh „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2016464/VB/1 Dolní Čermná 

32043, Macháčková – RD, nové OM dle přílohy a ukládá starostovi předmětnou 

smlouvu podepsat. 

 

58.14.1. Rada městyse rozhodla poskytnout finanční dary zařízením zdravotnické a 

sociální péče, neziskovým organizacím jejichž služby využívají občané městyse Dolní 

Čermná a fyzické osobě takto: 

 dar ve výši 10.000,- Kč Orlickoústecké nemocnici, Ústí nad Orlicí, Čs. armády 

1076 na podporu Nadačního fondu „S námi je tu lépe“, IČO 01558501   

 dar ve výši 6.000,- Kč příspěvkové organizaci Domov u studánky, Anenská 

Studánka 41, IČO 00854310   

 dar ve výši 10.000,- Kč Oblastní charitě Ústí nad Orlicí, Letohrad, Na Kopečku 

356, IČO 44468920 

 dar ve výši 2.000,- Kč AUDIOHELP, Středisko služeb pro SP Ústí nad Orlicí, 

ul. Čs. armády 284, IČO 49774883 (na cestovní a mzdové náklady na služby 

poskytované v Lanškrouně);     

 dar ve výši 5.000,- Kč M. F., jako příspěvek na klimterapii;  

rada městyse schválila uzavření příslušných darovacích smluv dle návrhů v příloze a 

uložila starostovi je podepsat 

 

58.14.2. Rada městyse projednala žádost Oblastní charity Červený Kostelec, ul. 5. 

května 1170, IČO 48623814 o poskytnutí daru na provoz a rozvoj služeb Hospicu 

Anežky České, rozhodla této žádosti nevyhovět a uložila starostovi zajistit zaslání 

písemné odpovědi žadateli.   

 

58.14.3. Rada městyse projednala žádost ZO ČSOP – Zelené Vendolí, Vendolí 42, IČO 

70920907 o podporu činnosti záchranné stanice pro handicapované živočichy, 

rozhodla této žádosti nevyhovět a uložila starostovi zajistit zaslání písemné 

odpovědi žadateli.   

 

58.15. Rada městyse se seznámila se žádostí L. M. ohledně možnosti pronájmu 

obecních pozemků v k. ú. Jakubovice, konstatuje, že ve vlastnictví městyse Dolní 

Čermná jsou pouze pozemky ppč. 11, ppč. 24, ppč. 29/4 a ppč. 864 (ostatní 



komunikace) a ukládá M. Marešové sdělit tuto skutečnost žadatelce s dotazem, zda 

bude i přesto mít zájem o pronájem  

 

58.16. Rada městyse ohledně prodloužení pachtu zemědělských pozemků – ppč. č. 

1180, ppč. 1108, ppč. 1066, ppč. 1002, ppč. 1010, ppč. 1085, ppč. 1090, ppč. 1082, ppč. 

1071, ppč. 1142,  ppč.  1156,  ppč. 1158 v k. ú. Jakubovice pachtýři společnosti 

VETLABFARM s. r. o. rozhodla zveřejnit úmysl městyse o propachtování 

předmětných pozemků. 

 

58.17.1. Rada městyse schválila příkaz starosty k provedení inventarizace majetku a 

závazků městyse Dolní Čermná k 31.12.2017 v souladu se  Směrnicí č. 1/2012 o 

inventarizaci. 

58.17.2. Rada městyse schválila vyřazení zastaralého, nefunkčního a neopravitelného 

movitého majetku (uvedeného v příloze) z inventární evidence a jeho likvidaci.  

 

58.18. Rada městyse ukládá kontrolní skupině ve složení -  RNDr. Věra Šverclová, 

Ing. Jiří Mencl, Ing. Jiří Bláha, Vladislava Hejlová a Ing. Lenka Kubíčková provést 

kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. 

(zákon o finanční kontrole), v platném znění, u příspěvkových organizací, jejichž 

zřizovatelem je městys Dolní Čermná.       

   

58.19. Rada městyse projednala přípravy XXX. MFF Čermenské slavnosti konaného 

dne 23.06.2017 v Areálu zdraví a sportu v Dolní Čermné a uložila starostovi zajistit 

žádosti o finanční a sponzorské dary na předmětnou akci.  

 

58.20. Rada městyse schválila platové výměry ředitelek příspěvkových organizací 

zřízených městysem Dolní Čermná 

 Základní školy Vincence Junka, Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, se sídlem 

Dolní Čermná 4, IČO 70996806, 

 Mateřská školy Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, se sídlem Dolní Čermná 

4, IČO 70996849,   

 Školní jídelny Dolní Čermná, se sídlem Dolní Čermná 40, IČO 70154503, 

s účinností od 01.11.2017, dle přílohy. 

 

 

  Ing. Jiří Svoboda                                                                                  Petr Helekal 

      místostarosta                                                                                           starosta 


