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Usnesení 
 

 

z 68. jednání rady městyse Dolní Čermná konané 

dne 11.06.2018 od 16.30 hodin na Úřadu městyse Dolní Čermná 
 

 

 

68.1. Rada městyse schválila program jednání.  

 

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

Regulation (GDPR) se  seznámila s  opatřeními pro úřad městyse Dolní Čermná 

navrženými pověřenkyní pro ochranu osobních údajů Mgr. Lenkou Bártlovou, s 

vyhodnocením auditu IT, který provedla spol.  OMEGA tech s. r. o., včetně 

předpokládané výše nákladů pro realizaci navržených opatření a uložila starostovi zajistit 

jejich provedení.  

 

68.3. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o investičních akcích 

realizovaných nebo připravovaných r. 2018:  

 „Oprava místní komunikace na náměstí“ (kolem staré školy a úřadu městyse – 

návrh na změnu původního záměru, odložení realizace na r. 2019)  

  „Chodník v sídlišti“ (povolení stavebního úřadu, příprava k realizaci) 

 „Chodník Malův most – Betonka“ a chodník v úseku od čp. 248 po Penzion Lesní 

brána (projekční příprava akcí) 

 opravy dalších místních komunikací 

 hřiště u ZŠ (nebude se realizovat v r. 2018 z důvodu majetkoprávních záležitostí) 

 parkoviště před  kostelem v Jakubovicích 

 dalších drobných plánovaných akcích (oprava VO, vybudování uvítacích 

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

plánovaných výměnách oken a dveří čp. 234, čp. 230)  

a uložila starostovi a místostarostovi zajistit všechna potřebná opatření pro realizaci či 

přípravu akcí. 

 

68.4. Rada městyse projednala a schválila nabídku společnosti spol. STRABAG a. s., 

odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, Hradec Králové, IČO 

60838744 na akci „Oprava místní komunikace Dolní Čermná – Bahna“ (veřejná zakázka 

malého rozsahu) dle přílohy a  uzavření příslušné smlouvy o dílo a uložila starostovi ji 

podepsat a zajistit všechna potřebná opatření pro realizaci předmětné akce.  

 



68.5. Rada městyse projednala návrh kupní smlouvy o  nabytí nemovitostí v Areálu zdraví 

a sportu Dolní Čermná z majetku TJ Dolní Čermná z. s. do vlastnictví městyse Dolní 

Čermná, včetně splátkového kalendáře, a doporučila zastupitelstvu městyse nabytí 

předmětného majetku a kupní smlouvu schválit.  

 

68.6. Rada městyse schválila rozpočtovou změnu č. 1 k rozpočtu městyse Dolní Čermná na 

rok 2018 dle přílohy a uložila starostovi zajistit informování zastupitelstva městyse o 

schválení rozpočtové změny.  

 

68.7. Rada městyse vzala na vědomí informaci o přípravách, organizaci a financování 30. 

ročníku MFF Čermenské slavnosti konaného dne 23.06.2018 v AZAS a schválila návrh 

rozpočtu uvedené akce dle přílohy. 

 

68.8.1. Rada městyse vzala na vědomí informaci o vyhlášeném výběrovém řízení na 

veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka nového dopravního automobilu pro JSDHO 

Dolní Čermná“, termínu vyhodnocení došlých nabídek a dalším postupu. 

68.8.2. Rada městyse ustanovila komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na 

veřejnou zakázku malého rozsahu Dodávka nového dopravního automobilu pro JSDHO 

Dolní Čermná“ ve složení: Jan Svoboda, Mgr. Jan Růžička a Mgr. Lenka Bártlová, a uložila 

jí předložit na zasedání zastupitelstva městyse její stanovisko (doporučení) pro výběr 

dodavatele. 

 

68.9. Rada městyse projednala záměr na zpracování nových webových stránek městyse 

Dolní Čermná, uložila starostovi zajistit jejich zpracovatele  

 

68.10. Rada městyse v návaznosti na své usnesení č. 67.23. ze dne 09.05.2018 vzala na 

vědomí informace o nerealizování návrhu Ministerstva vnitra na optimalizace sítě 

matričních úřadů v ČR.    

 

68.11. Rada městyse ohledně zastavovací studie a přípravy území pro budoucí výstavbu 

RD nad čp. 34 v Dolní Čermné uložila vedení městyse předložit radě městyse nejméně 3 

jednoduché návrhy architektů na řešení daného území (zastavovací studie), včetně cenové 

nabídky na zpracování, a dále uložila úřadu městyse vést evidenci žádostí zájemců o 

pozemky k výstavbě RD v této lokalitě. 

 

68.12. Rada městyse schválila služební cestu starosty a zastupitele Jana Svobody do 

družební obce Liptovská Teplička v červenci 2018.  

 

68.13. Rada městyse vzala na vědomí informace o novele zákona č. 159/2006 Sb., o střetu 

zájmů, ve znění pozd. předpisů, v souvislosti s povinnostmi veřejných funkcionářů při 

podávání oznámení o majetku, příjmech a závazcích.   

 

68.14. Rada městyse projednala záměr budoucího rozdělení a budoucího vnesení 

nemovitého infrastrukturního majetku „kanalizace a ČOV Horní a Dolní Čermná“ a 



příslušných pozemků v k. ú. Dolní Čermná formou nepeněžitého vkladu do společnosti 

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. a doporučila zastupitelstvu městyse 

schválit zveřejnění předmětného záměru.   

