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Usnesení 
 

z 73. jednání rady městyse Dolní Čermná konané 

dne 22.10.2018 od 16.30 hodin na Úřadu městyse Dolní Čermná 
 

 

73.1. Rada městyse schválila program jednání.  

 

73.2.1. Rada městyse se seznámila s informacemi starosty o přípravě investiční akce 

„Přírodovědná učebna“ (půdní vestavba v objektu ZŠ v Dolní Čermné) a uložila starostovi 

a místostarostovi pokračovat v její přípravě a zajistit všechna potřebná opatření s akcí 

související.   

73.2.2. Rada městyse se seznámila s vývojem situace při přípravě akce „Chodník Malův 

most – betonka“ s tím, že podání žádosti o dotaci v rámci 13. výzvy IROP prostřednictvím 

„MAS ORLICKO – IROP – bezpečné silnice a chodníky pro všechny III.“ na uvedenou akci 

v termínu do 02.11.2018 se odkládá. 

 

73.3. Rada městyse schválila nabídku společnosti Empemont s. r. o., Valašské Meziříčí, 

Železničního vojska 1472, IČO 559488860, na dodání LED svítidel pro veřejné osvětlení dle 

přílohy - pro účely obměny veřejného osvětlení v městysu a uložila starostovi zaslat firmě 

příslušnou objednávku.  

 

73.4. Rada městyse vzala na vědomí „Výzvu k úhradě cenového rozdílu a k podpisu 

směnné smlouvy“ Státního pozemkového úřadu, čj. SPU 4 19088/2018, týkající se směny 

pozemků v k. ú. Dolní Čermná - ppč. 3298/34 ( v majetku ČR) a ppč. 8264, ppč. 8283  

(v majetku městyse Dolní Čermná) a uložila starostovi projednat s ředitelem SPÚ 

podmínky směny (zejména stanovení ceny směňovaných pozemků). 

73.5. Rada městyse se seznámila s navrhovaným postupem při opravě ubytovny (budova 

čp. 243) v Areálu zdraví a sportu v Dolní Čermné a informacemi o předpokládaném 

financování akce a uložila starostovi a místostarostovi pokračovat v přípravách prací.   

 

73.6. Rada městyse se seznámila s podrobným programem oslav „100. let od vzniku 

Československa“ konaných ve dnech 26. – 28. října 2018 a předpokládaných nákladech a 

uložila starostovi předložit radě vyhodnocení akce. 

 



73.7. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o technickém stavu služebního 

osobního vozidla Kia Sportage, uložila starostovi zajistit nabídky na pořízení jiného 

služebního vozidla a předložit je radě městyse. 

 

73.8. Rada městyse vzala na vědomí informaci o konání celodenního společného setkání 

nově zvolených zastupitelů členských obcí Dobrovolného svazku obcí Mikroregion 

Severo-Lanškrounsko konaného dne 28.11.2018 v sále Kulturního domu v Horním 

Třešňovci. 

 

73.9. Rada městyse projednala žádost pana Vladimíra Jansy o zproštění funkce správce 

obecního muzea a uložila starostovi zajistit jeho nástupce; zároveň tímto vyslovuje 

poděkování panu Vladimíru Jansovi za jeho dlouholetou přínosnou práci při správě 

muzea. 

 

73.10.1. Rada městyse schválila ukončení nájemní smlouvy ze dne 15.04.2013, včetně jejích 

Dodatků č. 1 až 3., uzavřené mezi TJ Dolní Čermná, z. s. jako pronajímatelem a městysem 

Dolní Čermná jako nájemcem o pronájmu nemovitostí v Areálu zdraví a sportu v Dolní 

Čermné dohodou ke dni 28.10.2018 a  uložila starostovi předmětnou dohodu podepsat.  

73.10.2. Rada městyse udělila souhlas s umístěním spolku TJ Dolní Čermná, z. s., IČO 

44468300 na adrese Dolní Čermná č.p. 243, PSČ 561 53.  

 

73.11. Rada městyse schválila rozpočtovou změnu č. 4 k rozpočtu městyse Dolní Čermná 

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

schválení rozpočtové změny.  

 

73.12.1. Rada městyse schválila ukončení pronájmu stávajících nebytových prostor - části 

jednotky č. 76/1 v I. nadzemním podlaží budovy čp. 76, 101 v k. ú. Dolní Čermná pro 

provozování ordinace praktického lékaře pro dospělé  na základě  „Smlouvy o nájmu 

nebytových prostor“ ze dne 01.05.2014 s MUDr. Zuzanou Majvaldovou, Kunčice 187, IČO 

72057696, dohodou ke dni 31.10.2018 a  uložila starostovi předmětnou dohodu podepsat.  

73.12.2. Rada městyse schválila pronájem nebytových prostor (část jednotky č. 76/1 dle 

přílohy) v I. NP budovy č.p. 76, č.p. 101 v k. ú. Dolní Čermná, MUDr. Zuzaně Majvaldové 

s. r. o., se sídlem Dolní Čermná č.p. 101, IČO 07390629, pro účely provozování ordinace 

praktického lékaře pro dospělé, od 01.11.2018 na dobu neurčitou, za obvyklé nájemné pro 

pronájem nebytových prostor a uzavření příslušné nájemní smlouvy dle návrhu příloze a 

uložila starostovi tuto smlouvu podepsat.      

 

73.13. Rada městyse rozhodla o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku ve 

vlastnictví městyse Dolní Čermná stpč. 459 v k. ú. Dolní Čermná ve prospěch 

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

874/8, IČO 24729035 zastoupená firmou Energomontáže Votroubek, s. r. o., se sídlem 

Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 318, IČO 28791274,  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 IZ-12-2000626/VB, Dolní Čermná 4 Městys – 

přeložka kNN,  dle přílohy a uložila starostovi předmětnou smlouvu podepsat. 

 

73.14. Rada městyse se seznámila s geometrickým plánem č. 898 – 1049/2017 zpracovaným 

spol. Geodézie Česká Třebová s. r. o., Česká Třebová, Palackého 297, IČO 26010623 na 

rozdělení pozemků – ppč. 1990/2, ppč. 1990/3, ppč. 1990/4 a ppč. 4094 v k. ú. Dolní Čermná 

a ukládá předložit zastupitelstvu městyse žádosti manž. F., manž. Č. a p. R. V. 

k rozhodnutí o prodeji příslušných pozemků. 

 

 

 

 

 

Ing. Jiří Svoboda                                                                                  Petr Helekal 

   místostarosta                                                                                          starosta 

 


