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Usnesení 
 

z 71. jednání rady městyse Dolní Čermná konané 

dne 27.08.2018 od 16.30 hodin na Úřadu městyse Dolní Čermná 
 

 

71.1. Rada městyse schválila program jednání.  

 

71.2.1. Rada městyse se seznámila s nabídkou spol. EKOLA České Libchavy s. r. o., se 

sídlem České Libchavy 172, IČO 49813862 

1) na zajištění služby třídění plastů (na základě zvýšení počtu nádob na jednotlivých 

stanovištích), 

2) na odvoz a likvidaci separovaných odpadů ze sběrného místa (za budovou čp. 76 

v Dolní Čermné) dle přílohy.  

71.2.2. Rada městyse schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě na zajištění sběru, svozu 

a využívání komunálních odpadů ze dne 02.05.2018  se spol. EKOLA České Libchavy s. r. 

o., se sídlem České Libchavy 172, IČO 49813862 a uložila starostovi ho podepsat. 

71.2.3. Rada městyse vzala na vědomí informace o možnosti realizace úspor v souvislosti 

s uzavřenou „Smlouvou o vývozu kontejnerů a odběru separovaných surovin“ ze dne 

22.05.2017 se spol. Suroviny Plundra s. r. o., Žamberk, Nádražní 1560, IČO 05518083 a 

uložila starostovi zajistit konkurenční nabídku pro porovnání cen a tuto předložit radě 

k projednání  

 

71.3. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty a místostarosty o průběhu 

investiční akce „Osobní výtah objektu základní školy v Dolní Čermné“ a uložila starostovi 

a místostarostovi činit potřebné úkony a opatření pro její dokončení a profinancování.    

 

71.4. Rada městyse schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu s Michalem 

Pecháčkem, Dolní Čermná 369, ohledně pronájmu bytu 3 + 1 ve II. NP nad tělocvičnou ZŠ 

Dolní Čermná, dle návrhu v příloze. 

 

71.5. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o plánovaných opravách a 

investicích na nemovitostech v Areálu zdraví a sportu Dolní Čermná a dále o plánovaném 

jednání starosty na Ministerstvu pro místní rozvoj ohledně případného využití dotačních 

titulů pro financování a uložila starostovi seznámit radu se závěry z tohoto jednání.  

 

71.6. Rada městyse vzala na vědomí informaci starosty o zadání zpracování nových 

webových stránek městyse a o plánované pracovní schůzce dne 10.09.2018. 

 



71.7. Rada městyse schválila investiční záměry pro národní investiční plán a uložila 

starostovi zajistit jeho odeslání na Ministerstvo pro místní rozvoj. 

 

71.8.1. Rada městyse schválila podání žádosti o dotaci v rámci 13. výzvy IROP 

prostřednictvím „MAS ORLICKO – IROP – bezpečné silnice a chodníky pro všechny III.“ 

na akci „Chodníky Malův most – betonka“ a uložila starostovi a místostarostovi zajistit 

všechny potřebné náležitosti k podání žádosti.  

 

71.8.2. Rada městyse se seznámila s přípravou akce „Chodník Malův most – betonka“, 

v jejím rámci pověřuje starostu podepsáním veškeré smluvní dokumentace potřebné pro 

územní a stavební řízení související s povolováním předmětné stavby a ukládá starostovi 

o průběhu dále informovat radu na dalším jednání. 

 

71.9. Rada městyse schválila uzavření Smlouvy o dílo s Dobrovolným svazkem obcí 

Mikroregion Severo-Lanškrounsko, Dolní Čermná 76, IČO 01349341, na zpracování 

žádosti o dotaci v rámci 13. výzvy IROP prostřednictvím „MAS ORLICKO – IROP – 

bezpečné silnice a chodníky pro všechny III.“ na akci „Chodník Malův most – betonka“ a 

související administraci, dle přílohy, a uložila starostovi předmětnou smlouvu podepsat.    

