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Usnesení 
 

z 3. jednání rady městyse Dolní Čermná konané 

dne 10.12.2018 od 16.30 hodin na Úřadu městyse Dolní Čermná 
 

 

3.1. Rada městyse schválila program jednání.  

 

3.2. Rada městyse v návaznosti na své usnesení č. 2.17. ze dne 26.11.2018  projednala 3 

nabídky na pořízení platebního terminálu na pokladnu úřadu městyse (Komerční banky, 

a. s., Česká spořitelny, a. s. a MONETA Money Bank, a. s.), seznámila se s přehledem 

příjmů na jednotlivých pokladnách a rozhodla platební terminál prozatím nepořizovat. 

 

3.3. Rada městyse vzala na vědomí informace o cenách energií nakoupených na r. 2018 v 

porovnání se současným stavem a předpokládanými cenami pro nadcházející období 

(předpoklad nárůstu), uložila starostovi zajistit monitorování stavu a zohlednit 

energetickou náročnost provozu městyse v následujícím období.  

 

3.4. Rada městyse schválila nabídku spol. EKOLA České Libchavy s. r. o. na pronájem 

velkoobjemového kontejneru typ AVIA, který bude umístěn na sběrném místě za čp. 76 

(budova úřadu městys), a cenu za přepravu odpadu (České Libchavy – Dolní Čermná a 

zpět) výměnným způsobem, dle přílohy. 

 

3.5. Rada městyse vzala na vědomí informace o „opravě havarijního stavu nemovitosti čp 

243 v AZAS“ a uložila starostovi a místostarostovi předložit na dalším jednání 

rady cenové nabídky prací. 

 

3.6.1 Rada městyse schválila podání žádosti o dotaci v rámci dotační výzvy Ministerstva 

pro místní rozvoj „Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019“ (Dotační titul 117d8210A – 

Podpora obnovy místních komunikací) na akci „Obnova místní komunikace č. 17c   
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v Dolní Čermné“ a uložila starostovi a místostarostovi zajistit všechny potřebné náležitosti 

k podání žádosti.  

 

3.6.2. Rada městyse schválila podání žádostí o dotaci v rámci dotační výzvy Ministerstva 

pro místní rozvoj „Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019“ (Dotační titul 117d8210E - 

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov) na akci „Oprava střechy školy a školní 

jídelny“ a uložila starostovi a místostarostovi zajistit všechny potřebné náležitosti 

k podání žádosti.  

 

3.6.3. Rada městyse schválila podání žádostí o dotaci v rámci dotační výzvy Ministerstva 

pro místní rozvoj „Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019“ (Dotační titul 117d8210B - 

Podpora obnovy sportovní infrastruktury) na akci „Vybudování víceúčelového hřiště u ZŠ 

Vincence Junka“ a uložila starostovi a místostarostovi zajistit všechny potřebné náležitosti 

k podání žádosti.  

 

3.6.3. Rada městyse v souvislosti s výše uvedenými usneseními č. 3.6.1., 3.6.2. a 3.6.3. 

schválila uzavření příslušných smluv o dílo s Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion 

Severo-Lanškrounsko, Dolní Čermná 76, IČO 01349341, na zpracování žádostí o dotace 

v rámci dotační výzvy Ministerstva pro místní rozvoj „Podpora obnovy a rozvoje venkova 

2019“ na shora uvedené akce a související administraci.  

 

3.7. Rada městyse projednala uzavření Dohody o ukončení platnosti smlouvy 

č.UP/0317073419/LCD ze dne 12.06.2017 (ukončení úvěrového rámce na roky 2017 – 2018) 

s Českou spořitelnou, a. s. a doporučila zastupitelstvu městyse ji schválit. 

Rada městyse projednala záměr nového úvěrového rámce na financování investičních akcí 

v období 2019 – 2020, uložila starostovi zajistit alespoň 2 bankovní nabídky s podmínkami 

úvěru a předložit je radě městyse. 

 

3.8. Rada městyse schválila vyplacení odměn za rok 2018 ředitelkám příspěvkových 

organizací 

 Základní škola Vincence Junka, Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, sídlo Dolní 

Čermná 4, IČO 70996806, 

 Mateřská škola Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, sídlo Dolní Čermná 4, IČO 

70996849,  

 Školní jídelna Dolní Čermná, sídlo Dolní Čermná 40, IČO 70154503,  

z rozpočtových prostředků jednotlivých příspěvkových organizací, ve výši dle přílohy.  

 

3.9. Rada městyse projednala nabídku spol. IV-Nakladatelství s. r. o., Praha 3, Koněvova 

2660/141, ohledně možnosti  účasti městyse v projektu „Bezpečně na silnici“ (podpora 

vydání preventivních omalovánek s prezentací městyse) a rozhodla se tohoto projektu 

nezúčastnit. 

3.10. Rada městyse vzala na vědomí 



 Inspekční zprávu (čj. ČŠIE-1145/18/E)  a Protokol o kontrole (čj. ČŠIE-1146/18/E)   

České školní inspekce z inspekční činnosti v Základní škole Vincence Junka Dolní 

Čermná provedené ve dnech 24.09. – 01.10.2018  

 Zprávu z dílčího přezkumu hospodaření městyse za r. 2018 provedeného 

kontrolorkami Krajského úřadu Pardubického kraje dne 15.11.2018  

 Zápis z jednání komise životního prostředí konaného dne 29.11.2018 
 

3.11. Rada městyse schválila „Souhlas vlastníka nemovitosti s provedením technického 

zhodnocení nájemcem“ ohledně úprav nebytových prostor v čp. 230 pronajatých Českou 

poštou, s. p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, IČO 47114983. 

 
 

 

 

Ing. Jiří Svoboda                                                                                       Petr Helekal 

   místostarosta                                                                                               starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


