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Usnesení 
 

 

z 67. jednání rady městyse Dolní Čermná konané 

dne 09.05.2018 od 16.30 hodin na Úřadu městyse Dolní Čermná 
 

 

67.1. Rada městyse schválila program jednání.  

 

67.2. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o investičních akcích r. 2018:  

 „Osobní výtah objektu základní školy v Dolní Čermné“  (uzavření smlouvy o 

dílo, předání staveniště) 

 „Chodník v sídlišti“ (projekční příprava akce, zajištění stavebního povolení) 

 opravy místních komunikací na náměstí (příprava akce) 

 opravy dalších komunikací (příprava akce) 

 hřiště u ZŠ (projednání umístění na pozemku) 

 opravy obřadní síně v čp. 234 

 oprava elektroinstalace v kostele Jakubovice 

 oprava zábradlí na lávce ke kostelu  

 dalších drobných plánovaných akcích (oprava VO, vybudování uvítacích 

billboardů, nasvětlení budovy ZŠ a billboardů při vjezdu do městyse, 

informace o rozpočtu plánované výměny oken a dveří čp. 230 – Česká pošta,  

osvětlení tělocvičny)   

a uložila starostovi a místostarostovi zajistit všechna potřebná opatření pro realizaci 

akcí. 

 

67.3. Rada městyse vzala na vědomí informace ohledně sběru a svozu separovaného 

odpadu, schválila doplnění 20 ks kontejnerů na plasty  a uložila starostovi 

informovat obyvatele o těchto informacích v Dolnočermenském zpravodaji.   

 

67.4. Rada městyse schválila nabídku spol. Strabag STRABAG a. s., odštěpný závod 

Praha, oblast Hradec Králové, na provedení terénních úprav poldru (nad novým 

sídlištěm RD) a uložila starostovi zajistit jejich realizaci.  

 

67.5. Rada městyse vzala na vědomí informace o jednáních se SUS Pardubického 

kraje ohledně případné opravy asfaltových povrchů v majetku Pardubického kraje 

na náměstí v Dolní Čermné plynule navazujících na komunikaci městyse.  



67.6. Rada městyse vzala na vědomí informaci o přípravách převodu nemovitostí 

v AZAS z majetku TJ Dolní Čermná z. s. do vlastnictví městyse Dolní Čermná. 

 

67.7. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o údržbě revitalizované 

zeleně a obnově některých dalších ploch a uložila starostovi projednat s firmou 

Michal Chadima, Výprachtice xxx, IČO 03953289 zajištění dalších sezónních a 

zahradnických prací.    

 

67.8. Rada městyse vzala na vědomí informace o přípravách a organizaci 30. ročníku 

MFF Čermenské slavnosti konaného dne 23.06.2018 v AZAS, včetně informace o 

uzavřených souvisejících smlouvách o reklamě a darovacích smlouvách a uložila 

přípravnému výboru zajistit všechna potřebná opatření pro zdárný průběh akce.    

 

67.9. Rada městyse na základě pozvání hejtmana Pardubického kraje schválila 

zahraniční pracovní cestu starosty na Ukrajinu ve dnech 14 – 17. 05.2018, které se 

zúčastní společně s delegací Pardubického kraje.    

 

67.10. Rada městyse se seznámila s pozváním starosty družební obce Kazár na XI. 

ročník Lokšovského festivalu ve dnech 25. – 27. 05.2018, konstatuje, že z důvodu 

pracovního vytížení není možná účast zástupců městyse Dolní Čermná a uložila 

starostovi odeslat omluvný dopis.    

 

67.11. Rada městyse se seznámila s cenovými nabídkami firem na nákup žacího 

stroje (viz příloha) a schválila nákup komunálního sekacího traktoru KUBOTA G 23 

HD (včetně závaží s žacím ústrojím RCK 48-G23) od společnosti Živa zemědělská 

obchodní, a. s., Klášterec nad Orlicí 120, IČO 60917598 dle přílohy a uložila starostovi 

podepsat příslušnou kupní smlouvu.   

 

67.12. Rada městyse schválila nákup 30 kusů setů (stoly a lavice) do Areálu zdraví a 

sportu od společnosti partystan.cz s.r.o., Doudleby nad Orlic, Jiráskova 359, IČO 

25950525, dle předložené cenové nabídky. 

 

67.13. Rada městyse projednala a schválila žádost svazku obcí Lanškrounsko, se 

sídlem Lanškroun, nám. J. M. Marků 12, IČO 70902640, o poskytnutí finanční částky 

ve výši 18.373,- Kč z rozpočtu městyse Dolní Čermná na dofinancování projektu 

„Revitalizace odpočinkového místa Cyklotras Lanškrounska – Mariánská hora“ a 

uložila starostovi podepsat příslušnou smlouvu.  