 

71.10. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o přípravě a organizaci „100. let 

od vzniku Československa“, schvaluje konání těchto oslav v městysu Dolní Čermná ve 

dnech 26. – 28. října 2018 a uložila ustanovené pracovní skupině pokračovat v zajištění 

organizace těchto oslav. 

 

71.11. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o dalším postupu v plánované 

investici připojení VN a NN chatové osady „U crku“, kterou připravuje společnosti ČEZ, 

včetně změn v umístění kabelu proti původní plánované trase.  

 

71.12. Rada městyse vzala na vědomí informace o možnosti využití dotačních prostředků 

v rámci 15. výzvy IROP prostřednictvím „MAS ORLICKO – IROP – Vzdělávání 

v klíčových kompetencích III.“ za účelem rekonstrukce půdních prostor ZŠ Dolní Čermná 

na přírodovědnou učebnu a vybudování zázemí pro školní poradenské pracoviště 

v budově ZŠ a uložila starostovi předložit konkrétní záměr na příštím jednání rady.  

 

71.13. Rada městyse schválila nákup venkovního mobiliáře dle přílohy.  

 

71.14. Rada městyse schválila rozpočtovou změnu č. 3 k rozpočtu městyse Dolní Čermná 

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

schválení rozpočtové změny.  

 

71.15. Rada městyse vzala na vědomí dopis Státního pozemkového úřadu, Pobočky Ústí 

nad Orlicí (čj. ÚmDC 633/2018 ze dne 15.08.2018), o nedostatku finančních prostředků ze 

zdrojů EU na realizaci projektů – společných zařízení schválených v rámci SPÚ.     

 



71.16. Rada městyse projednala nabídku spol. QCM, s. r. o., Brno, Heršpická 813/5, IČO 

26262525, na zakoupení balíčku PRÉMIUM pro povinnou elektronizaci veřejných zakázek, 

rozhodla nabídku nepřijímat a při elektronizaci veřejných zakázek postupovat dle návrhu 

manažerky svazku DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko a uložila H. Vágnerové zaslat 

firmě odpověď.       

 

71.17. Rada městyse schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o ubytování ze dne 

04.01.2018 se společností AVX Czech Republic s. r. o., Lanškroun, Dvořákova 328, IČO 

46508171, ohledně ubytování zahraničních zaměstnanců (Ukrajinců) firmy v ubytovacích 

prostorách budovy čp. 76/čp. 101 v Dolní Čermné, dle přílohy 

 

71.18.1. Rada městyse projednala žádost D. P., bytem xxx (čj. ÚmDC 629/2018 ze dne 

14.08.2018) o odkoupení pozemkové parcely č. 491/4 v k. ú. Jakubovice za účelem 

výstavby rodinného domu. 

71.18.2. Rada městyse schválila zveřejnění záměru prodeje pozemku ppč. 491/4 v k. ú. 

Jakubovice dle plánku v příloze. 

 

71.19. Rada městyse ohledně žádosti manželů L. a M. P., bytem xxx (čj. ÚmDC 265/2018 ze 

dne 21.03.2018) o převod pozemkové parcely č. 2760/6 v k. ú. Dolní Čermná z vlastnictví 

městyse Dolní Čermná, vzala na vědomí informace starosty o osobním jednání se žadateli 

a doporučuje zastupitelstvu městyse schválit zveřejnění záměru prodeje předmětného 

pozemku.   

 

71.20. Rada městyse se seznámila se sdělením V. Š., bytem xxx (čj. ÚmDC 626/2018 ze dne 

10.08.2018), kterým ruší svoji žádost o přestěhování z bytu č. 09 ve III. NP do bytu č. 04 v I. 

NP domu čp. 226 v Dolní Čermné a zrušuje svá usnesení č. 70.7.1.  a č. 70.7.2. ze dne 

23.07.2018.      

 

71.21. Rada městyse schválila aktualizaci investičních záměrů Základní školy Vincence 

Junka, Dolní Čermná, v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro ORP 

Lanškroun (CZ.02.3.68/0.0/0.0./15_005/0000590). 

