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Usnesení 
 

z 9. jednání rady městyse Dolní Čermná konané 

dne 06.03.2019 od 16 hodin na Úřadu městyse Dolní Čermná 
 

 

9.1. Rada městyse schválila program jednání.  

 

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

(ubytovna) v AZAS), seznámila se s postupem prací dle stanoveného harmonogramu a 

uložila starostovi a místostarostovi zajistit potřebné náležitosti a průběžně informovat 

radu. 

9.2.2. Rada městyse vzala na vědomí informace o přípravě provozu restaurace v AZAS 

(čp. 244) na sezónu 2019 a uložila starostovi a místostarostovi zajistit potřebné náležitosti a 

průběžně informovat radu. 

 

9.3.1. Rada městyse se seznámila s cenovými nabídkami na akci „Oprava havarijního 

stavu budovy čp. 243 v AZAS“ (Obkladačské práce), které předložily 

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

IČO 47452943 

 společnost KESTIN spol. s r. o., Jablonné nad Orlicí, Nádražní 140, IČO 60935251,  

 společnost BEHOS CZ s. r. o., Moravská Třebová, Jevíčská 92/19, IČO 06209360 

a rozhodla přijmout na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na uvedenou akci 

nabídku spol. Agrostav Ústí nad Orlicí, a. s., jako cenově nejvýhodnější. 

9.3.2. 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 díla „Oprava havarijního stavu budovy čp. 243 v AZAS“ (Obkladačské práce), 

dle návrhu v příloze, a uložila starostovi podepsat příslušnou smluvní dokumentaci.     

 

9.4.1. Rada městyse se seznámila s cenovými nabídkami na akci „Oprava havarijního 

stavu budovy čp. 243 v AZAS“ (Podhledy), které předložily 
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 společnost BEHOS CZ s. r. o., Moravská Třebová, Jevíčská 92/19, IČO 06209360, 

 f. Radim Netek, Lanškroun – Dolní Třešňovec, Třešňovecká 190, IČO 71840125, 

a rozhodla přijmout na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na uvedenou akci 

nabídku firmy Radim Netek jako cenově nejvýhodnější. 

9.4.2. Rada městyse schválila uzavření smlouvy o dílo s f. Radim Netek, Lanškroun – 

Dolní Třešňovec, Třešňovecká 190, IČO 71840125, jejímž předmětem je zhotovení díla 

„Oprava havarijního stavu budovy čp. 243 v AZAS“ (Podhledy), dle návrhu v příloze, a 

uložila starostovi podepsat příslušnou smluvní dokumentaci.     

 

9.5.1. Rada městyse rozhodla přijmout na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na 

akci „Oprava havarijního stavu budovy čp. 243 v AZAS“ (Patrové postele) cenovou 

nabídku společnosti Josef Strnad, spol. s r. o., Žamberk, Lipová 566, IČO 42194172. 

9.5.2. Rada městyse schválila uzavření smlouvy o dílo se společností JOSEF STRNAD, 

spol. s r. o., Žamberk, Lipová 566, IČO 42194172, jejímž předmětem je zhotovení díla 

„Oprava havarijního stavu budovy čp. 243 v AZAS“ (Patrové postele), dle návrhu 

v příloze, a uložila starostovi podepsat příslušnou smluvní dokumentaci.     

 

9.6. Rada městyse v souvislosti s akcí „Oprava havarijního stavu budovy čp. 243 v AZAS“ 

(Podlahové krytiny), schválila cenovou nabídku f. Václav Turek, Lanškroun, T. G. 

Masaryka 6, IČO 64248305 (dodávka materiálu) a cenovou nabídku f. Karel Šilar, Lubník 

99, IČO 74085638 (montáž podlahových krytin), dle přílohy a uložila starostovi zajistit 

realizaci akce.  

 

9.7. Rada městyse v souvislosti s akcí „Oprava havarijního stavu budovy čp. 243 v AZAS“ 

(Dodávka dřevěných dveří), schválila cenovou nabídku společnosti ADOR CZ s. r. o., 

Lanškroun, Dobrovského 981, IČO 25292331, dle přílohy a uložila starostovi zajistit 

realizaci akce.  

 

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

projektu „Přístavba v AZAS“ (dokončování projektové dokumentace, příprava 

položkových rozpočtů, řešení gastronomické části).    

