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Usnesení 
 

z 60. jednání rady městyse Dolní Čermná konané 

dne 14.12.2017 od 19 hodin na Úřadu městyse Dolní Čermná 
 

 

60.1. Rada městyse schválila program jednání.  

 

60.2.1. Rada městyse vzala na vědomí aktuální stav projektu „Chodníky Dolní 

Čermná“, včetně postupu při dalším financování (dodržení pravidel rozpočtové 

odpovědnosti)   

60.2.2. Rada městyse Dolní Čermná schválila Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 

26.06.2017 se zhotovitelem společností SAPA-LPJ, spol. s r. o., se sídlem Dráby 850, 

566 01 Vysoké Mýto, IČO 62063634  na akci „Chodníky Dolní Čermná“, dle návrhu 

v příloze a uložila starostovi ho podepsat.  

 

60.3. Rada městyse schválila rozpočtovou změnu č. 10 k rozpočtu městyse Dolní 

Čermná na rok 2017 dle přílohy a uložila starostovi zajistit informování 

zastupitelstva městyse o schválení rozpočtové změny.  

 

60.4. Rada městyse schválila vyplacení odměn za rok 2017 ředitelkám příspěvkových 

organizací 

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

Dolní Čermná 4, IČO 70996806, 

 Mateřská škola Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, sídlo Dolní Čermná 4, 

IČO 70996849,  

 Školní jídelna Dolní Čermná, sídlo Dolní Čermná 40, IČO 70154503,  

z rozpočtových prostředků jednotlivých příspěvkových organizací, ve výši dle 

přílohy.  

 

60.5. Rada městyse vzala na vědomí některé další záležitosti Základní školy Vincence 

Junka, Dolní Čermná 

 o volbách zástupců do školské rady z řad rodičů a z řad pedagogů 

 oznámení o přerušení provozu školní družiny ve dnech 22.12.2017 – 

02.01.2018  

 



60.6.1. Rada městyse projednala a schválila možnost využití služebního motorového 

osobního vozidla Kia Sportage k soukromým účelům starostovi městyse Dolní 

Čermná, a to s platností od 01.01.2018 do 31.12.2018. 

60.6.2. Rada městyse ukládá ekonomce úřadu městyse postupovat v souvislosti 

s usnesením č.  60.6.1. v souladu s ust. § 6  odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., v platném 

znění, o dani z příjmů.  

 

60.7. Rada městyse schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 

25.10.2017 ohledně pronájmu bytu  č. 12 v domě čp. 226 dle návrhu v příloze. 

 

60.8. Rada městyse schválila podání žádosti městyse o poskytnutí programové 

účelové dotace z rozpočtu Pardubického kraje na požární techniku a věcné 

prostředky požární ochrany JSDHO na rok 2018 (opravy vozidla CAS 25 Liaz).    
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