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Usnesení 
 

z 66. jednání rady městyse Dolní Čermná konané 

dne 23.04.2018 od 17 hodin na Úřadu městyse Dolní Čermná 
 

 

66.1. Rada městyse schválila program jednání.  

 

66.2.1. Rada městyse vzala na vědomí informace místostarosty o investičních akcích  

 „Chodníky Dolní Čermná“ (schválení 2. žádosti o platbu, dokončení projektu) 

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

zpevněných ploch (výsadba stromů, dokončení terénních úprav, osazení 

dopravními značkami zóna, vyúčtování akce, dokončení projektu)   

a uložila starostovi a místostarostovi  zajistit všechna potřebná opatření pro 

dokončení   obou akcí.    

66.2.2. Rada městyse vzala na vědomí schválení žádosti o proplacení platby ze strany 

poskytovatele dotace (IROP) na projekt „Chodníky Dolní Čermná“ ve výši 6.446. 

183,54 Kč a uložila starostovi po jejím obdržení zajistit v požadované lhůtě převedení 

této částky na splacení úvěru u České spořitelny, včetně doplacení spoluúčasti 

městyse ve výši 517.949,52 Kč z běžného účtu městyse. 

 

66.3.1. Rada městyse se seznámila s cenovými nabídkami na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Sběr, svoz a využití separovaných odpadů v období od 01.05.2018 

do 30.04.2020, jejichž původcem je městys Dolní Čermná“, které podaly společnosti    

 Technické služby Lanškroun, s. r. o., sídlo Lanškroun, Nádražní 33, IČO 

25951459 

 Komunální služby s. r. o., Jablonné nad Orlicí, sídlo Jablonné nad Orlicí, Pod 

Vyšehradem 13, IČO 60935863 

 EKOLA České Libchavy s. r. o., se sídlem České Libchavy 172, IČO 49813862  

a rozhodla přijmout na zajištění služeb v oblasti odpadového hospodářství 

v městysu Dolní Čermná nabídku spol. EKOLA České Libchavy s. r. o. jako cenově 

nejvýhodnější.   

66.3.2. Rada městyse schválila uzavření Smlouvy na zajištění sběru, svozu a 

využívání komunálních odpadů se společností EKOLA České Libchavy s. r. o., se 

sídlem České Libchavy 172, IČO 49813862 dle návrhu v příloze, a uložila starostovi 

podepsat příslušnou smluvní dokumentaci.     



66.4. Rada městyse projednala žádost spolku Rodinné centrum KUK, z. s., Dolní 

Čermná 4 (čj. ÚmDC 121/2018 ze dne 30.01.2018) o poskytnutí dotace na uspořádání 

neziskové dětské akce Čarodějnice konané dne 30.04.2018, schválila pro tento účel 

poskytnutí dotace ve výši 2.000,- Kč a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace, dle přílohy, s tím, že žadatel nejpozději do 30-ti dnů po konání 

akce doloží využití poskytnutých prostředků. 

 

66.5. Rada městyse projednala žádost spolku TJ Dolní Čermná, z. s., Dolní Čermná 

243 (čj. ÚmDC 96/2018 ze dne 25.01.2018) o poskytnutí dotace na uspořádání 

dětského závodu v rámci akce „3. ročník Běžeckých závodů pro širokou veřejnost – 

Běh přes Červený vrch“ konaný dne 17.06.2018, schválila pro tento účel poskytnutí 

dotace ve výši 2.000,- Kč a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace, dle přílohy, s tím, že žadatel nejpozději do 30-ti dnů po konání akce doloží 

využití poskytnutých prostředků. 

 

66.6. Rada městyse projednala žádost spolku Rodinné centrum KUK, z. s., Dolní 

Čermná 4 (čj. ÚmDC 120/2018 ze dne 30.01.2018) o poskytnutí dotace na letní 

příměstský tábor konaný v měsíci srpnu 2018, schválila pro tento účel poskytnutí 

dotace ve výši 2.000,- Kč a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace, dle přílohy, s tím, že žadatel nejpozději do 30-ti dnů po ukončení akce doloží 

využití poskytnutých prostředků. 

 

 

 

 

Ing. Jiří Svoboda                                                                               Ing. Jiří Zpěvák    

      místostarosta                                                                                     člen rady                                                                                                    

 


