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Usnesení 
 

z 11. jednání rady městyse Dolní Čermná konané 

dne 10.04.2019 od 16.30 hodin na Úřadu městyse Dolní Čermná 

 

 

11.1. Rada městyse schválila program jednání.  

 

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

243 v AZAS a o postupu jednotlivých prací. 

11.2.2. Rada městyse schválila nákup lůžkovin pro vybavení ubytovny dle přílohy. 

 

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

projektu „Rozšíření zázemí AZAS Dolní Čermná“, včetně její prezentace a dalším 

předpokládaném postupu při přípravě této akce (rozeslání žádostí o vyjádření k PD, 

příprava podlimitního výběrového řízení, řešení financování, předpoklad zahájení 

realizace).   

 

11.4.1. Rada městyse vzala na vědomí informace o přípravě provozu stávající restaurace 

v AZAS na sezónu r. 2019. 

11.4.2. Rada městyse schválila nákup vybavení do restaurace v AZAS - 10 ks stolových  

podnoží a 40 ks židlí dle nabídky v příloze od f. SEGO CZ s.r.o., Horní Třešňovec 193, IČO 

29122007 a uložila starostovi zajistit příslušnou objednávku.  

11.4.3. Rada městyse projednala návrh na dodávku a montáž gastronomického zařízení do 

restaurace v AZAS, uložila starostovi zajistit poptávky a nabídky předložit k projednání 

radě městyse.   
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11.4.4. Rada městyse projednala návrh venkovního obložení části budovy restaurace čp. 

244 v AZAS (starší část objektu) a návrh schválila, včetně nákupu materiálu na uvedenou 

akci ve firmě JAF HOLZ spol. s r.o., IČO 46353283, pobočka Česká Třebová, Semanínská 

2097 a nabídky na provedení práce firmou Pavel Okrouhlický, Petrovice 89, IČO 76491811,  

dle přílohy.  

11.4.5. Rada městyse projednala návrh na výměnu vchodových dveří do budovy 

restaurace čp. 244 v AZAS  a uložila starostovi předložit na příštím jednání rady městyse 

cenovou nabídku.  

 

11.5. Rada městyse schválila udělení plné moci předsedovi Svazu měst a obcí České 

republiky Mgr. Františku Luklovi, MPA, pro zastupování městyse Dolní Čermná na 

sněmu Svazu měst a obcí ČR konaném dne 23. – 24.05.2019.  

 

11.6. Rada městyse se seznámila s prvním návrhem územní studie lokality V ráji a s 

dalším plánovaným postupem, včetně svolání pracovní schůzky s vlastníky pozemků 

v předmětné lokalitě a uložila předložit tento návrh na nejbližším jednání zastupitelstva 

městyse.  

 

11.7. Rada městyse v návaznosti na usnesení ZM č. 3.5.5. ze dne 25. 02.2019 (příprava 

realizace POLDRU 2 v rámci plánu společných zařízení) se seznámila v plánovaným 

postupem s. p. Povodí Labe při majetkoprávním vypořádání majetku, který v dané 

lokalitě podnik eviduje a uložila starostovi poskytnout investorovi akce - Státnímu 

pozemkovému úřadu veškerou potřebnou součinnost.  

 

11.8. Rada městyse vzala na vědomí informaci o schválení dotace  v rámci 15. výzvy MAS 

ORLICKO – Vzdělávání v klíčových kompetencích III. ve výši 1,5 mil Kč na projekt 

„Přírodovědná učebna“ v ZŠ. 

 

11.9. Rada městyse v návaznosti na usnesení RM č. 10.13 ze dne 20.03.2019 schválila 

oznámení o vyhlášení soutěže obálkovou metodou na zemědělský pacht pozemků V Ráji 

(ppč. 8157, 8160 a 8159 v k. ú. Dolní Čermná) včetně podmínek   a uložila rozeslat ho všem 

zájemcům o pacht předmětných pozemků.  

 

11.10. Rada městyse projednala žádost E. Č., bytem xxx (čj. ÚmDC 248/2019 ze dne 

18.03.2019)  o odkoupení pozemků ppč. 587/2, ppč. 664/1, ppč. 38 a ppč. 39 v k. ú. 

Jakubovice, uložila úřadu připravit potřebné podklady pro jednání o prodeji (návrh 



situace prodeje pozemků ppč. 38, ppč. 39 a přilehlých pozemků v majetku městyse) a 

předložit je na jednání zastupitelstva městyse. 

 

11.11. Rada městyse schválila zveřejnění záměru  výpůjčky nebytových prostor pro účely 

spolkové činnosti spolků městyse  

v objektu na stpč. 1058 v k. ú. Dolní Čermná - AZAS (výpůjčka pro TJ Dolní Čermná, z. s.),    

v  budově čp. 234, která je součástí stpč. 330  v k. ú. Dolní Čermná - stará škola (výpůjčka 

pro Rodinné centrum KUK, z. s.),   

v budově čp. 2, která je součástí stpč. 464  v k. ú. Dolní Čermná – hasičárna (výpůjčka pro 

SHČMS – Sbor dobrovolných hasičů Dolní Čermná),    

dle situačních plánků v příloze. 

 

 

 

 

 

Ing. Jiří Svoboda                                                                                       Petr Helekal 

   místostarosta                                                                                                   starosta 

 

 

 

 

 

 

 


