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Usnesení 
 

ze 49. jednání rady městyse Dolní Čermná konané 

dne 11.05.2017 od 16.30 hodin na Úřadu městyse Dolní Čermná 
 

 

 

49.1. Rada městyse schválila program jednání.  

 

49.2. Rada městyse schválila uzavření smlouvy č. Z S14 12 8120059668 o smlouvě 

budoucí o realizace přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické 

energie se společností ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 

874/8, IČO 24729035 (přeložka kabelové skříně v souvislosti s plánovanou akcí 

„výstavba výtahu v budově ZŠ“) a uložila starostovi předmětnou smlouvu podepsat.  

 

 

49.3.1. Rada městyse vzala na vědomí aktuální informace o projektech: 

 „Obnova navrší kostela sv. Jiří v Dolní Čermné Etapa 2 a 3 – oprava 

zpevněných ploch“ (registrace akce, jednání o koordinaci s akcí spol. ČEZ- 

pokládka kabelu NN) 

  „Chodníky Dolní Čermná“ (vypořádání připomínek v rámci kontroly 

průběhu zadávacího řízení před uzavřením smlouvy odeslané na Centrum 

pro regionální rozvoj ČR, příslušný územní odbor IROP)    

 

 

49.3.2. Rada městyse v souvislosti s projektem „Chodníky Dolní Čermná“ doporučila 

zastupitelstvu městyse schválit  

- přidělení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce na projekt „Chodníky Dolní 

Čermná“ společnosti  SAPA-LPJ, spol. s r. o., se sídlem Dráby 850, 566 01 Vysoké 

Mýto, IČO 62063634, který ve své nabídce předložil nejnižší nabídkovou cenu, a 

uzavření smlouvy o dílo s uvedenou společností,        

- uzavření „Smlouvy příkazní o zařízení záležitostí souvisejících s výkonem činností 

technického dozoru objednatele“ se společností Hudeček s. r. o., Husova 888, 562 01 

Ústí nad Orlicí, IČO 25922319, 

- uzavření „Smlouvy o zajištění výkonu činnosti autorského dozoru projektanta“ 

s Ing. Janem Eiblem, Pod Lipami 2564/27, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 73521442, 



- uzavření Příkazní smlouvy pro výkon činností koordinátora BOZP“ s Jaroslavem 

Junkem, Seifertova 466, 563 01 Lanškroun, IČO 46446702, 

- uzavření „Příkazní smlouvy“ na zajištění komplexní administrace a řízení projektu 

vůči poskytovateli dotace  se společností ENVIPARTNER, s. r. o.,  Vídeňská 55, 639 

00 Brno – Štýřice, IČO 28358589. 

 

 

 

 

   Ing. Jiří Svoboda                                                                                  Petr Helekal 

      místostarosta                                                                                           starosta   

 
 


