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Usnesení 
 

z 72. jednání rady městyse Dolní Čermná konané 

dne 18.09.2018 od 16.30 hodin na Úřadu městyse Dolní Čermná 
 

 

72.1. Rada městyse schválila program jednání.  

 

72.2. Rada městyse se seznámila s informacemi starosty o průběhu přípravy investiční 

akce „Chodník Malův most – betonka“ a uložila starostovi a místostarostovi pokračovat 

v její přípravě a vést potřebná jednání s akcí související.  

 

72.3. Rada městyse schválila uzavření Smlouvy o podmínkách provedení stavby mezi 

Pardubickým krajem, se sídlem Pardubice, Komenského náměstí 125, IČO 70892822 

(vlastník nemovité věci) a městysem Dolní Čermná, se sídlem Dolní Čermná 76, IČO 

00278734 (stavebník) ohledně stavby „Chodník Malův most – betonka“, s následným 

majetkoprávním vypořádáním formou darovací smlouvy uzavřené mezi Pardubickým 

krajem a městysem Dolní Čermná ve prospěch městyse, dle předloženého návrhu a 

uložila starostovi předmětnou smlouvu podepsat.   

 

72.4. Rada městyse vzala na vědomí srovnání nákladů let 2017 a 2018 na odběr, svoz a 

uložení separovaných odpadů a rozhodla vypovědět „Smlouvu o vývozu kontejnerů a 

odběru separovaných surovin“ ze dne 22.05.2017 se spol. Suroviny Plundra s. r. o., 

Žamberk, Nádražní 1560, IČO 05518083, k 31.12.2018. 

 

72.5. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o jednání na Ministerstvu pro 

místní rozvoj ohledně možností dotačních titulů pro financování plánovaných záměrů na 

nemovitostech v Areálu zdraví a sportu Dolní Čermná, o dalším plánovaném jednání na 

Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a další navrhovaný postup a uložila 

starostovi o výsledku informovat radu.  

 

72.6. Rada městyse schválila 

 opravu pískovcového podstavce s litinovým křížkem u areálu 

 opravu pískovcového podstavce s litinovým krucifixem u čp. 18 

dle návrhu restaurátorky Liany Špatenkové, Vraclav 34, ICO 73988081,    

za předpokladu využití dotace z Programu obnovy venkova Pardubického kraje pro r. 

2019 prostřednictvím svaku Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounko. 



72.7.1. Rada městyse schválila výpověď Dodatku č. 1 (OS201420005482) ke smlouvě o 

zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů (zrušení plné moci k vykazování pro 

spol. KOS s. r. o. Jablonné nad Orlicí, Pod Vyšehradem 13,  IČO 60935863) a uložila 

starostovi zajistit její odeslání v termínu.   

72.7.2. Rada městyse schválila uzavření nového Dodatku č. 1 (OD201420005482/02) o 

zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů dle návrhu v příloze s tím, že plnou 

moc pro vykazování uděluje spol. EKOLA České Libchavy, s. r. o., České Libchavy 172, 

IČO 49813862), a uložila starostovi předmětný dodatek podepsat.  

 

72.8. Rada městyse v návaznosti na usnesení ZM č. 25.5.1.2. z 18.06.2018 (bezpečné otáčení 

autobusové linky 700915) se seznámila se závěry z jednání na Pardubickém kraji, dalším 

navrhovaným postupem a uložila starostovi projednat návrh s projektantem, DI PČR a 

příslušnými úřady.   

 

72.9. Rada městyse schválila zpracování projektové dokumentace na projekt „půdní 

vestavba v budově ZŠ - vybudování přírodovědné učebny a poradenského pracoviště“ 

s firmou Lukáš Jelínek, Horní Čermná a svoboda.plan s.r.o. Dolní Čermná 234 dle přílohy  
 

72.10. 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 15. výzvy „MAS ORLICKO, IROP – Vzdělávání v klíčových 

kompetencích III.“ na akci „Přírodovědná učebna“ a související administraci, dle přílohy, 

a uložila starostovi předmětnou smlouvu podepsat.    

 

72.11. Rada městyse schválila přijetí programové účelové dotace na požární techniku a 

věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2018, II. 

kolo, do výše 70% ze skutečných celkových nákladů, maximálně 31.500,- Kč (pořízení 

digitálních radiostanic s příslušenstvím), 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.    

 

72.12. Rada městyse v souvislosti v přijatým usnesením č. 70.11. ze dne 23.07.2018 (zadání 

Urbanistické koncepce území pro rodinné bydlení, lokalita V Ráji, Z4/BV, k. ú. Dolní 

Čermná) vzala na vědomí informaci, že nikdo z oslovených zpracovatelů nepředložil 

předmětnou koncepci a uložila místostarostovi urgovat zpracovatele.    

 

72.13. Rada městyse schválila nákup věcného vybavení pro JSDHO dle přílohy. 

 

72.14. Rada městyse vzala na vědomí vyhodnocení 30. ročníku MFF Čermenské slavnosti. 

  

72.15. Rada městyse schválila aktualizaci investičních záměrů Mateřské školy Dolní 

Ćermná v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro ORP Lanškroun 

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

 



72.16. Rada městyse rozhodla pronajmout byt č. 05 o velikosti 1 + kk ve II. NP domu čp. 

226 v Dolní Čermné Š. V., bytem xxx, a uzavřít s ní nájemní smlouvu od 01.11.2018 na 

dobu určitou do 31.12.2019 s nájemným ve výši dle přílohy, za podmínky, že nejpozději do 

25.10.2018 složí na účet městyse požadovanou kauci a uložila starostovi podepsat 

příslušnou smlouvu o nájmu bytu.  

 

72.17. Rada městyse schválila nabídku spol. IZOS LITOMYŠL  s. r. o., Litomyšl, Kornice 

45, IČO 25953354, na opravu střechy (výměna střešní krytiny) na zadní části budovy čp. 

76,101 k. ú. Dolní Čermná  (budova úřadu městyse),  dle přílohy.    

 

72.18. Rada městyse schválila nabídku spol. ELEKTRO KSK, spol.  s r. o., Lanškroun, 

Lidická 375, IČO 48172278 č. 2018/036/K a č. 2018/083P na opravu veřejného osvětlení u 

tělocvičny v Dolní Čermné, dle přílohy. 

 

 

 

 

 

Ing. Jiří Svoboda                                                                                  Petr Helekal 

   místostarosta                                                                                          starosta 

 


