
Městys Dolní Čermná 
561 53  Dolní  Čermná 76,  IČO 278734, www.dolni-cermna.cz 

tel.: 465 393 125,  e-mail.: mestys@dolni-cermna.cz,  

________________________________________________________________________________ 

 
čj. ÚmDC 278/2019  

Počet listů dokumentu: 5                    

Spisový znak: 101.2.2    A/10 

 

 

 

Usnesení 
 

z 10. jednání rady městyse Dolní Čermná konané 

dne 20.03.2019 od 16.30 hodin na Úřadu městyse Dolní Čermná 
 

 

 

10.1. Rada městyse schválila program jednání.  

 

10.2. Rada městyse projednala problematiku mobilního svozu komunálního odpadu ve 

velkoobjemových kontejnerech zajišťovaného městysem 2x ročně a rozhodla tyto svozy 

zrušit s tím, že občané mají možnost tříděný komunální odpad odkládat do sběrných 

nádob na vymezených stanovištích (sklo, plasty, papír) nebo na sběrném místě (za 

budovou čp. 76 v k. ú. Dolní Čermná); rada městyse uložila starostovi zajistit informování 

občanů.     

 

10.3. Rada městyse vzala na vědomí informaci o podání žádosti o pořízení územní studie 

lokality V Ráji u pořizovatele, kterým je Městský úřad Lanškroun, odbor stavební úřad, o 

předpokládaném postupu dalšího projednávání a o podmínce uzavření dohody o 

parcelaci předmětného území. 

 

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

243 (ubytovna v AZAS), uzavření schválených smluv na realizaci potřebných prací a 

postupem prací dle stanoveného harmonogramu; rada městyse uložila starostovi a 

místostarostovi zajistit potřebné náležitosti a průběžně informovat radu. 

 

mailto:mestys@dolni-cermna.cz


10.4.2. Rada městyse v souvislosti s akcí „Oprava havarijního stavu budovy čp. 243 

v AZAS“ schválila nabídku společnosti FP okna s. r. o., Dolní Čermná 159, IČO 04856091 

(dodávka 2 ks oken a 1 ks dveří) dle přílohy, a uložila starostovi zajistit realizaci akce.  

 

10.5. Rada městyse vzala na vědomí informace o stavu přípravy projektu „Rozšíření 

zázemí AZAS Dolní Čermná“, včetně přípravy podlimitního řízení na předmětnou 

veřejnou zakázku.  

 

10.6. Rada městyse vzala na vědomí informace o jednáních souvisejících se zajištěním 

provozu restaurace v AZAS (čp. 244) na sezónu 2019 a dalším plánovaném postupu a 

uložila starostovi a místostarostovi zajistit potřebné náležitosti a nadále průběžně 

informovat radu. 

 

10.7. Rada městyse vzala na vědomí informace o záměru nákupu kódového systému na 

půjčování sportovišť a vstupu do tělocvičny, uložila starostovi zajistit cenovou poptávku a 

předložit ji radě městyse.  

 

10.8.1. Rada městyse se seznámila s nabídkovým ceníkem dříví pro rok 2019 předloženým 

spol. UNILES, a. s., Rumburk, Jiříkovská 913/18, IČO 47307706.   

10.8.2. Rada městyse schválila uzavření Dodatku č. 5 k Obchodní smlouvě o hospodářské 

činnosti na lesních pozemcích ve vlastnictví městyse Dolní Čermná se společností 

UNILES, a. s., Rumburk, Jiříkovská 913/18, IČO 47307706 a prodloužení předmětné 

smlouvy do 31.12.2019. 

 

10.9. Rada městyse v návaznosti na usnesení č. 9.10. ze dne 06.03.2019 vzala na vědomí 

informaci o jednání se zástupcem vlastníka zemědělských staveb na pozemcích stpč. 772 a 

stpč. 748 v k. ú. Dolní Čermná dne 12.03.2019 a projednala záměr dalšího postupu. 

 

10.10. Rada městyse se seznámila s podmínkami dotačního titulu Ministerstva pro místní 

rozvoj 117D08 Podpora revitalizace území 2019, podprogram 117D082 a uložila starostovi 

a místostarostovi zpracovat návrh postupu v dané věci a informovat radu městyse.  

 

10.11. Rada městyse se seznámila s návrhem na rozdělení programových dotací městyse 

pro rok 2019 spolkům podle „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu městyse Dolní 

Čermná na podporu aktivit dětí a mládeže na rok 2019“ a doporučila zastupitelstvu městyse 

schválit poskytnutí dotací v roce 2019 jednotlivým spolkům dle přílohy.    

 



10.12.1. Rada městyse projednala žádost spolku Rodinné centrum KUK, z. s., Dolní 

Čermná 4 (čj. ÚmDC 187/2019 ze dne 26.02.2019) o poskytnutí dotace na uspořádání 

neziskové dětské akce Čarodějnice konané dne 30.04.2019, schválila pro tento účel 

poskytnutí dotace ve výši 2.000,- Kč a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace, dle přílohy, s tím, že žadatel nejpozději do 30-ti dnů po konání akce 

doloží využití poskytnutých prostředků. 

