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Usnesení 
 

z 59. jednání rady městyse Dolní Čermná konané 

dne 04.12.2017 od 16.30 hodin na Úřadu městyse Dolní Čermná 
 

 

59.1. Rada městyse schválila program jednání.  

 

59.2. Rada městyse vzala na vědomí aktuální informace o investičních akcích:  

 „Chodníky Dolní Čermná“ (řeší se dokončovací práce, financování plánováno 

s respektováním pravidel rozpočtové odpovědnosti)  

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

zpevněných ploch“ (dokončena část „A“, uhrazení faktury z běžného účtu, 

podána žádost o financování poskytovateli dotace MMR, předpoklad 

profinancování dotace do konce r. 2017, část „B“ bude předána do 31.05.2017)  

 

59.3. Rada městyse vzala na vědomí informace o přípravách, organizaci a plánování 

programu 30. ročníku MFF Čermenské slavnosti. 
 

59.4. Rada městyse vzala na vědomí informaci o nákladech na platy zaměstnanců 

městyse v souvislosti s novelou nařízení vlády č. 564/2006 Sb. a nařízením vlády č. 

341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.  

 

59.5. Rada městyse se seznámila s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn 

členů zastupitelstev územních samosprávných celků, projednala návrh na změnu 

odměn za výkon funkcí poskytovaných neuvolněným členům zastupitelstva městyse 

a fyzickým osobám – funkcionářům, kteří nejsou členy zastupitelstva městyse, 

s účinností od 01.01.2018 a doporučila zastupitelstvu městyse ho schválit. 

 

59.6. Rada městyse schválila rozpočtovou změnu č. 9 k rozpočtu městyse Dolní 

Čermná na rok 2017 dle přílohy a uložila starostovi zajistit informování 

zastupitelstva městyse o schválení rozpočtové změny.  

 

59.7. Rada městyse se seznámila s návrhy rozpočtů na rok 2018 a střednědobých 

výhledů rozpočtů na roky 2019 – 2020 příspěvkových organizací zřízených městysem 

Dolní Čermná  

 Základní škola Vincence Junka, Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí,  

 Mateřská škola Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí,  



 Školní jídelna Dolní Čermná,  

a uložila ředitelkách příspěvkových organizací je zveřejnit. 

    

59.8. Rada městyse projednala návrh na změnu pravidel sociálního fondu městyse 

zřízeného ve smyslu ust. § 5 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozd. předpisů, uložila 

starostovi zajistit zpracování návrhu Statutu sociálního fondu městyse Dolní Čermná 

a předložit ho k projednání zastupitelstvu městyse. 
 

59.9. Rada městyse schválila uzavření kupní smlouvy se spol. EKO-KOM, a. s., Praha 

4, Na Pankráci 1685/17, IČO 25134701 o odkoupení 7 ks použitých sběrných nádob na 

sklo dle předloženého návrhu a uložila starostovi ji podepsat.  

 

59.10. Rada městyse projednala nabídku na dodání LED svítidel ZEUS 75/38W 

předloženou společností Empemont s. r. o. a Empesort s. r. o., Valašské Meziříčí, 

Železničního vojska 1472, rozhodla ji schválit a uložila starostovi zajistit objednávku 

28 kusů svítidel dle nabídky  v příloze   

 

59.11. Rada městyse projednala žádost O. P., o propachtování pozemků ve vlastnictví 

městyse Dolní Čermná pro účely zemědělské prvovýroby  a rozhodla zveřejnit 

záměr propachtování pozemků ppč. 8000 (část), ppč. 8177, ppč.  8163, ppč.  8254, ppč.  

8361, ppč. 8559, ppč. 8017 (část), ppč.  8162, ppč. 8173, ppč.  8255, ppč.  8319, ppč.  

8426 v k. ú. Dolní Čermná pro účely zemědělského využití. 

 

59.12. Rada městyse vzala na vědomí sdělení O. B. o ukončení nájmu bytu č. 8 

v domě čp. 224 a uložila M. Marešové a H. Vágnerové zajistit obsazení předmětného 

bytu prostřednictvím inzerátu v Dolnočermenském zpravodaji s možností uzavřít 

nájemní smlouvu od 01.03.2018. 

 

59.13. Rada městyse projednala žádost Š. Š., Horní Čermná, o prodloužení pronájmu 

nebytových prostor v přízemí domu čp. 230 v Dolní Čermné (provozovna 

kadeřnictví) a rozhodla zveřejnit úmysl městyse pronajmout předmětné nebytové 

prostory. 

 

59.14. Rada městyse udělila předchozí souhlas k přijetí darů pro Základní škola 

Vincence Junka, Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, pro účely uspořádání vánoční 

besídky.  

 

59.15. Rada městyse se seznámila s žádosti spolku Junák – Český skaut, středisko 

Bratra Robina Letohrad o poskytnutí finanční podpory na opravu skautské klubovny 

v Dolní Čermné plánovanou v roce 2018 a uložila starostovi jednat s vedoucím 

střediska L. S. ve smyslu jednání rady. 

59.16. Rada městyse schválila provozní dobu Úřadu městyse a fungování sběrného 

místa v době od 22.12.2017 do 30.12.2017 dle přílohy. 



 

59.17. Rada městyse jmenovala členkou školské rady při Základní škole Vincence 

Junka, Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, se sídlem Dolní Čermná 4, IČO 70996806, 

za zřizovatele - městys Dolní Čermná RNDr. Věru Šverclovou.  

 

 

 

  Ing. Jiří Svoboda                                                                                  Petr Helekal 

      místostarosta                                                                                           starosta 


