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Usnesení 
 

z 20. jednání rady městyse Dolní Čermná konané 

dne 18.09.2019 od 15 hodin na Úřadu městyse Dolní Čermná 

 

20.1. Rada městyse schválila program jednání.  

 

20.2.1. Rada městyse v souvislosti s přípravou projektu „Rozšíření zázemí AZAS Dolní 

Čermná“ vzala na vědomí  

 informace o prověření situace v bankovním sektoru z důvodu plánovaného přijetí 

úvěru na financování uvedené akce 

 informace z návštěvy obce Opatov o provozu obecního hostinského zařízení   

20.2.2. Rada městyse po komplexním posouzení situace na stavebním trhu i bankovním 

trhu doporučuje zastupitelstvu městyse odložit realizaci projektu „Rozšíření zázemí 

AZAS Dolní Čermná“, a předmětnou stavbu na podzim 2019 nezahajovat s tím, že 

přípravy budou nadále pokračovat tak, aby bylo možno na přelomu roku 2019 - 2020 

vyhlásit výběrové řízení a stavbu zahájit v roce 2020. 

 

20.3.1. Rada městyse vzala na vědomí informace o zahájení realizace akce „Oprava 

havarijního stavu střechy objektu ZŠ a ŠJ Dolní Čermná“.  

20.3.2. Rada městyse projednala a schválila návrh na výměnu 5 ks střešních oken na 

budově čp. 40 a její realizaci v rámci akce „Oprava havarijního stavu střechy objektu ZŠ a 

ŠJ Dolní Čermná“ dle nabídky v příloze a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se 

společností TROGAST s. r. o., Písečná 176, 561 70 Písečná, IČO 28779193 

 

 

20.4. Rada městyse vzala na vědomí informace o záměru projektu „Brownfield kravíny 

Dolní Čermná“ a další navrhovaný postup řešení.  
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20.5. Rada městyse schválila provozní dobu místa na odběr bioodpadu  (na ppč. 8179, k. ú. 

Dolní Čermná) dle předneseného návrhu a uložila starostovi zajistit informování občanů.  

 

20.6. Rada městyse schválila platový výměr ředitelky příspěvkové organizace Mateřská 

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

s účinností od 20.09.2019, dle přílohy. 

 

20.7. Rada městyse schválila služební cestu delegace městyse v termínu od 24.10. -

27.10.2019  do Gyuly na podkladě pozvání starosty Akosce Gece 

 

20.8. Rada městyse projednala záměr opravy osvětlení a výměnu vchodových dveří 

v tělocvičně, uložila starostovi zajistit cenové nabídky na provedení oprav a předložit je 

radě k projednání. 

 

20.9. Rada městyse v návaznosti na usnesení RM č. 18.17. ze dne 05.08.2019 se seznámila se 

stavem ohledně odstranění betonových základů na části ppč. 2355/1 (za čp. 224) a uložila 

starostovi prověřit technické možnosti jejich odstranění z důvodu plánované směny části 

předmětného pozemku.  

 

20.10. Rada městyse se seznámila s návrhem Územní studie č. 1 lokality V Ráji, s návrhy 

řešení (převody a směny) majetkových vztahů k pozemkům soukromých vlastníků v dané 

lokalitě a o společném jednání svolaném na 23.09.2019; rada městyse uložila starostovi 

informovat o záležitostech územní studie a o úkolech přípravy území pro výstavbu 

nových rodinných domů zastupitelstvo městyse.      

 

20.11. Rada městyse vzala na vědomí právní stanovisko a návrhy řešení Mgr. Jany 

Zwyrtek Hamplové ohledně bytového domu čp. 224 v k. ú. Dolní Čermná dle přílohy  a 

uložila starostovi zajistit přípravu komplexních materiálů do jednání zastupitelstva. 

 

20.12. Rada městyse schválila přijetí programové účelové dotace na požární techniku a 

věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2019, II. 

kolo, do výše 70% ze skutečných celkových nákladů, maximálně 54.000,- Kč (pořízení 

zásahových oděvů), a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s 

Pardubickým krajem, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, IČO 70892822, a 

uložila starostovi předmětnou smlouvu podepsat.    

