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Usnesení 
 

ze 7. jednání rady městyse Dolní Čermná konané 

dne 04.02.2019 od 16.30 hodin na Úřadu městyse Dolní Čermná 
 

 

7.1. Rada městyse schválila program jednání.  

 

7.2. Rada městyse projednala návrh rozpočtu městyse Dolní Čermná na rok 2019, uložila 

starostovi zajistit jeho zveřejnění a doporučila zastupitelstvu městyse rozpočet schválit.  

 

7.3. Rada městyse vzala na vědomí informace o opravě havarijního stavu budovy čp. 243 

(ubytovna) v AZAS (zadání poptávek na provedení truhlářských prací, poptávka na 

dodání okna a dveří), seznámila se s postupem prací dle stanoveného harmonogramu a 

uložila starostovi a místostarostovi zajistit potřebné náležitosti a průběžně informovat 

radu. 

 

7.4. Rada městyse vzala na vědomí informace o vytíženosti ubytovacích kapacit městyse a 

o přípravě letního provozu AZAS v sezóně 2019.  

 

7.5. Rada městyse vzala na vědomí informace o jednání starosty a místostarosty na 

Státním pozemkovém úřadu, Pobočka Ústí nad Orlicí ohledně realizace projektů 

společných zařízení schválených v rámci SPÚ s tím, že realizovat se budou projekty 

poldrů (POLDR 2 a POLDR 3) a uložila vedení městyse poskytnout SPÚ veškerou 

potřebnou součinnost.      

 

 

7.6.1. Rada městyse se seznámila s rozsahem projektu „Obnova místní komunikace č. 17c  

v Dolní Čermné“, přípravou žádosti pro dotační výzvu MMR a předpokladem realizace 

(v r. 2020). 
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7.6.2. Rada městyse se seznámila se stavem přípravy akce „Oprava střechy školy a školní 

jídelny“ přípravou žádosti pro dotační výzvu MMR a předpokladem realizace (podle 

výsledku vyhodnocení dotační žádosti).  

7.6.3. Rada městyse se seznámila s přípravou projektu „Přístavba v AZAS“ a 

harmonogramem přípravy a předpokládané realizace. 

 

 

7.7. Rada městyse vzala na vědomí zápis z jednání finančního výboru čj. ÚmDC 92/2019 

konaného dne 28.01.2019, včetně doporučení odložit jednání o novém úvěrovém rámci na 

spolufinancování investičních akcí v r. 2019 - 2020 na druhou polovinu roku 2019.  

 

 

7.8. Rada městyse se seznámila se záměrem prodeje ppč. 47/1 v k. ú. Jakubovice pro 

výstavbu rodinného domu, uložila předložit jej k projednání zastupitelstvu městyse  a 

doporučila ZM schválit zveřejnění záměru prodeje předmětného pozemku.  

 

 

7.9. Rada městyse schválila pronájem nebytových prostor o výměře 138,4 m2 v I. 

nadzemním podlaží budovy čp. 234, která je součástí stpč. 330  v k. ú. Dolní Čermná, 

společnosti svoboda.plan s. r. o., se sídlem Dolní Čermná 234, IČO 27554805, pro účely 

provozování projekční kanceláře od 05.02.2019 na dobu neurčitou, za obvyklé nájemné pro 

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

uložila starostovi tuto smlouvu podepsat.      

 

 

7.10.1. Rada městyse schválila odkoupení multifukčního zařízení KONICA MINOLTA 

bizhub C224e za zůstatkovou cenu dle smlouvy č. 12513971 ze dne 18.02.2015 do 

vlastnictví městyse.  

7.10.2. Rada městyse schválila bezúplatný převod (darování) multifukčního zařízení 

KONICA MINOLTA bizhub C224e příspěvkové organizaci Základní školy Vincence 

Junka, Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, se sídlem Dolní Čermná 4, IČO 70996806, 

uzavření příslušné darovací smlouvy dle návrhu v příloze a uložila starostovi ji podepsat. 

 

 

7.11. Rada městyse vzala na vědomí zápis z inventury hmotného a nehmotného majetku 

(vyřazení nepotřebného majetku) ze dne 02.01.2019 příspěvkové organizace Základní 

škola Vincence Junka Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, IČO 70996806, dle přílohy 

 

 

7.12. Rada městyse Dolní Čermná  v souladu s ust. § 658 zákona č. 89/2012 Sb., v planém 

znění,  a ust. § 11a) zákona č. 301/2000 Sb., v planém znění, pověřila člena zastupitelstva 

městyse Dolní Čermná Ing. Jiřího Zpěváka a člena zastupitelstva městyse Dolní Čermná 

Mgr. Jana Růžičku k přijímání sňatečného prohlášení snoubenců a dle ust. § 108 odst. 2 



zákona č. 128/2000 Sb., v planém znění, je oprávnila používat závěsný znak, který má 

uprostřed velký státní znak a po obvodu znaku je uveden název Česká Republika.     

 

 

 

 

 

Ing. Jiří Zpěvák                                                                                  Petr Helekal 

    člen rady                                                                                                starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