 

68.15. Rada městyse schválila přijetí neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků 

Pardubického kraje na akci „Plynofikace Dolní Čermná a Kanalizace a ČOV D. a H. 

Čermná“ ve výši 70% ze skutečných nákladů vynaložených v r. 2017, max. 120.000,- Kč (na 

úroky z úvěru) a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

z Programu obnovy venkova s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského náměstí 125, 

Pardubice, IČO 70892822 a uložila starostovi předmětnou smlouvu podepsat.    

 

68.16. Rada městyse schválila nákup 2 kusů vozidlových digitálních radiostanic 

MOTOROLA MOTOTRBO DM4600e pro vybavení JSDHO dle nabídky v příloze.   

 

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

výlučném vlastnictví městyse Dolní Čermná – stpč. 330, ppč. 2189/3, 2205/2, 2205/3, 2205/5, 

2205/9, 2210/2, 4109/1, 4109/6, 4111/1, 4114/1, 4114/3, 4132/1, 4132/6, 4132/7, 4132/8, 4280/1, 

vše v k. ú. Dolní Čermná, ve prospěch oprávněného – společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 

Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, IČO 24729035 zastoupená firmou MATEX 

HK s. r. o., Hradec Králové, Kladská 181, IČO 25968807,  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. IE-12-2006356/VB/10 D. Čermná-u 

Kostela, rekonstrukce kNN“,  dle přílohy a ukládá starostovi předmětnou smlouvu 

podepsat. 

 

68.18. Rada městyse rozhodla o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve 

spoluvlastnictví městyse Dolní Čermná - stpč. 678/1 v k. ú. Dolní Čermná, ve prospěch 

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

874/8, IČO 24729035 zastoupená firmou MATEX HK s. r. o., Hradec Králové, Kladská 181, 

IČO 25968807,  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. IE-12-2006356/VB/10  D. Čermná-u Kostela, rekonstrukce kNN“ dle přílohy  

a ukládá starostovi předmětné smlouvy podepsat. 

 

68.19.1. Rada městyse projednala žádosti podané xxx J. K., adresa xxx, na základě 

zmocnění xxx Z. M., adresa xxx (čj. ÚmDC408/2018 ze dne 21.05.2018 a čj. ÚmDC410/2018 

ze dne 21.05.2018) a  

 ohledně užívání nebytových prostor (část jednotky č. 76/1 dle přílohy) v I. 

NP budovy č.p. 76, č.p. 101 v k. ú. Dolní Čermná udělila souhlas s jejich 

podnájmem pro společnost MUDr. Zuzana Majvaldová s. r. o. na dobu určitou do 

31.12.2018  



 udělila souhlas s umístěním sídla obchodní společnosti firmě MUDr. Zuzana 

Majvaldová s. r. o. v jednotce č. 76/1 na adrese Dolní Čermná 101, PSČ 561 53  

 

68.19.2. Rada městyse projednala žádost podanou xxx J. K., adresa xxx, na základě 

zmocnění xxx Z. M., adresa xxx (čj. ÚmDC409/2018 ze dne 21.05.2018) a rozhodla zveřejnit 

úmysl městyse pronajmout nebytové prostory v I. nadzemním podlaží budovy čp. 76, 101 

v k. ú. Dolní Čermná (část jednotky č. 76/1) dle situačního plánku pro účely provozování 

ordinace praktického lékaře pro dospělé.    

 

68.20.1. Rada městyse rozhodla pronajmout byt 3 + 1 ve II. NP nad tělocvičnou ZŠ Dolní 

Čermná čp. 4 do nájmu M. P., bytem xxx a uzavřít s ním nájemní smlouvu od 01.08.2018 

na dobu určitou do 31.07.2020 s nájemným ve výši dle přílohy, za podmínky, že nejpozději 

do 27.07.2018 složí na účet městyse požadovanou kauci a uložila starostovi podepsat 

příslušnou smlouvu o nájmu bytu.  

 

68.20.2. Rada městyse vzala na vědomí uvolnění bytu č. 04 o velikosti 1 + kk v I. NP domu 

čp. 226 v Dolní Čermné a uložila zaměstnankyním úřadu městyse zajistit obsazení 

předmětného bytu.  

 

68.21. Rada městyse projednala žádost ředitelky Mateřská školy Dolní Čermná, okres Ústí 

nad Orlicí, se sídlem Dolní Čermná 4, IČO 70996849, o vyjádření souhlasu s realizací 

projektu v rámci výzvy 02_18_063 Šablony II Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání (OP VVV) a s realizací předmětného projektu v rámci OP VVV souhlasí.  

 

68.22. Rada městyse pro provoz a využití komunálního sekacího traktoru KUBOTA G 23 

HD schválila 

 dokument „Předpoklad využití nově zakoupené komunální techniky ve vztahu 

k odpočtu DPH“ dle přílohy  

 poskytování služeb pro občany a další subjekty s uvedenou technikou  a stanovila 

cenu za motohodinu dle přílohy  

 

68.23. Rada městyse schválila odměnu ředitelce Mateřské školy Dolní Čermná za aktivní 

činnosti nad rámec pracovních povinností v I. pololetí roku 2018 ve výši dle návrhu 

v příloze, která bude poskytnuta z rozpočtových prostředků uvedené příspěvkové 

organizace.  

 

 

Ing. Jiří Svoboda                                                                                  Petr Helekal 

      místostarost9a                                                                                       starosta 


