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Usnesení 
 

z 64. jednání rady městyse Dolní Čermná konané 

dne 19.03.2018 od 17 hodin na Úřadu městyse Dolní Čermná 
 

 

64.1. Rada městyse schválila program jednání.  

 

64.2. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o dokončování investičních 

akcí  

 „Chodníky Dolní Čermná“ (řešení 2. žádosti o platbu s IROP a 

administrátorem akce) 

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

zpevněných ploch (dokončení akce – postupy, řešení vyúčtování akce)   

a uložila starostovi zajistit všechna potřebná opatření pro dokončení   obou akcí.    

64.3. Rada městyse schválila nabídky na opravu obrub u čp. 230 a opravy místních 

komunikací od spol. STRABAG a. s., odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, 

Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, IČO 608 38 744 viz příloha a uložila starostovi 

zajistit odeslání objednávky  

 

64.4.1. Rada městyse rozhodla vyhlásit výběrové řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu „Osobní výtah objektu základní školy v Dolní Čermné“, které pro městys 

zajišťuje DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko, schválila výzvu k podání nabídek 

a zadávací dokumentaci a uložila starostovi zajistit její rozeslání firmám dle přílohy   

64.4.2. Rada městyse ustanovila komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek 

na veřejnou zakázku malého rozsahu „Osobní výtah objektu základní školy v Dolní 

Čermné“ ve složení: Ing. Jiří Zpěvák, Mgr. Jan Růžička a JUDr. Hana Vágnerová a 

uložila jí předložit na zasedaní rady městyse její stanovisko (doporučení) pro výběr 

zhotovitele. 

 

64.5. Rada městyse rozhodla vyhlásit výběrové řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu „Sběr, svoz a využití separovaných odpadů v letech 2018 – 2019, jejichž 

původcem je městys Dolní Čermná“, které pro městys zajišťuje DSO Mikroregion 

Severo-Lanškrounsko, schválila výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci a 

uložila starostovi zajistit její rozeslaní firmám dle přílohy.  

 

64.6. Rada městyse na základě pozvání starosty obce Liptovská Teplička schválila 

služební cestu starosty na Slovensko do Liptovské Tepličky ve dnech 12. – 15.04.2018. 



64.7. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o jednání s jednatelem spol. 

ZEFA HČ, spol. s r. o. Ing. Jiřím Majvaldem ohledně možností budoucího využití 

některých zemědělských nemovitostí v k.ú. Dolní Čermná.     

 

64.8. Rada městyse schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 

Z_S24_12_8120059668 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 

elektrické energie na stavbu „Dolní Čermná 4 – přeložka kNN“ se společností ČEZ 

Distribuce, a. s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, IČO 24729035 dle 

přílohy a ukládá starostovi předmětný dodatek podepsat. 

 

64.9.1. Rada městyse vzala na vědomí sdělení MěÚ Lanškroun, odboru stavební úřad 

(čj. ÚmDC 209/2018 ze dne 26.02.2018) o odmítnutí návrhu na pořízení změny 

územního plánu navrhovatele M. Z., Dolní Čermná, Jakubovice. 

64.9.2. Rada městyse vzala na vědomí sdělení MěÚ Lanškroun, odboru stavební úřad 

(čj. ÚmDC 207/2018 ze dne 26.02.2018) o odmítnutí návrhu na pořízení změny 

územního plánu navrhovatele D. M., Střelice.   

 

64.10. Rada městyse projednala žádost SDH Svatý Jiří, se sídlem Svatý Jiří 25, IČO 

47498919, o poskytnutí finančního daru na dětskou soutěž mladých hasičů 

v požárním sportu „O pohár obce Svatý Jiří“ konanou ve dnech 11. – 12.05.2018, 

rozhodla této žádosti nevyhovět a uložila H. Vágnerové odpovědět žadateli ve 

smyslu jednání rady městyse.       

 

64.11. Rada městyse vzala na vědomí informace místostarosty  

 o projektové přípravě plánovaných akcí „investiční záměry v AZAS“ a 

„obnova budovy čp. 234 – stará škola“ 

 o opravách obřadní síně v čp. 234  

 

 

 

Ing. Jiří Svoboda                                                                                  Petr Helekal 

      místostarosta                                                                                       starosta 


