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Usnesení 
 

z 5. jednání rady městyse Dolní Čermná konané 

dne 27.12.2018 od 15 hodin na Úřadu městyse Dolní Čermná 
 

 

5.1. Rada městyse schválila program jednání.  

 

5.2. Rada městyse schválila uzavření rámcové kupní smlouvy se společností VANKO CZ 

s. r. o., Lanškroun, Dukelských hrdinů 91, IČO 27511936 na dodávku zboží (materiálu),  

dle přílohy 

 

5.3. Rada městyse rozhodla o zřízení budoucího věcného břemene na pozemku ppč. 

2258/1 v k. ú. Dolní Čermná, ve prospěch oprávněného – společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 

Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, IČO 24729035 zastoupené společností GTT a. 

s. (projektantem společnosti Milošem Honlem), Praha 8 Horňátecká 1772/19, IČO 

63080605, spočívajícího v právu oprávněné osoby na služebném pozemku umístit, 

provozovat, opravovat, udržovat zařízení distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, 

výměnu a modernizaci, schválila návrh „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2016087/VB/11 Dolní Čermná, chaty, 

Mánková, Dušek – knn“ dle přílohy a ukládá starostovi předmětnou smlouvu podepsat. 

 

5.4. Rada městyse schválila rozpočtovou změnu č. 6 k rozpočtu městyse Dolní Čermná na 

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

schválení rozpočtové změny.  

 

5.5.1. Rada městyse schválila rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 

2020 – 2021 příspěvkové organizace Základní škola Vincence Junka, Dolní Čermná, okres 

Ústí nad Orlicí, sídlo Dolní Čermná 4, IČO 70996806, dle předloženého návrhu. 

5.5.2. Rada městyse schválila rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 

2020 – 2021 příspěvkové organizace Mateřská škola Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, 

sídlo Dolní Čermná 4, IČO 70996849, dle předloženého návrhu. 
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5.5.3. Rada městyse schválila rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 

2020 – 2021 příspěvkové organizace Školní jídelna Dolní Čermná, sídlo Dolní Čermná 40, 

IČO 70154503, dle předloženého návrhu. 

 

5.6. Rada městyse v návaznosti se usnesení č. 73.4. ze dne 22.10.2018 (stanovení ceny 

směňovaných pozemků v k. ú. Dolní Čermná - ppč. 3298/34 z majetku ČR - SPÚ a ppč. 

8264, ppč. 8283 z majetku městyse Dolní Čermná) vzala na vědomí informace o závěrech z 

jednání starosty s vedoucím Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj a o 

odeslání žádosti o přehodnocení znaleckého posudku na ocenění pozemku ppč. 3298/34 

v k. ú. Dolní Čermná.   

 

5.7.1. Rada městyse projednala a schválila možnost využití služebního motorového 

osobního vozidla Kia Sportage k soukromým účelům starostovi městyse Dolní Čermná, a 

to s platností od 01.01.2019 do 31.12.2019. 

5.7.2. Rada městyse ukládá ekonomce úřadu městyse postupovat v souvislosti 

s usnesením č.  5.7.1.v souladu s ust. § 6  odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., v platném znění, o 

dani z příjmů.  

 

5.8. Rada městyse schválila platové výměry ředitelek příspěvkových organizací zřízených 

městysem Dolní Čermná 

 Základní školy Vincence Junka, Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, se sídlem 

Dolní Čermná 4, IČO 70996806, 

 Mateřská školy Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, se sídlem Dolní Čermná 4, IČO 

70996849,   

 Školní jídelny Dolní Čermná, se sídlem Dolní Čermná 40, IČO 70154503, 

s účinností od 01.01.2019, dle přílohy. 

 

5.9. Rada městyse rozhodla zveřejnit úmysl městyse pronajmout nebytové prostory o 

výměře 138,4 m2 v I. nadzemním podlaží budovy čp. 234, která je součástí stpč. 330  v k. ú. 

Dolní Čermná, dle situačního plánku v příloze, pro účely provozování projekční 

kanceláře.    

 

5.10. Rada městyse schválila uzavření dohody o narovnání se společností svoboda.plan s. 

r. o., Dolní Čermná 234, IČO 27554805, dle přílohy. 

 

5.11. Rada městyse vzala na vědomí informace o průběhu oprav havarijního stavu budovy 

čp. 243 a o přípravách komplexního provozu AZAS.  

 

5.12. Rada městyse schválila nabídku společnosti Konica Minolta Business Solutions 

Czech, spol. s r. o., Brno, Žarošická 13, IČO 00176150,  na pronájem multifukčního zařízení 

KONICA MINOLTA bizhub C258 (na dobu 48 měsíců s možností následného odkoupení) 

a uzavření „Smlouvy o nájmu a poskytování služeb“ dle návrhu v příloze a uložila 

starostovi podepsat příslušnou smluvní dokumentaci.    



 

5.13. Rada městyse schválila uzavření smlouvy o dílo na zpracování územní studie 

lokality V Ráji, Dolní Čermná (území pro rodinné bydlení) s  architektem MgA. Janem 

Světlíkem, Pečky, Jiřího z Poděbrad 452, IČO 73582441 dle předloženého návrhu.         

 

 

 

Ing. Jiří Svoboda                                                                                  Petr Helekal 

   místostarosta                                                                                           starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


