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Usnesení 
 

z 6. jednání rady městyse Dolní Čermná konané 

dne 24.01.2019 od 15.30 hodin na Úřadu městyse Dolní Čermná 
 

 

6.1. Rada městyse schválila program jednání.  

 

6.2. Rada městyse schválila pojistnou smlouvu (Pojištění podnikatele a právnických osob) 

č. 20822670-81 uzavíranou mezi Českou pojišťovnou, a. s. Praha 1, Spálená 75/16, IČO 

45272956 a městysem Dolní Čermná, dle přílohy, s tím, že plnění závazků dle této 

smlouvy se uskuteční až po schválení rozpočtu městyse na rok 2019.   

 

6.3.1. Rada městyse vzala na vědomí  

 informace o opravě havarijního stavu budovy čp. 243 v AZAS (ubytovna) a 

seznámila se s předpokládaným harmonogramem plánovaných prací a rozsahem 

nákupu vybavení  

 informace o stavu budovy čp. 244 (restaurace v AZAS)     

6.3.2. Rada městyse rozhodla v kontextu posouzení technického stavu čp. 244 o přípravě 

projektu přístavby v AZAS a uložila starostovi a místostarostovi zajistit potřebné 

náležitosti a průběžně informovat radu a zastupitelstvo městyse. 

 

6.4. Rada městyse v návaznosti na své usnesení č. 2.10.ze dne 26.11.2018 vzala na vědomí 

informaci zaslání výzvy vlastníkovi zemědělských staveb na pozemcích stpč. 772 a stpč. 

748 v k. ú. Dolní Čermná (Zemědělské družstvo Horní Čermná, předseda představenstva 

xxx. J. H.), s tím, že do stanoveného termínu nereagoval a uložila starostovi zaslat mu 

urgentní výzvu.    

 

6.5.1. Rada městyse vzala na vědomí informace o přípravě projektů 

 „Obnova místní komunikace č. 17c  v Dolní Čermné“ 

 „Oprava střechy školy a školní jídelny“   
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s tím, že na uvedené projekty lze podat žádost o dotaci v rámci dotační výzvy 

Ministerstva pro místní rozvoj „Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019“ nejpozději do 

28.02.2019 a doporučila zastupitelstvu městyse podání předmětných žádostí schválit.  

6.5.2. Rada městyse vzala na vědomí informaci o odložení akce „Vybudování 

víceúčelového hřiště u ZŠ Vincence Junka“, včetně uvedení důvodů.  

 

6.6. Rada městyse vzala na vědomí informace o stavu bytového hospodářství městyse a 

projednala záměry, možnosti fungování, správy,  případně rozšíření bytového fondu 

městyse.     

 

6.7. Rada městyse schválila družební návštěvu delegace městyse do družební obce Kazár 

v Maďarsku ve dnech 25.01 – 27.01.2019 a použití automobilu FORD Transit, (SPZ 

6E13090) pro tuto cestu.  

 

6.8. Rada městyse vzala na vědomí informaci o ekonomickém výsledku odpadového 

hospodářství za rok 2018, uložila starostovi sledovat náklady v r. 2019 a informovat o nich 

radu. 

 

6.9. Rada městyse vzala na vědomí informaci o přípravě publikace o historii obce Čermná 

(dohoda o společném postupu s obcí Horní Čermná, ustanovení pracovní skupiny, 

zapojení občanů pro získávání historických fotografií) s předpokládaným termínem 

vydání v r. 2020.  

 

6.10. Rada městyse projednala pořízení kontejneru na ukládání biologických odpadů 

rostlinného původu a uložila starostovi zajistit cenovou nabídku a předložit ji radě 

městyse.   

 

6.11. Rada městyse projednala indikativní nabídku České spořitelny, a. s. , na „Poskytnutí  

dlouhodobého investičního úvěru na spolufinancování investičních akcí v r. 2019- 2020“ a 

uložila starostovi předložit ji k projednání finančnímu výboru.   

 

6.12. Rada městyse projednala první návrh rozpočtu městyse Dolní Čermná na rok 2019 a 

uložila starostovi předložit ho k projednání finančnímu výboru.   

