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Usnesení 
 

z 12. jednání rady městyse Dolní Čermná konané 

dne 17.04.2019 od 16.30 hodin na Úřadu městyse Dolní Čermná 
 

 

12.1. Rada městyse schválila program jednání.  

 

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

243 v AZAS a o postupu jednotlivých prací. 

12.2.2. Rada městyse schválila nákup 8 kusů stolových podnoží a 16 kusů barevných židlí 

pro vybavení ubytovny od f. Josef Strnad, spol. s r. o., Žamberk, Lipová 566, IČO 

42194172, dle přílohy. 

12.2.3. Rada městyse schválila nabídku na zhotovení a dodání stolových desek (žluté a 

červené lamino) pro vybavení ubytovny od f. Jan Svoboda, Dolní Čermná 252, IČO 

71869506, dle přílohy. 

 

12.3. Rada městyse vzala na vědomí informace o přípravě projektové dokumentace      

projektu „Rozšíření zázemí AZAS Dolní Čermná“.  

 

12.4. Rada městyse rozhodla propachtovat společnosti Hmaťák s. r. o., se sídlem Lannova 

2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 04229720, budovu 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, od 20.05.2019 na 

dobu určitou do 30.09.2019, za pachtovné ve výši dle přílohy a uložila starostovi podepsat 

příslušnou smluvní dokumentaci dle přílohy. 

 

12.5.1. Rada městyse vzala na vědomí informace o přípravě provozu stávající restaurace  

v AZAS na sezónu r. 2019. 
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12.5.2. Rada městyse schválila nabídku společnosti FP okna s. r. o., Dolní Čermná 159, IČO 

04856091 na opravu vchodových dveří do budovy restaurace čp. 244 v AZAS dle přílohy, 

a uložila starostovi zajistit realizaci akce.  

12.5.3. Rada městyse schválila nabídku na zhotovení a dodání stolových desek (černé 

lamino) pro vybavení restaurace od f. Jan Svoboda, Dolní Čermná 252, IČO 71869506,  

dle přílohy. 

 

12.6.1. Rada městyse v návaznosti na usnesení RM č. 11.9. ze dne 10.04.2019 - vyhlášení 

soutěže obálkovou metodou na zemědělský pacht pozemků V Ráji (ppč. 8157, 8160 a 8159 

v k. ú. Dolní Čermná) se seznámila s došlými nabídkami dle přílohy. 

12.6.2. Rada městyse rozhodla propachtovat P. D., nar. xxx, bytem xxx, IČO xxx, pozemky 

ppč. 8157, ppč. 8160 a ppč. 8159  v k. ú. Dolní Čermná zapsané na LV č. 10001 pro obec a k. 

ú. Dolní Čermná pro účely zemědělského využití (zemědělský pacht), od 01.05.2019 na 

dobu neurčitou, za pachtovné ve výši dle přílohy, a uložila starostovi podepsat příslušnou 

smluvní dokumentaci dle přílohy. 

 

12.7. Rada městyse rozhodla propachtovat O. P., nar. xxx, bytem xxx, IČO xxx, pozemky - 

ppč. 8181 a části  ppč. 8179 v k. ú. Dolní Čermná, zapsaných na LV č. 10001 pro obec a k. ú. 

Dolní Čermná, dle situačního plánku v příloze pro účely zemědělského využití 

(zemědělský pacht), od 01.05.2019 na dobu neurčitou za pachtovné ve výši dle přílohy, a 

uložila starostovi podepsat příslušnou smluvní dokumentaci dle přílohy. 

 

12.8. Rada městyse projednala žádost spol. svoboda.plan s. r. o., se sídlem Dolní Čermná 

234, IČO 27554805 (čj. ÚmDC 344/2019 ze dne 12.04.2019)  o odkoupení pozemků ppč. 

2343/2 a části ppč. 4134 dle situačního plánku v příloze, obojí v k. ú. Dolní Čermná, uložila 

předmětnou žádost předložit na jednání zastupitelstva městyse a doporučila ZM schválit 

zveřejnění záměru prodeje předmětných pozemků.  

 

12.9.1.1. Rada městyse schválila účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola 

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

70996806, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2018, dle protokolu v příloze.  

12.9.1.2. Rada městyse schválila převod zisku příspěvkové organizace Základní škola 

Vincence Junka, Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí ve výši 60.725,93 Kč do rezervního 

fondu.    

 

12.9.2. Rada městyse schválila účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola 

Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, se sídlem Dolní Čermná 4, IČO 70996849, sestavenou 

k rozvahovému dni 31.12.2018, dle protokolu v příloze. 

 

12.9.3.1. Rada městyse schválila účetní závěrku příspěvkové organizace Školní jídelna 

Dolní Čermná, se sídlem Dolní Čermná 40, IČO 70154503 sestavenou k rozvahovému dni 

31.12.2018, dle protokolu v příloze. 



12.9.3.2. Rada městyse schválila převod zisku příspěvkové organizace Školní jídelna Dolní 

Čermná  ve výši 95.793,90 Kč do rezervního fondu a ve výši 25.882,- do fondu odměn.    

 

12.10. Rada městyse vzala na vědomí informaci o uzavření  dodatku k pojistné smlouvě 

č. 20822670-81 uzavřené s Českou pojišťovnou, a. s. Praha 1, Spálená 75/16, IČO 45272956 

(sjednání výhodnějších podmínek, bez změny finančních závazků městyse). 

 

 

 

 

Ing. Jiří Svoboda                                                                                       Petr Helekal 

   místostarosta                                                                                                   starosta 

 

 

 

 

 


