
Městys Dolní Čermná 
561 53  Dolní  Čermná 76,  IČO 278734, www.dolni-cermna.cz 

tel.: 465 393 125,  e-mail.: mestys@dolni-cermna.cz,  

________________________________________________________________________________ 

 
čj. ÚmDC 402/2019  

Počet listů dokumentu: 3                     

Spisový znak: 101.2.2    A/10 

 

 

 

Usnesení 
 

z 13. jednání rady městyse Dolní Čermná konané 

dne 24.04.2019 od 16.30 hodin na Úřadu městyse Dolní Čermná 
 

 

13.1. Rada městyse schválila program jednání.  

 

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

243 v AZAS a o postupu jednotlivých prací. 

 

13.2.2. Rada městyse schválila v rámci akce “Oprava havarijního stavu budovy čp. 243 

v AZAS“ nákup drobného vybavení do ubytovny, dle přílohy. 

 

13.2.3. Rada městyse schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25.03.2019 

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

(zhotovení díla „Oprava havarijního stavu budovy čp. 243 v AZAS“  - Podhledy), dle 

přílohy. 

 

13.2.4. Rada městyse schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 01.02.2019 

se společností INOB spol. s r. o., Ústí nad Orlicí, M. R. Štefánika 441, IČO 45538131  

(zhotovení díla „Oprava havarijního stavu budovy čp. 243 v AZAS“  - zdravotně technické 

a topenářské instalace), dle přílohy. 

 

13.2.5. Rada městyse schválila na akci „Oprava havarijního stavu budovy čp. 243 v AZAS“ 

aktualizovanou nabídku společnosti FP okna s. r. o., Dolní Čermná 159, IČO 04856091 na 

výměnu dveří a okna v objektu čp. 243 v AZAS, a to v souvislostí s nutností doplnění 

panikového kování, dle přílohy. 
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13.2.6. Rada městyse schválila nabídku na zhotovení a dodání desek do postelí pro 

vybavení ubytovny od f. Jan Svoboda, Dolní Čermná 252, IČO 71869506, dle přílohy. 

 

    

13.3. Rada městyse vzala na vědomí informace o přípravě projektu „Rozšíření zázemí 

AZAS Dolní Čermná“.  

 

 

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

v AZAS na sezónu r. 2019. 

 

 

13.5.1. Rada městyse vyhodnotila cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na 

dodávku „Gastro vybavení restaurace AZAS“ a rozhodla přijmout nabídku společnosti 

GASTRO komplet UO s. r. o., se sídlem M. R. Štefánika 71, Ústí nad Orlicí. IČO 07589492 

jako cenově nejvýhodnější. 

13.5.2. Rada městyse schválila uzavření kupní smlouvy na dodávku „Gastro vybavení 

restaurace AZAS“ se společností GASTRO komplet UO s. r. o., se sídlem M. R. Štefánika 

71, Ústí nad Orlicí. IČO 07589492 dle přílohy a uložila starostovi podepsat příslušnou 

smluvní dokumentaci.   

 

 

13.6. Rada městyse v souvislosti se zajištěním provozu minigolfu v AZAS 

 schválila cenovou nabídku na dodání 11 kusů golfových holí a opravu 8 kusů 

golfových holí  od f. Hana Walweelová, WGW minigolf, Horka nad Moravou, 

Podhradí 33/6, IČO 70588775, dle přílohy  

 na základě nabídky v příloze schválila objednávku tisku hracích kartiček na 

minigolf od spol. HEAT-TECH s. r. o., Dolní Čermná 231, IČO 28850084.      

 

 

13.7. Rada městyse ohledně zpracování územní studie lokality V ráji se seznámila 

s informacemi starosty a místostarosty o průběhu pracovní schůzky konané dne 23.04.2019 

a s výsledky jednání s vlastníky pozemků v předmětné lokalitě a uložila starostovi a 

místostarostovi pokračovat v jednáních a poskytnout potřebnou součinnost zpracovateli 

územní studie ve smyslu závěrů pracovní schůzky.  

 

 

13.8. Rada městyse se seznámila se stanoviskem stavební komise ze dne 18.04.2019 

k žádosti p. Z. F., bytem xxx (čj. ÚmDC 350/2018) a schválila výměnu vybavení bytu č. 3 v  

domě čp. 230 dle přílohy.  

 

 



13.9. Rada městyse projednala předložení návrhu smlouvy Úřadem pro zastupování státu 

ve věcech majetkových (čj. ÚmDC 378/2019 ze dne 23.04.2019) na bezúplatný převod 

pozemků - ppč. 4099/3 – ost. plocha a ppč. 4099/4 – ost. plocha v k. ú. Dolní Čermná do 

vlastnictví městyse a uzavření příslušné smlouvy o bezúplatném převodu majetku (č. 

UZSVM/HUO/2792/2019-HUOM) a doporučila zastupitelstvu městyse bezúplatné nabytí 

předmětných pozemků do majetku městyse Dolní Čermná schválit.                                    
 

 

13.10. Rada městyse vzala na vědomí ohlášení včetně příloh (čj. ÚmDC 356/2019 ze dne 

17.04.2019) o záměru realizace hydrogeologického průzkumu v katastrálním území Dolní 

Čermná, parcela č. 2286/6 za účelem ověření možnosti získání zdroje vody pro potřeby 

individuálního zásobování. 

 

 

13.11. Rada městyse projednala žádost o podporu Linky bezpečí, z. s., Ústavní 95. Praha 8, 

IČO 61383198 (čj. ÚmDC 359/2019 ze dne 17.04.2019) na její provoz, rozhodla této žádosti 

nevyhovět a uložila H. Vágnerové zajistit zaslání odpovědi žadateli.   

 

 

 

 

 

Ing. Jiří Svoboda                                                                                       Petr Helekal 

   místostarosta                                                                                                   starosta 

 

 

 

 

 


