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Usnesení 
 

z 70. jednání rady městyse Dolní Čermná konané 

dne 23.07.2018 od 16.30 hodin na Úřadu městyse Dolní Čermná 
 

 

70.1. Rada městyse schválila program jednání.  

 

70.2. Rada městyse schválila zakoupení silniční výbavy ke komunálnímu sekacímu 

traktoru KUBOTA G 23 HD za cenu dle přílohy a uložila starostovi zajistit příslušnou 

objednávku. 

 

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

Regulation (GDPR) schválila záměr zakoupení systému pro zabezpečení úřadu městyse a 

uložila starostovi zajistit potřebné informace k pořízení systému a tyto předložit radě 

k projednání a rozhodnutí.  

 

70.4. Rada městyse projednala a schválila podání žádosti na Povodí Labe, s. p., o změnu 

suchého poldru H2 (nad sídlištěm) na poldr s trvalou zátopovou a uložila starostovi 

zajistit její zpracování a odeslání majiteli poldru, Povodí Labe, s.p.     

 

70.5. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o 27. ročníku Setkání Čermných 

konaném dne 01.09.2018 v Čermné u Libouchce a uložila K. Veselé a předsedkyni 

sportovní a kulturní komise organizačně zajistit účast zástupců městyse Dolní Čermná. 

 

70.6.1. Rada městyse se seznámila s návrhem náhradní výsadby v rámci přípravy 

projektové dokumentace na realizaci opatření komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dolní 

Čermná přeložené spol. Agroprojekce Litomyšl, spol. s r. o., Rokycanova 114/IV, Vysoké 

Mýto a toto schválila a uložila starostovi zajistit informování projekční kanceláře  

 

70.6.2. Rada městyse ohledně opatření komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dolní 

Čermná vzala na vědomí informace starosty a místostarosty o jednání se zástupci 

Krajského pozemkového úřadu, pobočka Ústí nad Orlicí a o přípravě projektových 

dokumentací společných zařízení a dalším předpokládaném postupu.    

 

70.7.1. Rada městyse projednala žádost V. Š., bytem xxx (čj. ÚmDC 546/2018 ze dne 

09.07.2018),   schválila ukončení nájmu bytu č. 09 o velikosti 1 + kk ve III. NP domu čp. 226 

v Dolní Čermné na základě „Smlouvy o nájmu bytu“ ze dne 29.11.2013 nájemníkovi V. Š., 

dohodou ke dni 31.08.2018 a  uložila starostovi předmětnou dohodu podepsat.  



70.7.2. Rada městyse rozhodla pronajmout byt č. 04 o velikosti 1 + kk v I. NP domu čp. 226 

v Dolní Čermné V. Š., bytem xxx a uzavřít s ním nájemní smlouvu od 01.09.2018 na dobu 

určitou do 31.12.2018 s nájemným ve výši dle přílohy, s tím, že kauce složená v souvislosti 

s pronájmem bytu č. 09 v čp. 226 zůstává uložena nadále na účtu Úřadu městyse Dolní 

Čermná v nezměněné výši, a uložila starostovi podepsat příslušnou smlouvu o nájmu 

bytu.    

 

70.8. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o vývoji úrokových sazeb a revizi 

úvěru č. 10188/13/LCD schváleného zastupitelstvem městyse v únoru 2013 a informace o 

jednání s Ing. Kudrnáčovou, obchodní zástupkyní České spořitelny, a. s., o záměru 

nového úvěrového rámce pro městys na financování investičních akcí v letech 2019-2020 

 

70.9. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o vyhodnocení 30. ročníku MFF 

Čermenské slavnosti konaného dne 23.06.2018 v AZAS, uložila starostovi zajistit 

dopracování vyúčtování této akce a předložit výsledek radě městyse.       

 

70.10. Rada městyse schválila odměnu ředitelce Základní škola Vincence Junka, Dolní 

Čermná, okres Ústí nad Orlicí, sídlo Dolní Čermná 4, IČO 70996806, za I. pololetí roku 

2018 ve výši dle návrhu v příloze, která bude poskytnuta z rozpočtových prostředků 

uvedené příspěvkové organizace.  

 

70.11. Rada městyse projednala a schválila zadání Urbanistické koncepce území pro 

rodinné bydlení (lokalita V Ráji, Z4/BV, k. ú. Dolní Čermná) dle přílohy, uložila starostovi 

zajistit její rozeslání třem architektům a předložit zpracované návrhy radě městyse.   

 

70.12. Rada městyse schválila rozpočtovou změnu č. 2 k rozpočtu městyse Dolní Čermná 

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

schválení rozpočtové změny.  

 

70.13. Rada městyse projednala žádost L. M., bytem xxx (čj. ÚmDC 542/2018 ze dne 

04.07.2018), o prodej popř. pronájem pozemku ppč. 491/4 v k. ú. Jakubovice pro účely 

využití jako pastviny a k sečení trávy a uložila starostovi projednat s žadatelkou možnost 

odkoupení pozemku určeného k zastavění za cenu obvyklou (tj. 150,- Kč + DPH dle sazby 

stanovené zákonem) popř. dočasný pronájem.    

 

70.14. Rada městyse projednala nabídku J. D., bytem xxx (čj. ÚmDC 464/2018 ze dne 

11.06.2018) darování jedné ideální třetiny pozemkové parcely č. 1137 v k. ú. Jakubovice, 

uložila předložit předmětnou nabídku k projednání zastupitelstvu městyse a doporučila 

zastupitelstvu ji přijmout.   

 

70.15. Rada městyse vzala na vědomí rozhodnutí Ministerstva vnitra identifikační č. 

014D241008257 ze dne 09.07.2018 o poskytnutí dotace na akci „Dolní Čermná – Dopravní 

automobil“ (na pořízení nového dopravního automobilu pro JSDHO) ve výši 450.000,- Kč.   

 



70.16. Rada městyse v návaznosti na usnesení RM č. 62.7.2.  z 31.01.2018 schválila uzavření 

Smlouvy o poskytnutí mimořádného příspěvku  Dobrovolnému svazku obcí Mikroregion 

Severo-Lanškrounsko dle přílohy, na dofinancování restaurování pilíře s kaplicí v Dolní 

Čermné (naproti čp. 23) ve výši 30% skutečných nákladů, které vyplývají ze smlouvy o 

dílo se zhotovitelem restaurátorských prací Luďkem Špatenkou, Vraclav 34, IČO 

64800041.  

 

 

 

Ing. Jiří Svoboda                                                                                  Petr Helekal 

   místostarosta                                                                                          starosta 


