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Usnesení 
 

z 63. jednání rady městyse Dolní Čermná konané 

dne 05.03.2018 od 15.30 hodin na Úřadu městyse Dolní Čermná 
 

63.1. Rada městyse schválila program jednání.  

 

63.2. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o dokončování investičních 

akcí  

 „Chodníky Dolní Čermná“ 

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

zpevněných ploch    

a uložila starostovi činit úkony a zajistit případná potřebná opatření pro dokončení   

obou akcí.    

 

63.3. Rada městyse v návaznosti na usnesení RM č. 61.5. ze dne 28.12.2017 a usnesení 

RM č. 62.4. ze dne 31.01.2018  vzala na vědomí informace starosty o jednání ohledně 

nabytí pozemků ppč. 8157 a ppč. 8160 v k. ú. Dolní Čermná a uložila starostovi 

zajistit přípravu podkladů potřebných k projednání v zastupitelstvu. 

 

63.4. Rada městyse se seznámila se žádostmi spolků o poskytnutí dotací na podporu 

aktivit dětí a mládeže podaných v rámci „Programu pro poskytování dotací 

z rozpočtu městyse Dolní Čermná na podporu aktivit dětí a mládeže pro rok 2018“ a 

uložila komisi sportovní a kulturní předložit radě a zastupitelstvu návrh na 

rozdělení dotací v roce 2018.   

 

63.5. Rada městyse rozhodla poskytnout finanční dar ve výši 10.000,- Kč Rodinnému 

centru KUK, z. s., se sídlem Dolní Čermná 4, IČO 22855025, u příležitosti 10-ti letého 

výročí činnosti taneční skupiny DC DANCE, schválila uzavření příslušné darovací 

smlouvy dle návrhu v příloze a uložila starostovi ji podepsat. 

 

63.6. Rada městyse ohledně přípravy převodu nemovitostí v AZAS se seznámila 

s Odhadem obvyklé ceny - č. 001/2018 předmětných nemovitostí ze dne 27.02.2018 

zpracovaným Ing. Milanem Thamem a dohodnutou výší kupní ceny s převodcem 

(prodávajícím) TJ Dolní Čermná z. s., se sídlem Dolní Čermná 243, IČO 44468300 a 

uložila starostovi zajistit přípravu všech podkladů a předložit je k projednání 

zastupitelstvu městyse.   

 



63.7. Rada městyse se seznámila s písemnou výpovědí nájemní smlouvy Š. Š., Horní 

Čermná, (čj. ÚmDC 187/2018 ze dne 15.02.2018), z nebytových prostor v I. NP vlevo 

v domě čp. 230 – provozovna kadeřnictví (část jednotky č. 230/2) a uložila H. 

Vágnerové a M. Marešové zveřejnit záměr pronájmu předmětných nebytových 

prostor pro poskytování služeb s možností vzniku pronájmu od 01.06.2018. 

 

63.8.1. Rada městyse se seznámila se žádostí O. B., (čj. ÚmDC 184/2018 ze dne 

15.02.2018) a schválila žadateli prodloužení pronájmu bytu č. 8 v bytovém domě čp. 

224 v Dolní Čermné do 31.03.2018.     

 

63.8.2. Rada městyse se seznámila se žádostmi žadatelů o pronájem bytu č. 8 

v bytovém domě čp. 224 v Dolní Čermné dle přílohy a rozhodla pronajmout 

třípokojový mezonetový byt č. 8 v domě čp. 224 v Dolní Čermné do společného 

nájmu M. Ch. a P. Č. a uzavřít s nimi nájemní smlouvu od 01.04.2018 na dobu určitou 

do 31.12.2018, s nájemným ve výši dle přílohy, za podmínky, že nejpozději do 

28.03.2018 složí na účet městyse požadovanou kauci a uložila starostovi podepsat 

příslušnou smlouvu o nájmu bytu.  

 

63.9. Rada městyse v návaznosti na usnesení RM č. 62.6. ze dne 31.01.2018 se 

seznámila s informacemi od starosty získaných na  jednání s vedoucí pobočky SPÚ 

Ústí nad Orlicí Ing. Hanou Jeníčkovou, PhD. konaného dne 05.03.2018, ohledně 

zpracování projektových dokumentací společných zařízení (poldry a komunikace) 

v rámci komplexní pozemkové úpravy katastrálního území Dolní Čermná a rozhodla 

upustit od záměru zpracování projektových dokumentací některých hlavních a 

vedlejších cest (viz příloha k usnesení RM 51.2.) na náklady městyse.  