Rada městyse schválila zpracování projektové dokumentace rozšíření zázemí AZAS dle 

přílohy. 

 

9.9. Rada městyse projednala a schválila podání žádosti o poskytnutí individuální dotace 

z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v roce 2019, ve výši 1 mil. Kč na projekt 

„Rozšíření zázemí AZAS Dolní Čermná“ a uložila starostovi zajistit její podání na Krajský 

úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.  

 

9.10. Rada městyse v návaznosti na usnesení č. 6.4. ze dne 24.01.2019 vzala na vědomí 

informaci o reakci vlastníka zemědělských staveb na pozemcích stpč. 772 a stpč. 748 v k. ú. 

Dolní Čermná s tím, že jednání s předsedou představenstva Zemědělského družstva 



Horní Čermná proběhne dne 12.03.2019 a uložila starostovi a výsledku informovat radu 

městyse. 

 

9.11. Rada městyse se seznámila s nabídkou společnosti CBS Nakladatelství s. r. o., Zlín na 

zapojení městyse do projektu „Česko z nebe“ a dodání publikace leteckých fotografií 

„Orlickoústecko z nebe“ a rozhodla tuto nabídku odmítnout. 

 

9.12. Rada městyse projednala žádost Spolku Lungta, Praha 1, Dlouhá 2/609, IČO 67775845 

ze dne 15.01.2019, rozhodla o připojení městyse Dolní Čermná k mezinárodní kampani 

„Vlajka pro Tibet“ a vyvěšení tibetské vlajky dne 10.03.2019 na budově úřadu městyse. 
 

9.13. Rada městyse schválila pořízení 10 ks prodejních stánků a jejich dodání od f. Jaroslav 

Blažek – truhlářství, Roudnice nad Labem, Na Výsluní 2252, IČO 10433627 a uložila K. 

Veselé zajistit příslušnou objednávku. 

 

9.14. Rada městyse rozhodla propachtovat V. B., nar. xxx, bytem xxx, IČO xxx, pozemek 

ppč. 8161 v k. ú. Dolní Čermná pro účely zemědělského využití (zemědělský pacht), od 

01.04.2019 na dobu určitou 5-ti let za roční nájemné ve výši 500,- Kč/rok a uložila 

starostovi podepsat příslušnou smluvní dokumentaci dle přílohy. 

 

9.15. Rada městyse projednala žádost xxx, bytem xxx (čj. ÚmDC 163/2019 ze 

dne18.02.2019) o přidělení obecního bytu a rozhodla, že bude vedena v seznamu žádostí 

uchazečů o byty a bude předložena opětovně radě městyse k posouzení v případě 

uvolnění vhodného bytu.   

 

9.16. Rada městyse rozhodla poskytnout finanční dar ve výši 3.000,- Kč vedoucímu kapely 

QUIZ J. N., nar. xxx, bytem xxx, u příležitosti 40. výročí založení rockové kapely QUIZ, 

schválila uzavření příslušné darovací smlouvy dle návrhu v příloze a uložila starostovi ji 

podepsat. 

 

9.17. Rada městyse vzala na vědomí uzavření smlouvy o ubytování se spol. DEDOST-VK 

s. r. o., Ostrana Hrabůvka, Holasova 1127/2, IČO 28651731 (ubytování 4 zaměstnanců 

firmy v ubytovně na náměstí). 

 

9.18. Rada městyse v souvislosti s akcí „Oprava havarijního stavu budovy čp. 243 

v AZAS“ (Elektroinstalace) schválila cenovou nabídku f. Milan Růžička, Lanškroun, Česká 

330, IČO 74334867, dle přílohy a uzavření smlouvy o dílo na předmětnou akci a uložila 

starostovi podepsat příslušnou smluvní dokumentaci a zajistit realizaci akce.     

 

9.19. Rada městyse v souvislosti s akcí „Oprava havarijního stavu budovy čp. 243 

v AZAS“ (Podlahy a vnitřní omítky) schválila cenovou nabídku spol. 2M PARTS s. r. o., 



Dolní Čermná 325, IČO 03466574 dle přílohy a uzavření smlouvy o dílo na předmětnou 

akci a uložila starostovi podepsat příslušnou smluvní dokumentaci a zajistit realizaci akce.     

 

 

 

 

Ing. Jiří Svoboda                                                                                       Petr Helekal 

   místostarosta                                                                                               starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