 

20.13. Rada městyse se seznámila se zápisem ze 4. jednání komise životního prostředí ze 

dne 05.09.2019, akceptuje její doporučení a návrhy a ukládá starostovi zajistit jejich 

splnění.  

 

20.14. Rada městyse projednala žádosti o přidělení bytu  

 R. M., bytem xxx (čj. ÚmDC 801/2019 ze dne 04.09.2019) 

 K. D. , bytem xxx (čj. ÚmDC 802/2019 ze dne 04.09.2019)  



a konstatuje, že nemá k dispozici vhodné volné byty; rada městyse rozhodla, že 

předmětné žádosti budou vedeny v seznamu žádostí uchazečů o byty a budou předloženy 

radě městyse k posouzení v případě uvolnění vhodného bytu.   

 

20.15. Rada městyse projednala žádost P. M., bytem xxx, IČO xxx (čj. ÚmDC 782/2019 ze 

dne 23.08.2019) ohledně jeho zájmu o pacht pozemků ppč. 1062, ppč. 1063, ppč. 1156, ppč. 

1158, ppč. 1159, ppč. 1066 v k. ú. Jakubovice, konstatovala, že požadované pozemky jsou 

předmětem pachtu na základě uzavřených smluv, uložila starostovi jednat se 

zúčastněnými stranami a o výsledku informovat radu městyse.               

 

20.16.1. Rada městyse projednala žádosti 

 spol. ČEZ Distribuce, a. s. - o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní o 

převodu části ppč. 8323 v k. ú. Dolní Čermná (připojení chat a vybudování  nové 

distribuční trafostanice pro lokalitu v sadech) 

 manželů J. a M. S. o odkoupení pozemku ppč. 3216/49 v k. ú. Dolní Čermná 

a doporučuje zastupitelstvu městyse schválit zveřejnění záměru prodeje předmětných 

pozemků. 

20.16.2. Rada městyse projednala žádost p. A. R. o směnu částí pozemků z důvodu 

narovnání majetkových vztahů - části ppč. 4137 (v majetku městyse) a  části ppč. 2371/1, 

(v majetku A. R.), oba pozemky v k. ú. Dolní Čermná a uložila starostovi a M. Marešové 

prověřit narovnání majetkových vztahů s dalšími vlastníky nemovitostí sousedících s ppč. 

4137. 

 

20.17. Rada městyse schválila rozpočtovou změnu č. 5 k rozpočtu městyse na rok 2019, dle 

přílohy. 

 

20.18. Rada městyse vzala na vědomí kalkulaci ceny oběda ve Školní jídelně Dolní Čermná 

od 01.09.2019, schválila Dodatek ke smlouvě o závodním stravování a změnu Směrnice 

k závodnímu stravování, dle přílohy. 

 

20.19. Rada městyse rozhodla poskytnout finanční dary zařízením zdravotnické a sociální 

péče a neziskovým organizacím, jejichž služby využívají občané městyse Dolní Čermná 

takto: 

 dar ve výši 20.000,- Kč Orlickoústecké nemocnici, Ústí nad Orlicí, Čs. armády 1076 

na podporu Nadačního fondu „S námi je tu lépe“, IČO 01558501   

 dar ve výši 3.000,- Kč příspěvkové organizaci Domov u studánky, Anenská 

Studánka 41, IČO 00854310   

 dar ve výši 20.000,- Kč Oblastní charitě Ústí nad Orlicí, Letohrad, Na Kopečku 356, 

IČO 44468920 

 dar ve výši 5.000,- Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí, 

Ústí nad Orlicí, Kopeckého 840, IČO 00426261 (na rekonstrukci budovy OS ČČK čp. 

840 v Ústí nad Orlicí);     



rada městyse schválila uzavření příslušných darovacích smluv dle návrhů v příloze a 

uložila starostovi je podepsat 

 

20.20. 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.      

 

 

 

Ing. Jiří Zpěvák                                                                                           Petr Helekal 

     člen rady                                                                                                      starosta 