 

71.22.1. Rada městyse rozhodla poskytnout finanční dary zařízením zdravotnické a 

sociální péče a neziskovým organizacím, jejichž služby využívají občané městyse Dolní 

Čermná takto: 

 dar ve výši 20.000,- Kč Orlickoústecké nemocnici, Ústí nad Orlicí, Čs. armády 1076 

na podporu Nadačního fondu „S námi je tu lépe“, IČO 01558501   

 dar ve výši 6.000,- Kč příspěvkové organizaci Domov u studánky, Anenská 

Studánka 41, IČO 00854310   

 dar ve výši 20.000,- Kč Oblastní charitě Ústí nad Orlicí, Letohrad, Na Kopečku 356, 

IČO 44468920 

 dar ve výši 4.000,- Kč AUDIOHELP, Středisko služeb pro SP Ústí nad Orlicí, ul. Čs. 

armády 284, IČO 49774883 (na cestovní a mzdové náklady na služby poskytované 

v Lanškrouně);     



rada městyse schválila uzavření příslušných darovacích smluv dle návrhů v příloze a 

uložila starostovi je podepsat 

 

71.22.2. Rada městyse projednala žádost Oblastní charity Červený Kostelec, ul. 5. května 

1170, IČO 48623814 o poskytnutí daru na provoz Hospice Anežky České a mobilního 

hospice, rozhodla této žádosti nevyhovět a uložila starostovi zajistit zaslání písemné 

odpovědi žadateli.   

 

71.22.3. Rada městyse projednala žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených 

dětí v ČR, z. s., Prostějov, Barákova 23, IČO 47922281 o poskytnutí daru na podporu 

prázdninového pobytu dětí, rozhodla této žádosti nevyhovět a uložila starostovi zajistit 

zaslání písemné odpovědi žadateli.   

 

71.23.1. Rada městyse navrhuje zastupitelstvu městyse schválit poskytnutí mimořádné 

odměny starostovi městyse Dolní Čermná Petru Helekalovi ve výši dvojnásobku měsíční 

odměny, jejíž poskytování mu náleží dle nařízení vlády č. 318/2017, Sb., za splnění zvlášť 

významných úkolů městyse při přípravě, realizaci a dokončení dotačních investičních akcí 

„Chodníky Dolní Čermná“,  Obnova navrší kostela sv. Jiří v Dolní Čermné – oprava 

zpevněných ploch“ a „Osobní výtah objektu základní školy v Dolní Čermné“ a působení 

v Dobrovolném svazku obcí Pod Bukovou horou a Dobrovolném svazku obcí Mikroregion 

Severo-Lanškrounsko, které vykonává bez nároku na odměnu, a v rámci uvedených 

aktivit zviditelňuje městys Dolní Čermná na celorepublikové úrovni.   

 

71.23.2. Rada městyse navrhuje zastupitelstvu městyse schválit poskytnutí mimořádné 

odměny místostarostovi městyse Dolní Čermná Ing. Jiřímu Svobodovi ve výši 

dvojnásobku měsíční odměny schválené usnesením zastupitelstva městyse Dolní Čermná 

č. 22.4.1. dne 15.12.2017, za splnění zvlášť významných úkolů městyse při přípravě, 

realizaci a dokončení dotačních investičních akcí „Chodníky Dolní Čermná“,  Obnova 

navrší kostela sv. Jiří v Dolní Čermné – oprava zpevněných ploch“ a „Osobní výtah 

objektu základní školy v Dolní Čermné“.    

 

71.24. Rada městyse schválila podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtových 

prostředků Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova v roce 2019 na úroky 

z úvěrů přijaté na projekty k rozvoji technické infrastruktury městyse Dolní Čermná 

„plynofikace“ a „kanalizace a ČOV“ a uložila starostovi zajistit podání žádosti v termínu  

 

 

 

Ing. Jiří Svoboda                                                                                  Petr Helekal 

   místostarosta                                                                                          starosta 


