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Usnesení 
 

ze 14. jednání rady městyse Dolní Čermná konané 

dne 09.05.2019 od 15.30 hodin na Úřadu městyse Dolní Čermná 
 

 

14.1. Rada městyse schválila program jednání.  

 

 

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

243 v AZAS, včetně dokončování jednotlivých prací. 

 

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

v AZAS“ schválila nákup FAB zámků dle cenové nabídky od společnosti NOVITA 

Dobrouč, s. r. o., Dolní Dobrouč 214, IČO 26013169, v příloze. 

 

14.2.3. Rada městyse schválila provedení obložení schodů v ubytovně v souvislosti s akcí 

„Oprava havarijního stavu budovy čp. 243 v AZAS“ dle cenové nabídky f. Václav Turek, 

Lanškroun, T. G. Masaryka 6, IČO 64248305 (dodávka materiálu) a cenové nabídky f. 

Karel Šilar, Lubník 99, IČO 74085638 (pokládka a lepení koberců), dle přílohy. 

 

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

v AZAS“ schválila cenovou nabídku na jádrové vrtání od f. Luboš Bednář, Jablonné nad 

Orlicí, U Lipek 572, IČO 10526994, dle přílohy.  

 

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

v AZAS“ schválila cenovou nabídku na dodávku vzduchotechniky od spol. 

VZDUCHOTECHNIKA – ŠLAPAL spol. s r. o., Horní Dobrouč 147, IČO 25933400, dle 

přílohy.  
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14.2.6. Rada městyse schválila nabídky firmy Jan Svoboda, Dolní Čermná 252, IČO 

71869506 na drobné truhlářské práce na akci „Oprava havarijního stavu budovy čp. 243 

v AZAS“ a na opravu chatek v AZAS dle přílohy  

 

 

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

AZAS Dolní Čermná“.  

 

 

14.4.1 Rada městyse schválila cenovou nabídku f. Milan Růžička, Lanškroun, Česká 330, 

IČO 74334867, na opravu elektroinstalace v budově restaurace čp. 244 v AZAS, dle přílohy 

a uložila starostovi podepsat příslušnou smluvní dokumentaci  

 

14.4.2. Rada městyse schválila cenovou nabídku f. Martin Helekal, Dolní Čermná 178, IČO 

66843375, na opravu rozvodů vody a odpadů v budově restaurace čp. 244 v AZAS, dle 

přílohy. 

 

14.4.3. Rada městyse v souvislosti se zajištěním provozu restaurace a ubytování v AZAS 

schválila nákupy vybavení, dle přílohy.  

 

14.4.4. Rada městyse schválila nabídku firmy Jan Svoboda, Dolní Čermná 252, IČO 

71869506 na drobné truhlářské práce v souvislosti se spuštěním provozu restaurace v 

AZAS, dle přílohy. 

 

14.4.5. Rada městyse v souvislosti se zajištěním provozu restaurace v AZAS schválila 

dodávku hotelového a restauračního SW SAVARIN od spol. Cominn, s. r. o., Zlín, 

Fugnerovo nábřeží 5476, IČO 47906499, dle nabídky v příloze. 

 

 

14.5. Rada městyse schválila uzavření „Smlouvy o připojení odběrného elektrického 

zařízení k DS do napěťové hladiny 0,4 kV (NN)“ č. 19_SOP_01_4121522028  se společností 

ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, IČO 24729035 z důvodu 

navýšení výkonu v AZAS (odběrné místo č. parc. 1059 a čp. 244 Dolní Čermná)  dle 

přílohy a ukládá starostovi předmětnou smlouvu podepsat. 

 

 

14.6. Rada městyse schválila uzavření Smlouvy o podmínkách provedení stavby se 

smluvními stranami – Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Hradec Králové, Víta 

Nejedlého 951/8, IČO 70890005 a ČR - Státní pozemkový úřad, se sídlem Praha 3, 

Husinecká 1024/11a, IČO 013 12 774 pro účely vydání stavebního povolení pro umístění a 

realizaci stavby „Společná zařízení v k. ú. Dolní Čermná – poldr č. 2“ dle předloženého 

návrhu a uložila starostovi předmětnou smlouvu podepsat.   

 



14.7. Rada městyse se seznámila s vyhlášenou petiční akcí Sdružení místních samospráv 

ČR proti odebírání agendy stavebních úřadů obcím a připojenými dokumenty (textem 

petice, petičními archy) a souhlasí se zapojením městyse Dolní Čermná do této akce. 

 

 

14.8. Rada městyse v návaznosti na usnesení RM č. 13.7. ze dne 24.04.2019 ohledně 

zpracování územní studie lokality V ráji se seznámila s doplněným návrhem studie a 

materiály předloženými zpracovatelem, včetně zobrazení majetkoprávních vztahů, a 

uložila starostovi a místostarostovi jednat s vlastníky soukromých pozemků ve smyslu 

závěrů rady.    

 

 

14.9. Rada městyse schválila služební cestu starosty a delegace do Maďarska, na Slovensko 

a Ukrajinu (člen delegace Pardubického kraje) ve dnech 17. – 27.05.2019.  

 

 

14.10. Rada městyse projednala cenové nabídky na dodání velkoobjemového kontejneru 

na sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu a rozhodla přijmout nabídku spol. 

KOVOK kontejnery s. r. o., Jeseník, Kostelní 160/1, IČO 04639642,  jako cenově 

nejvýhodnější.   

 

 

14.11. Rada městyse projednala žádost xxx J. a A. N., bytem xxx (čj. ÚmDC 393/2019 ze 

dne 25.04.2019) o odkoupení pozemku ppč. 4184/2 v k. ú. Dolní Čermná, uložila 

předmětnou žádost předložit na jednání zastupitelstva městyse a doporučila ZM schválit 

zveřejnění záměru prodeje předmětného pozemku.  

 

 

 

 

Ing. Jiří Svoboda                                                                                       Petr Helekal 

   místostarosta                                                                                                   starosta 

 

 