 

10.12.2. Rada městyse projednala žádost spolku TJ Dolní Čermná, z. s., Dolní Čermná 243 

(čj. ÚmDC 63/2019 ze dne 21.01.2019) o poskytnutí dotace na uspořádání dětského závodu  

v rámci akce „4. ročník Běžeckých závodů pro širokou veřejnost – Běh přes Červený vrch“ 

konaný dne 15.06.2019, schválila pro tento účel poskytnutí dotace ve výši 2.000,- Kč a 

uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy, s tím, že 

žadatel nejpozději do 30-ti dnů po konání akce doloží využití poskytnutých prostředků. 

 

10.12.3. Rada městyse projednala žádost spolku Rodinné centrum KUK, z. s., Dolní 

Čermná 4 (čj. ÚmDC 94/2019 ze dne 30.01.2019) o poskytnutí dotace na letní příměstský 

tábor konaný v měsíci srpnu 2019, schválila pro tento účel poskytnutí dotace ve výši 

2.000,- Kč a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy, 

s tím, že žadatel nejpozději do 30-ti dnů po ukončení akce doloží využití poskytnutých 

prostředků. 

 

10.13. Rada městyse se seznámila se žádostmi žadatelů o pacht pozemků ppč. 8157, ppč. 

8159 a ppč. 8160 v k. ú. Dolní Čermná určených k zemědělskému využití; 

rada městyse schválila provedení způsobu soutěže o pacht předmětných pozemků formou 

veřejné soutěže obálkovou metodou, uložila starostovi zajistit zpracování oznámení o 

vyhlášení soutěže s podmínkami a předložit ho radě městyse k projednání.   

 

10.14. Rada městyse rozhodla zveřejnit záměr propachtování pozemků ppč. 8181 a částí  

ppč. 8179 v k. ú. Dolní Čermná, zapsaných na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Dolní Čermná, 

pro účely zemědělského využití, dle situačního plánku v příloze.   

 

10.15. Rada městyse vzala na vědomí informaci o výsledku revize objektů v k. ú. Dolní 

Čermná, které nejsou napojeny na kanalizaci a není ohledně nich uzavřena smlouva o 

odvádění odpadních vod s provozovatelem - spol. Vodovody a kanalizace Jablonné nad 

Orlicí, a. s., a uložila starostovi zajistit, aby majitelům těchto nemovitostí byla zaslána 

poslední písemná výzva k napojení s uvedením důsledků, pokud nebude respektována.      

 



10.16. Rada městyse rozhodla zveřejnit záměr pachtu nemovitosti – budovy čp. 244 - 

stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku p. č. st. 837 v k. ú. Dolní Čermná, 

zapsaných na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Dolní Čermná, pro účely provozování 

restaurace.      

 

10.17. Rada městyse projednala záměr nabytí pozemku ppč. 2969/2 – trvalý travní porost 

v k. ú. Dolní Čermná do vlastnictví městyse Dolní Čermná a uložila starostovi jednat o 

možnosti odkoupení s vlastníky uvedeného pozemku.  

 

10.18. Rada městyse projednala návrh směnné smlouvy č. 2006S17/50, jejímž předmětem je 

směna pozemku ppč. 3298/34 v k. ú. Dolní Čermná z majetku ČR – Státního pozemkového 

úřadu do vlastnictví městyse Dolní Čermná a pozemků ppč. 8264 a ppč. 8283 v k. ú. Dolní 

Čermná z majetku městyse Dolní Čermná do vlastnictví ČR – Státního pozemkového 

úřadu, včetně cenového vyrovnání a doporučila zastupitelstvu městyse předmětnou 

směnnou smlouvu schválit.        

 

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

861/9 v k. ú.Jakubovice, 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 budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby č. IV-12-2018491/SOBS VB/02 a ukládá starostovi předmětnou 

smlouvu podepsat. 

 

10.20. Rada městyse se seznámila s námitkami účastníka ke společnému územnímu a 

stavebnímu řízení akce Chodník Malův most – betonka ze dne 03.03.2019  s tím, že městys 

Dolní Čermná ohledně předmětného projektu trvá na svých stanoviscích uvedených ve 

vyjádření čj. ÚmDC 693/2018 (ze dne 18.10.2018).     

 

10.21. Rada městyse vzala na vědomí zápis komise životního prostředí ze dne 14.03.2019. 

 

10.22. Rada městyse schválila uzavření smlouvy o výpůjčce movitých věcí výpočetní 

techniky pořízené v rámci projektu „Digitální technologie v Dolní Čermné pro všechny“ 

uzavírané mezi městysem Dolní Čermná jako půjčitelem a Základní školou Vincence 



Junka, Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, jako vypůjčitelem a ukládá starostovi 

předmětnou smlouvu podepsat. 

 

10.23. Rada městyse schválila místem pro provádění svatebních obřadů pro volební 

období 2018 – 2022 vestibul ve 2. poschodí budovy základní školy -  objekt občanské 

vybavenosti čp. 4, který je součástí stpč. 459 v k. ú. Dolní Čermná.  

 

10.24. Rada městyse schválila uzavření smlouvy o poskytování služeb se spol. EKOLA 

České Libchavy s. r. o., České Libchavy 172, IČO 49813862 dle předloženého návrhu a 

ukládá starostovi předmětnou smlouvu podepsat. 

      

 

 

 

 

Ing. Jiří Svoboda                                                                                       Petr Helekal 

   místostarosta                                                                                                   starosta 

 

 

 

 

 

 

 