 

67.14. Rada městyse v souvislosti s účinností Nařízení EU 2016/679 General Data 

Protection Regulation (GDPR) 

a) vzala na vědomí „Dodatek k platným smlouvám o poskytnutí práv k užívání 

software“ se společností ALIS, spol. s r. o., Česká Lípa, Mariánská 538, IČO 00672416  

b) projednala a schválila 



 interní „Směrnici na ochranu osobních údajů“ městyse Dolní Čermná 

 „Smlouvu o poskytování hostingových služeb“ č. INSO1374/1 se společností 

ALIS, spol. s r. o., Česká Lípa, Mariánská 538, IČO 00672416 a uložila 

starostovi ji podepsat  

 

67.15.1. Rada městyse vzala na vědomí sdělení Ministerstva vnitra ČR, GŘ HZS ČR o 

registraci akce 014D24100 8257 Dolní Čermná – Dopravní automobil (dopravní 

automobil pro JSDHO) a rozhodla vyhlásit výběrové řízení na veřejnou zakázku 

malého rozsahu na předmětnou akci, které pro městys zajišťuje DSO Mikroregion 

Severo-Lanškrounsko. 

67.15.2. Rada městyse schválila přijetí individuální účelové investiční dotace na nový 

dopravní automobil pro JSDHO z rozpočtu Pardubického kraje v rámci dotačního 

programu MV- GŘ HZS ČR – 2018 ve výši 2/3 skutečně poskytnuté investiční dotace 

MV- GŘ HZS ČR (maximálně 300 tis. Kč) a uzavření příslušné veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského náměstí 

125, Pardubice, IČO 70892822, a uložila starostovi předmětnou smlouvu podepsat.    

 

67.16. Rada městyse schválila přijetí programové účelové dotace na požární techniku 

a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pardubického kraje na rok 

2018 do výše 70% ze skutečných celkových nákladů, maximálně 20.000,- Kč (na 

opravu požárního automobilu), a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského náměstí 125, 

Pardubice, IČO 70892822, a uložila starostovi předmětnou smlouvu podepsat.    

 

67.17. 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 (pořízení digitální stanice a 

radiostanice s příslušenstvím).    

 

67.18. Rada městyse projednala návrh na řešení dopravního značení na vjezdech 

před návrším kostela sv. Jiří v Dolní Čermné (dopravní značky zóna) a uložila 

starostovi projednat předmětný návrh se všemi dotčenými orgány státní správy a 

zajistit umístění dopravního značení. 

 

67.19. Rada městyse vzala na vědomí informaci o záměru městyse podat žádost o 

poskytnutí úvěrového rámce na financování investičních akcí, jejichž realizace se 

předpokládá v období 2019 až 2020, uložila starostovi projednat uvedený záměr se 

zástupci České spořitelny, a. s. a o možnostech informovat radu a zastupitelstvo 

městyse.    

 

67.20. Rada městyse projednala koncepci oslav „100. let od vzniku Československa“ 

v Dolní Čermné dle návrhu Mgr. Jana Růžičky a uložila starostovi svolat jednání 



členů sportovní a kulturní komise a společenské komise za účelem zajištění 

organizace těchto oslav. 

 

67.21. Rada městyse schválila ukončení nájmu bytu ve II. NP nad tělocvičnou ZŠ 

Dolní Čermná čp. 4  na základě „Smlouvy o nájmu bytu“ ze dne 01.07.2015 nájemnici 

K. V., dohodou ke dni 31.05.2018 a  uložila zaměstnankyním úřadu městyse zajistit 

obsazení předmětného bytu.  

 

67.22. Rada městyse vzala na vědomí žádost p. Z. F., bytem xxx (čj. ÚmDC 350/2018 

ze dne 30.04.2018) o výměnu vybavení bytu z důvodu prošlé životnosti a opotřebení 

a uložila předložit předmětnou žádost k posouzení komisi stavební k vydání jejího 

stanoviska a informovat o tomto postupu žadatelku.    

 

67.23. Rada městyse vzala na vědomí informaci Ministerstva vnitra (čj. ÚmDC 

369/2018 ze dne 09.05.2018) o návrhu optimalizace sítě matričních úřadů v ČR, 

uložila M. Macháčkové zúčastnit se společného setkání pracovníků MV se zástupci 

dotčených obcí k této problematice a o závěrech informovat vedení a radu městyse. 

 

67.24. Rada městyse schválila pojistnou smlouvu č. 20822670-81 uzavíranou mezi 

Českou pojišťovnou, a. s. Praha 1, Spálená 75/16, IČO 45272956 a městysem Dolní 

Čermná, dle přílohy.   

 

 

 

 

 

Ing. Jiří Svoboda                                                                                  Petr Helekal 

      místostarosta                                                                                       starosta 

 

 


