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Usnesení 
 

z 8. jednání rady městyse Dolní Čermná konané 

dne 11.02.2019 od 16.30 hodin na Úřadu městyse Dolní Čermná 
 

 

8.1. Rada městyse schválila program jednání.  

 

8.2. Rada městyse vzala na vědomí informace o opravě havarijního stavu budovy čp. 243 

(ubytovna) v AZAS (příprava dalších poptávek), seznámila se s postupem prací dle 

stanoveného harmonogramu a uložila starostovi a místostarostovi zajistit potřebné 

náležitosti a průběžně informovat radu. 

 

8.3.1. Rada městyse schválila pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu akce „Oprava 

havarijního stavu budovy čp. 243 v AZAS“ (truhlářské práce) firmu Jan Svoboda, Dolní 

Čermná 252, IČO 71869506 a provedení předmětné zakázky dle nabídky tohoto účastníka 

s nejnižší celkovou nabídkovou cenou (viz příloha). 

8.3.2. Rada městyse schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou Jan Svoboda, Dolní 

Čermná 252, IČO 71869506, jejímž předmětem je zhotovení díla „Oprava havarijního stavu 

budovy čp. 243 v AZAS“ (truhlářské práce), dle návrhu v příloze, a uložila starostovi 

podepsat příslušnou smluvní dokumentaci.     

 

8.4. Rada městyse projednala 3 nabídky na výměnu dveří (2 ks) a okna (1 ks) v objektu čp. 

243 v AZAS v souvislosti s akcí „Oprava havarijního stavu budovy čp. 243 v AZAS“,   

schválila nabídku podanou společností FP okna s. r. o., Dolní Čermná 159, IČO 04856091, 

jako finančně nejvýhodnější, dle přílohy a uložila starostovi zajistit realizaci akce.  

 

8.5. Rada městyse vzala na vědomí informace o přípravě projektové dokumentace 

projektu „Přístavba v AZAS“.    
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8.6. Rada městyse v návaznosti na usnesení RM č. 6.15. ze dne 24.01.2019 vzala na vědomí 

informace z jednání s nájemci ppč. 38 a ppč. 39 v k. ú. Jakubovice, uložila H. Vágnerové a 

M. Marešové prověřit vlastnické vztahy k sousedním pozemkům v k. ú. Jakubovice a 

uložila H. Vágnerové informovat p. K. S., bytem xxx, o postupu při vyřizování žádosti čj. 

ÚmDC 52/2019 ze dne 16.01.2019.      

 

8.7. Rada městyse opětovně projednala návrh přemístění konání dolnočermenské pouti na 

návrší kostela sv. Jiří a uložila starostovi zajistit prověření potřebných technických 

záležitostí a jednat se zástupci jednoty Orel Dolní Čermná.   

 

8.8. Rada městyse rozhodla zveřejnit záměr propachtování pozemků ppč. 8157, ppč. 8159 a 

ppč. 8160 v k. ú. Dolní Čermná, zapsaných na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Dolní Čermná, 

pro účely zemědělského využití.   

 

8.9. Rada městyse vzala na vědomí zápis z inventury hmotného a nehmotného majetku 

(vyřazení nepotřebného majetku) ze dne 17.01.2019 příspěvkové organizace Mateřská 

škola Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, sídlo Dolní Čermná 4, IČO 70996849, dle 

přílohy. 

 

8.10. Rada městyse projednala žádost ZO ČSOP – Zelené Vendolí, Vendolí 42, IČO 

70920907 o podporu činnosti záchranné stanice pro handicapované živočichy, rozhodla 

této žádosti nevyhovět a uložila H. Vágnerové zaslat odpověď žadateli.   

 

 

 

 

Ing. Jiří Svoboda                                                                                       Petr Helekal 

   místostarosta                                                                                               starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