 

6.13. Rada městyse vzala na vědomí seznam vybavení (movité věci) nacházejícího se  v 

objektech AZAS a uložila starostovi projednat s předsedou TJ Dolní Čermná, z. s. možnost 

jeho převodu do majetku městyse.  

 

6.14. Rada městyse schválila nabídku firmy Truhlářství Jan Svoboda, Dolní Čermná 252, 

IČO 71869506 na zhotovení nábytku do kanceláře úřadu městyse dle přílohy s tím, že 

realizace se uskuteční až po schválení rozpočtu městyse na rok 2019.    

 



6.15. Rada městyse projednala žádost K. S., bytem xxx (čj. ÚmDC 52/2019 ze dne 

16.01.2019) o odkoupení ppč. 39 v k. ú. Jakubovice, seznámila se s uzavřenými nájemními 

smlouvami ze dne 31.10.2001 a  29.09.2004 a uložila starostovi jednat s dotčenými osobami 

ve smyslu závěrů rady.     

 

6.16. Rada městyse projednala žádost V. B., bytem xxx (čj. ÚmDC 26/2019 ze dne 

10.01.2019) o pronájem (pacht) ppč. 8161 v k. ú. Dolní Čermná a schválila zveřejnění 

záměru propachtování předmětného pozemku.    

 

6.17. Rada městyse rozhodla o zřízení věcného břemene na pozemku ppč. 3205/2 v k. ú. 

Dolní Čermná, ve prospěch oprávněného – společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, Děčín 

IV – Podmokly, Teplická 874/8, IČO 24729035 zastoupené společností Energomontáže 

Votroubek, s. r. o., Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 318, IČO 28791274, 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 zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2016464/VB/1 D. 

Čermná 3204/3, Macháčková-RD, nové OM“ dle přílohy a ukládá starostovi předmětnou 

smlouvu podepsat. 

 

6.18. Rada městyse vzala na vědomí žádosti Orlickoústecké nemocnici, Ústí nad Orlicí, Čs. 

armády 1076 a Oblastní charity Ústí nad Orlicí, Letohrad, Na Kopečku 356 o podporu na 

rok 2019 s tím, že všechny doručené žádosti o poskytnutí podpor zařízením zdravotnické 

a sociální péče a neziskovým organizacím budou projednány radou městyse po schválení 

rozpočtu na rok 2019 na některém z dalších jednání.     

 

6.19. Rada městyse schválila Dohodu o odborné pomoci na rok 2019 s Městskou 

knihovnou Lanškroun, nám. A. Jiráska 142, Lanškroun, IČO 00195642, dle přílohy a 

uložila starostovi ji podepsat. 

 

6.20. Rada městyse projednala individuální požadavky občanů ohledně svozu sběrných 

nádob SKO se závěry dle přílohy s tím, že jejich zohlednění platí pro rok 2019.    

 

6.21.1. Rada městyse se seznámila s cenovými nabídkami na akci „Oprava havarijního 

stavu budovy čp. 243 v AZAS“ (zdravotně technické a topenářské instalace), které 

předložily 

 společnost  INOB spol. s r. o., Ústí nad Orlicí, M. R. Štefánika 441, IČO 45538131 

 f. Vodoinstalatérství – topenářství Jakub Jirčík, Dolní Čermná 471, IČO 76154076 

a rozhodla přijmout na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na uvedenou akci 

nabídku spol. INOB spol. s r. o. jako cenově nejvýhodnější. 

6.21.2. Rada městyse schválila uzavření smlouvy o dílo se společností INOB spol. s r. o., 

Ústí nad Orlicí, M. R. Štefánika 441, IČO 45538131, jejímž předmětem je zhotovení díla 

„Oprava havarijního stavu budovy čp. 243 v AZAS“ (zdravotně technické a topenářské 



instalace), dle návrhu v příloze, a uložila starostovi podepsat příslušnou smluvní 

dokumentaci.     

 

6.22. Rada městyse vzala na vědomí výtěžek Tříkrálové sbírky r. 2019 a vyslovuje 

poděkování všem aktivním účastníkům i přispěvatelům z Dolní Čermné. 

 

 

 

Ing. Jiří Svoboda                                                                                  Petr Helekal 

   místostarosta                                                                                               starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