 

63.10. Rada městyse v návaznosti na usnesení RM č. 62.11. ze dne 31.01.2018 vzala na 

vědomí informace z jednání starosty s farářem Římskokatolické farnosti Dolní 

Čermná Mgr. Josefem Roušarem ohledně postupů při provozování a správě hřbitova 

a záměrech městyse v oblasti pohřebnictví. 

 

63.11. Rada městyse v rámci přípravy akce „Chodník Malův most – Betonka“  

 schválila cenovou nabídku Ing. Jana Eibla, Praha 3, Pod Lipami 2564/27, IČO 

73521442, na zpracování projektové dokumentace akce, dle přílohy  

 vzala na vědomí informace o jednáních souvisejících s akcí (MěÚ Lanškroun 

vodní hospodářství, Povodí Labe, s. p., DI Policie ČR) 

 

63.12. Rada městyse se seznámila se žádostmi žadatelů o pacht pozemků v k. ú. 

Dolní Čermná určených k zemědělskému využití, dle přílohy, a   

rozhodla propachtovat O. P., Dolní Čermná, pozemky část ppč. 8000, ppč. 8177, ppč.  

8163, ppč.  8254, ppč.  8361, ppč. 8559, část ppč. 8017, ppč.  8162, ppč. 8173, ppč.  8255, 

ppč.  8319, ppč.  8426 v k. ú. Dolní Čermná pro účely zemědělského využití 

(zemědělský pacht), od 01.04.2018 na dobu neurčitou za pachtovné, které bylo pro 



městys cenově nejvýhodnější a uložila starostovi podepsat příslušnou smluvní 

dokumentaci dle přílohy. 

 

63.13. Rada městyse schválila podání žádosti o individuální dotaci z rozpočtových 

prostředků Pardubického kraje v roce 2018 na nákup nového dopravního automobilu 

pro jednotku SDH obce Pk v roce 2018 a uložila starostovi zajistit podání žádosti 

v požadovaném termínu.  

 

63.14. Rada městyse projednala nutnost zajištění dopravního značení a jeho umístění 

dle předběžného projednání s DI Policie ČR na návrší a před Penzionem Lesní brána 

v Dolní Čermné a uložila starostovi zajistit zpracování návrhu v intencích jednání 

rady od projektanta a projednání s příslušnými orgány státní správy  

 

63.15. Rada městyse projednala individuální požadavky občanů ohledně svozu 

sběrných nádob SKO se závěry dle přílohy s tím, že jejich zohlednění platí pro rok 

2018.    

 

63.16. Rada městyse schválila umístění 4 ks kontejnerů (3 ks v Dolní Čermné, 1 ks 

v Jakubovicích) na použité oděvy, obuv a hračky na určených místech (veřejných 

prostranstvích) a uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů se 

společností TextilEco a. s., Praha 1, Palackého 715/15, IČO 28101766 dle předloženého 

návrhu a uložila starostovi podepsat příslušnou smluvní dokumentaci a zajistit 

rozmístění nádob v co nejkratším možném termínu.   

 

63.17. Rada městyse se seznámila s návrhem V. a R. S. na rozdělení pozemku ppč. 

8017 v k. ú. Dolní Čermná a vytyčením hranice intravilánu, uložila H. Vágnerové 

informovat o závěrech žadatele s tím, že zpracovaný geometrický plán bude 

předložen radě městyse. 

 

63.18. Rada městyse se seznámila s „otevřeným dopisem – výzvou zastupitelům obcí 

a měst České republiky k doplacení odměn členů okrskových volebních komisí 

z vlastního rozpočtu“ (čj. ÚmDC 146/2018 ze dne 06.02.2018) a rozhodla výzvě 

nevyhovět a nedoplácet z rozpočtu městyse mimořádné odměny členům okrskových 

volebních komisí za proběhlou prezidentskou volbu s tím, že jejich odměňování je 

záležitostí státu a uložila starostovi zajistit odeslání písemné odpovědi.     

 

63.19. Rada městyse vzala na vědomí inventarizační zprávu za rok 2017 ze dne 

30.01.2018 příspěvkové organizace Školní jídelna Dolní Čermná, Dolní Čermná 40, 

IČO 70154503, dle přílohy. 

 

  Ing. Jiří Svoboda                                                                                  Petr Helekal 

      místostarosta                                                                                           starosta 


