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Usnesení 
 

z 1. jednání rady městyse Dolní Čermná konané 

dne 05.11.2018 od 16.30 hodin na Úřadu městyse Dolní Čermná 
 

 

1.1. Rada městyse schválila program jednání.  

 

1.2. Rada městyse vzala na vědomí informace o podání žádosti o dotaci v rámci 15. výzvy 

„MAS ORLICKO, IROP – Vzdělávání v klíčových kompetencích III.“ na akci 

„Přírodovědná učebna“ (půdní vestavba v objektu ZŠ v Dolní Čermné) ve stanoveném 

termínu a o dalším předpokládaném průběhu a uložila starostovi po vyhodnocení ze 

strany MAS informovat radu o výsledku posouzení předmětné žádosti.  

 

1.3. Rada městyse vzala na vědomí informace o přípravě oprav ubytovny (budova čp. 243) 

v Areálu zdraví a sportu v Dolní Čermné a uložila starostovi a místostarostovi zajistit 

všechny potřebné záležitosti pro realizaci opravy a průběžně informovat radu o průběhu 

prací.  

 

1.4. Rada městyse v rámci přípravy akce „chodníky podél silnice II/314“ (úseky od 

křižovatky parc. č. 4138/1 po křižovatku parc. č. 4106/14, k. ú. Dolní Čermná) schválila 

cenovou nabídku Ing. Jana Eibla, Praha 3, Pod Lipami 2564/27, IČO 73521442, na 

zpracování dopravní studie, dle přílohy a uložila starostovi předložit návrh studie radě 

k projednání.  

 

1.5.1. Rada městyse se seznámila s Urbanistickou koncepcí území pro rodinné bydlení, 

lokalita V Ráji, Z4/BV, k. ú. Dolní Čermná, zpracovanou spol. MOLO ARCHITEKTI s. r. o.,  

Praha 7, Přístavní 1363/1, IČO 27543978, vyslovila s ní souhlas a schválila cenovou 

nabídku, viz příloha, na zpracování územní studie předmětné lokality. 

1.5.2. Rada městyse v souvislosti s přípravou území pro rodinné bydlení – lokalita V Ráji, 

Z4/BV, k. ú. Dolní Čermná rozhodla požádat pořizovatele územní studie, Městský úřad 

Lanškroun, stavební úřad o její zpracování.  
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1.5.3. Rada městyse v souvislosti s přípravou území pro rodinné bydlení – lokalita V Ráji, 

Z4/BV, k. ú. Dolní Čermná uložila starostovi a místostarostovi jednat s dalšími vlastníky 

pozemků v této lokalitě o případném odprodeji pozemků, pořizování územní studie a 

parcelizace celého území.  

 

1.6. Rada městyse se seznámila s aktuální situací při přípravě akce „Chodník Malův most 

– betonka“, včetně návrhu projektové dokumentace (varianty č. 1, 2, 3) a uložila starostovi 

a místostarostovi  

a) zajistit u projektanta (Ing. Jan Eibl) dopracování projektové dokumentace pro územní a 

stavební řízení dle původní varianty č. 1,  

b) zajistit zpracování a podání žádosti o územní a stavební řízení akce „Chodník Malův 

most – betonka“ u příslušného stavebního úřadu po dopracování projektové dokumentace 

ze strany projektanta.  

c) informovat o podání žádosti o vydání územního a stavebního povolení Ing. Jana 

Felcmana, CSc.  

 

1.7. Rada městyse schválila ukončení Smlouvy o dílo s Dobrovolným svazkem obcí 

Mikroregion Severo – Lanškrounsko ze dne 28.08.2018 (příprava žádosti o dotaci „MAS 

IROP 13“ na akci „Chodník Malův most – betonka“) dohodou.     

 

1.8. Rada městyse schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě na zajištění svozu a 

odstranění směsného komunálního odpadu z odpadových nádob ze dne 01.12.2018 se 

společností EKOLA České Libchavy s. r. o., České Libchavy 172, IČO 49813862 

(prodloužení doby platnosti smlouvy do 31.12.2020), dle přílohy. 

