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Usnesení 
 

ze 15. jednání rady městyse Dolní Čermná konané 

dne 15.05.2019 od 18 hodin na Úřadu městyse Dolní Čermná 
 

 

15.1. Rada městyse schválila program jednání.  

 

 

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

v AZAS, včetně dokončovacích pracích na ubytovně. 

 

 

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

AZAS Dolní Čermná“, včetně nutnosti přípravy a provedení podlimitního výběrového 

řízení na výběr zhotovitele a uložila starostovi zajistit podání komplexní informace o 

přípravě projektu na nejbližším jednání zastupitelstva městyse  

 

 

15.4. Rada městyse vzala na vědomí informace o provozu restaurace čp. 244 v AZAS 

v sezóně r. 2019, včetně zahájení provozu dne 20.05.2019.  

 

15.5. Rada městyse schválila uzavření „Smlouvy příkazní“ o zajištění provozu minigolfu 

v AZAS v sezóně r. 2019 se společností Hmaťák s. r. o., se sídlem Lannova 2061/8, Nové 

Město, 110 00 Praha 1, IČO 04229720 dle návrhu v příloze a uložila starostovi podepsat 

příslušnou smluvní dokumentaci.  

 

 

15.6. Rada městyse v souvislosti s připojištěním nemovitostí v AZAS schválila 

aktualizovanou pojistnou smlouvu (Pojištění podnikatele a právnických osob) č. 20822670-

81 uzavíranou mezi Českou pojišťovnou, a. s. Praha 1, Spálená 75/16, IČO 45272956 a 
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městysem Dolní Čermná dle přílohy a uložila starostovi (případně místostarostovi) 

podepsat příslušnou smluvní dokumentaci. 

 

 

15.7. Rada městyse schválila prodej samojízdného žacího stroje (inv. č. 1600002)  firmě 

Stanislav Ptáček, Horní Čermná 196, IČO 40108341, z důvodu technického opotřebení a 

jeho další nepotřebnosti pro městys, za cenu dle přílohy.  

 

 

15.8. Rada městyse schválila partnerství městyse Dolní Čermná (bez finanční spoluúčasti)  

v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis, Programu Interreg V-A Česká 

republika – Polsko, typ „C“, spočívajícího v turistickém výměnném pobytu osob v Dolní 

Čermné a ve gmině Dzierzoniów, který bude realizován v roce 2020.  

 

 

15.9. Rada městyse schválila rozpočtovou změnu č. 1 k rozpočtu městyse na rok 2019, dle 

přílohy.  

 

 

 

Ing. Jiří Svoboda                                                                                       Petr Helekal 

   místostarosta                                                                                                   starosta 

 

 

 

 

 


