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Usnesení 
 

z 65. jednání rady městyse Dolní Čermná konané 

dne 10.04.2018 od 16.30 hodin na Úřadu městyse Dolní Čermná 
 

65.1. Rada městyse schválila program jednání.  

 

65.2.1. Rada městyse schválila, jako vítězného uchazeče pro realizaci veřejné zakázky 

malého rozsahu akce „Osobní výtah objektu základní školy v Dolní Čermné“ 

společnost Agrostav Ústí nad Orlicí, a. s., se sídlem Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, 

IČO 47452943 a provedení předmětné zakázky dle nabídky tohoto účastníka 

s nejnižší celkovou nabídkovou cenou (viz příloha). 

65.2.2. Rada městyse schválila uzavření smlouvy o dílo se společností Agrostav Ústí 

nad Orlicí, a. s., se sídlem Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, IČO 47452943, jejímž 

předmětem je zhotovení stavby „Osobní výtah objektu základní školy v Dolní 

Čermné“, dle návrhu v příloze, a uložila starostovi podepsat příslušnou smluvní 

dokumentaci.     

65.2.3. Rada městyse uložila starostovi zajistit všechny potřebné úkony k zahájení a 

provedení realizace díla „Osobní výtah objektu základní školy v Dolní Čermné“ 

 

65.3.1. Rada městyse schválila uzavření příkazní smlouvy o zajištění technického 

dozoru investora na stavbě „Osobní výtah objektu základní školy v Dolní Čermné“   

se společností Hudeček s. r. o., Husova 888, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO 25922319 a 

uložila starostovi podepsat příslušnou smluvní dokumentaci.  

65.3.2. Rada městyse schválila uzavření „Smlouvy o zajištění výkonu činnosti 

autorského dozoru projektanta“ na stavbě „Osobní výtah objektu základní školy 

v Dolní Čermné“ se spol. svoboda.plan s. r. o., 561 53 Dolní Čermná 234, IČO 

27554805 a uložila starostovi podepsat příslušnou smluvní dokumentaci.  

65.3.2. Rada městyse schválila uzavření „Smlouvy o zajištění výkonu činnosti 

koordinátora bezpečnosti práce“ na stavbě „Osobní výtah objektu základní školy 

v Dolní Čermné“  s  f.  J. J., xxx, IČO xxx a uložila starostovi podepsat příslušnou 

smluvní dokumentaci.  

 

65.4.1.1. 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 31.12.2017, dle protokolu v příloze.  



65.4.1.2. Rada městyse schválila převod zisku příspěvkové organizace Základní škola 

Vincence Junka, Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí ve výši 119.451,07 Kč do 

rezervního fondu.    

 

65.4.2. 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 31.12.2017, dle protokolu v příloze. 

 

65.4.3.1. Rada městyse schválila účetní závěrku příspěvkové organizace Školní 

jídelna Dolní Čermná, se sídlem Dolní Čermná 40, IČO 70154503 sestavenou 

k rozvahovému dni 31.12.2017, dle protokolu v příloze. 

65.4.3.2. Rada městyse schválila převod zisku příspěvkové organizace Školní jídelna 

Dolní Čermná  ve výši 724,79 Kč do rezervního fondu.    

 

65.5.1. Rada městyse projednala a schválila rozdělení výnosů z loterií a rozhodla 

poskytnout je formou finančního daru spolkům působícím na území městyse Dolní 

Čermná, ve výši dle přílohy.  

65.5.2. Rada městyse v návaznosti na své usnesení 65.5.1. schválila uzavření 

příslušných darovacích smluv dle návrhů v příloze a uložila starostovi je podepsat a 

zajistit vyplacení finančních darů obdarovaným 

 

65.6. Rada městyse se seznámila se žádostí xxx L. P. a M. P., bytem xxx (čj. ÚmDC 

265/2018 ze dne 21.03.2018) o převod pozemkové parcely č. 2760/6 v k. ú. Dolní 

Čermná z vlastnictví městyse Dolní Čermná a uložila starostovi projednat se žadateli 

způsob nabytí předmětného pozemku ve smyslu jednání rady.  

 

65.7. Rada městyse se seznámila se žádostí společnosti VETLABFARM s. r. o., Dolní 

Čermná, Jakubovice 85, IČO 27474127 (čj. ÚmDC 259/2018 ze dne 19.03.2018) o 

směnu pozemků v k. ú. Jakubovice (ppč. 37/1 z vlastnictví spol. VETLABFARM s. r. 

o. a  ppč. 29/4, 29/5, 32/1, 32/5, 32/6, 941/2, 941/7, 24 z vlastnictví městyse Dolní 

Čermná), uložila M. Marešové a H. Vágnerové prověřit vlastnické vztahy 

k sousedním pozemkům a předložit žádost k projednání zastupitelstvu městyse 

k rozhodnutí o zveřejnění záměru směny předmětných pozemků.  

 

65.8. Rada městyse vzala na vědomí požadavek p. J. B., bytem xxx, o provedení 

opravy místní komunikace „na Bahnech“ (od čp. 130 po čp. 118) a o její zařazení do 

plánu oprav a odpověď starosty žadateli a uložila starostovi zařadit uvedený úsek do 

plánu oprav místních komunikací s nutností zohlednit vyřešení rekonstrukce 

veřejného osvětlení v daném úseku.  

 

65.9. Rada městyse se seznámila s návrhem na rozdělení programových dotací 

městyse pro rok 2018 spolkům podle „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

městyse Dolní Čermná na podporu aktivit dětí a mládeže na rok 2018“ a doporučila 



zastupitelstvu městyse schválit poskytnutí dotací v roce 2018 jednotlivým spolkům 

dle přílohy.    

 

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

na veřejnou zakázku malého rozsahu „Sběr, svoz a využití separovaných odpadů 

v letech 2018 – 2019, jejichž původcem je městys Dolní Čermná“ ve složení: Ing. Jiří 

Zpěvák, Ing. Jiří Svoboda a JUDr. Hana Vágnerová a uložila jí předložit na zasedání 

rady městyse její stanovisko (doporučení) pro výběr zhotovitele. 

 

65.11. Rada městyse schválila dodatek - viz příloha, ke smlouvě uzavřené dne 

20.06.2017 se spol. STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, odštěpný závod 

Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, IČO 608 38 744 

na akci „Obnova návrší kostela sv. Jiří v Dolní Čermné  Etapa 2 a 3 - oprava 

zpevněných ploch“, a ukládá starostovi dodatek podepsat.  

 

 

 

 

 

Ing. Jiří Svoboda                                                                               Ing. Jiří Zpěvák    

      místostarosta                                                                                     člen rady                                                                                               

      

 

 

 

 