 

1.9. Rada městyse vzala na vědomí informace o stavu starých úseků veřejného osvětlení 

(sídliště nad školou, stará cesta, úsek Malům most – Letná, Smrčina, Jakubovice) a uložila 

starostovi zajistit potřebné kroky směřující k zajištění projektové dokumentace na jejich 

opravy.  

 

1.10. Rada městyse projednala nutnost opravy střechy školní jídelny (budova čp. 40 v k. ú. 

Dolní Čermná), včetně předpokládané nákladovosti akce a uložila starostovi a 

místostarostovi zajistit cenové nabídky na předmětnou opravu a tyto předložit radě 

k projednání.  

 

1.11. Rada městyse se seznámila s předběžným vyhodnocením oslav „100. let od vzniku 

Československa“ konaných ve dnech 26. – 28. října 2018, včetně pozitivního hodnocení ze 

strany veřejnosti, vyslovuje poděkování organizátorům této akce a ukládá starostovi 

zajistit předložení konečného vyúčtování radě městyse.   

 

1.12. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o jednání s p. J. P., jednatelem spol. 

Suroviny Plundra s. r. o., ohledně výpovědi „Smlouvy o vývozu kontejnerů a odběru 



separovaných surovin“ (ze dne 22.05.2017) k datu 31.12.2018 a uložila starostovi zajistit 

nabídku služby od jiného dodavatele.  

 

1.13. Rada městyse se seznámila s 3 cenovými nabídkami na pořízení nového služebního 

vozidla Kia Sportage QL 1,6 T-GDi 4x2 EXCLUSIVE a schválila jeho zakoupení od spol. 

S.A.S. CZ s. r. o. Č. Třebová, Česká Třebová, Lhotka 81, IČO 64790959 a uložila starostovi 

zajistit jeho nákup.  

 

1.14. Rada městyse vzala na vědomí povinnosti, které vyplývají starostovi, místostarostovi 

a radním po komunálních volbách 2018 a po konání ustavujícího zastupitelstva městyse 

Dolní Čermná ze zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozd. předpisů  

 

1.15. Rada městyse ustanovila správcem sbírek předmětů obecního muzea p. Romana 

Nastoupila a uložila starostovi zajistit informování jmenovaného.  

 

1.16.1. Rada městyse ukládá kontrolní skupině ve složení - Ing. Jiří Mencl, Ing. Lenka 

Kubíčková a Mgr. Eva Řeháková provést kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky ve 

smyslu zákona č. 320/2001 Sb. (zákon o finanční kontrole), v platném znění, u 

příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je městys Dolní Čermná.       

 

1.16.2. Rada městyse ukládá ředitelkám příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je 

městys Dolní Čermná, předložit za příslušnou příspěvkovou organizaci do stanoveného 

termínu návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 

2020 – 2021 a předložit je k předběžnému projednání radě městyse.        

 

1.17.1. Rada městyse schválila příkaz starosty k provedení inventarizace majetku a 

závazků městyse Dolní Čermná k 31.12.2018 v souladu se Směrnicí č. 1/2012 o 

inventarizaci. 

 

1.17.2. Rada městyse schválila vyřazení zastaralého, nefunkčního a neopravitelného 

movitého majetku (uvedeného v příloze) z inventární evidence a jeho likvidaci.  

 

1.18. Rada městyse schválila recyklaci stavební suti drcením za cenu 80,- Kč (bez DPH)/t 

viz příloha  

 

1.19. Rada městyse vzala na vědomí informace o provozu výtahu v domě čp. 226 v Dolní 

Čermné a v intencích jednání rady městyse dne 13.03.2017 (usnesení č. 45.7.). 

 

1.20.1.  Rada městyse zřídila jako své iniciativní a poradní orgány: 

a) komisi stavební  

b) komisi životního prostředí  

c) komisi sportovní a kulturní  

d) komisi společenskou  



Rada městyse uložila starostovi předložit na dalším jednání rady návrhy na jmenování 

předsedů a členů těchto komisí. 

 

 

 

Ing. Jiří Svoboda                                                                                  Petr Helekal 

   místostarosta                                                                                          starosta 


