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Usnesení 
 

z 19. jednání rady městyse Dolní Čermná konané 

dne 26.08.2019 od 15 hodin na Úřadu městyse Dolní Čermná 

 

 

19.1. Rada městyse schválila program jednání.  

 

19.2. Rada městyse v kontextu svých předchozích jednání projednala stav přípravy 

projektu „Rozšíření zázemí AZAS Dolní Čermná“ včetně zajištění financování akce a 

uložila starostovi zajistit na další jednání rady aktuální informace z bankovního sektoru 

ohledně úvěrování akce a dále zajistit pro zastupitele a členy finančního výboru návštěvu 

obce Opatov, která provozuje ve své režii  obecní hostinské zařízení.  

 

19.3.1. Rada městyse vzala na vědomí informace ohledně zahájení a provedení realizace 

díla „Oprava havarijního stavu střechy objektu ZŠ a ŠJ Dolní Čermná“, včetně 

harmonogramu stavby předloženého zhotovitelem a dosavadních jednáních se 

zhotovitelem.   

19.3.2. Rada městyse projednala a schválila cenu za činnost technického dozoru investora 

na stavbě „Oprava havarijního stavu střechy objektu ZŠ a ŠJ Dolní Čermná“ zajišťovaného 

spol. Hudeček s. r. o., Ústí nad Orlicí,  Husova 888, Ústí nad Orlicí, IČO 25922319, dle 

přílohy.    

 

19.4. Rada městyse na základě vyhlášeného výběrového řízení rozhodla vybrat na 

pracovní pozici „vedoucí pracovní a technické skupiny městyse“ Radka Rollera, nar. xxx, 

bytem xxx,  s nástupem do pracovního poměru od 01.11.2019. 

mailto:mestys@dolni-cermna.cz


 

19.5. Rada městyse projednala žádost V. S., bytem xxx (zaslanou e-mailem dne 07.08.2019) 

o umístění 2 ks dopravních zrcadel na křižovatku místních komunikací na ppč. 4224/6 a 

ppč. 4229/1 v k. ú. Dolní Čermná (viz příloha), rozhodla žádosti nevyhovět a uložila 

starostovi seznámit žadatele s důvody rozhodnutí rady. 

 

 

19.6. Rada městyse projednala a schválila pravidla provozu dopravního automobilu 

JSDHO dle návrhu v příloze.  

 

 

19.7. Rada městyse schválila provedení způsobu soutěže o nákup pozemkové parcely č. 

47/1 – zahrada v k. ú. Jakubovice formou veřejné soutěže obálkovou metodou s tím, že 

minimální cena pro podání nabídky je 150,- Kč/m2 (bez DPH), stanovila termín pro 

podávání nabídek do 04.10.2019, 11.45 hod. a uložila starostovi zajistit obeslání zájemců J. 

M. (viz žádost čj. ÚmDC 240/2019 ze dne 14.03.2019) a manželů M. a M. F. (viz žádost čj. 

ÚmDC 330/2019 ze dne 09.04.2019) a předložit doručené nabídky zastupitelstvu městyse 

k projednání.  

 

 

19.8.1. Rada městyse schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městysem Dolní 

Čermná, Dolní Čermná 76, IČO 00278734 a obcí Horní Čermná,  Horní Čermná 1, IČO 

00278882 o zabezpečení provádění zápisů údajů do informačního systému územní 

identifikace adres a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve 

znění pozdějších předpisů, stavebním úřadem Úřadu městyse Dolní Čermná namísto 

orgánu obce Horní Čermná (RÚIAN), dle návrhu v příloze a ukládá starostovi 

předmětnou smlouvu podepsat. 

 

19.8.2. Rada městyse schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městysem Dolní 

Čermná, Dolní Čermná 76, IČO 00278734 a obcí Petrovice, Petrovice 62, IČO 00279340 o 

zabezpečení provádění zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres 

a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších 

předpisů, stavebním úřadem Úřadu městyse Dolní Čermná namísto orgánu obce 

Petrovice (RÚIAN), dle návrhu v příloze a ukládá starostovi předmětnou smlouvu 

podepsat. 

 



19.9. Rada městyse schválila uzavření smlouvy o dílo s Dobrovolným svazkem obcí 

Mikroregion Severo-Lanškrounsko, Dolní Čermná 76, IČO 01349341, na zajištění přípravy 

žádosti o dotaci do 19. výzvy MAS ORLICKO, opatření IROP – Zvýšení bezpečnosti 

v dopravě IV. a organizaci výběrového řízení na dodavatele v rámci realizace projektu 

„Chodník Lesní brána“ , dle přílohy.  

 

 

 

 

Ing. Jiří Zpěvák                                                                                    Petr Helekal 

     člen rady                                                                                                      starosta 


