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Usnesení 
 

z 18. jednání rady městyse Dolní Čermná konané 

dne 05.08.2019 od 15 hodin na Úřadu městyse Dolní Čermná 

 

18.1. Rada městyse schválila program jednání.  

 

18.2. Rada městyse vzala na vědomí informace o úkonech nezbytných pro zajištění 

realizace projektu „Rozšíření zázemí AZAS Dolní Čermná“ a předpokládaných lhůtách 

pro jejich provedení a uložila starostovi zpracovat předpokládaný harmonogram akce a 

předložit ho na dalším jednání rady k projednání   

 

18.3.1. Rada městyse schválila, jako vítězného uchazeče pro realizaci veřejné zakázky 

malého rozsahu akce „Oprava havarijního stavu střechy objektu ZŠ a ŠJ Dolní Čermná“ 

společnost TROGAST s. r. o., Písečná 176, 561 70 Písečná, IČO 28779193 a provedení 

předmětné zakázky dle nabídky tohoto účastníka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou 

(viz příloha). 

18.3.2. Rada městyse schválila uzavření smlouvy o dílo se společností TROGAST s. r. o., 

Písečná 176, 561 70 Písečná, IČO 28779193 , jejímž předmětem je zhotovení díla „Oprava 

havarijního stavu střechy objektu ZŠ a ŠJ Dolní Čermná“, dle návrhu v příloze, a uložila 

starostovi podepsat příslušnou smluvní dokumentaci.     

18.3.3. Rada městyse uložila starostovi zajistit všechny potřebné úkony k zahájení a 

provedení realizace díla „Oprava havarijního stavu střechy objektu ZŠ a ŠJ Dolní 

Čermná“. 

 

 

 

mailto:mestys@dolni-cermna.cz


18.4. Rada městyse schválila rozpočtovou změnu č. 4 k rozpočtu městyse na rok 2019, dle 

přílohy. 

 

18.5.1. Rada městyse se seznámila s odvoláním účastníka řízení proti rozhodnutí o 

společném povolení vydaného Městským úřadem Lanškroun, odborem stavební úřad, na 

stavbu Chodník „Maluv most – betonka“, vzala na vědomí výzvu příslušného stavebního 

úřadu, schválila vyjádření městyse v předmětné věci dle předloženého návrhu a uložila 

starostovi zajistit jeho odeslání.    

 

18.5.2. Rada městyse vzala na vědomí informace o přípravě dalších dopravních projektů 

„Chodník Lesní brána“ a „Oprava komunikace na náměstí“ a uložila starostovi a 

místostarostovi zajistit přípravu obou projektů.      

 

18.6. Rada městyse v návaznosti na usnesení RM č. 16.11. ze dne 13.06.2019 projednala a 

schválila uzavření dohod o poskytnutí právních služeb mezi Advokátní kanceláří  Mgr. 

Jana Zwyrtek Hamplová, Mohelnice, Olomoucká 36, IČO 43989667 a městysem Dolní 

Čermná, včetně finančních plnění, dle návrhů v příloze, uložila starostovi předmětné 

dohody podepsat  a předložit zpracované právní analýzy radě městyse k projednání.  

 

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

zařízení k DS do napěťové hladiny 0,4 kV (NN)“ č. 19_SOP_01_4121548602  se společností 

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

navýšení příkonu a sjednocení odběrů v AZAS (odběrné místo č. parc. 1059 a čp. 244 Dolní 

Čermná)  dle přílohy a ukládá starostovi předmětnou smlouvu podepsat. 

 

18.8. Rada městyse vzala na vědomí e-mail P. M. ze dne 23.07.2019 ohledně jeho zájmu o 

užívání pozemků ppč. 1062, ppč. 1063, ppč. 1192 a ppč. 1193 v k. ú. Jakubovice a uložila 

starostovi a H. Vágnerová vyzvat zájemce o zaslání oficiální žádosti s příslušnými 

náležitostmi. 

 

18.9. Rada městyse schválila pořízení a vzhled  triček pro reprezentaci městyse Dolní 

Čermná od spol. CORONA reklamní s. r. o., Dolní Dobrouč 439, IČO 25965255 a uložila 

starostovi zajistit jejich nákup do termínu setkání Čermných  

 

18.10.1. Rada městyse projednala a schválila rozdělení výnosů z loterií a rozhodla 

poskytnout je formou finančního daru spolkům působícím na území městyse Dolní 

Čermná, ve výši dle přílohy.  



18.10.2. Rada městyse v návaznosti na své usnesení 18.10.1. schválila uzavření příslušných 

darovacích smluv dle návrhů v příloze a uložila starostovi je podepsat a zajistit vyplacení 

finančních darů obdarovaným 

 

18.11. Rada městyse schválila nabídku na dodávku materiálu – nerezových výplní (na 

opravený most pod kostelem) z internetového obchodu KRAUPNER s. r. o., Bečovská 

1547/13, Praha 10, IČO 61060551, dle přílohy.  

 

18.12. Rada městyse v návaznosti na usnesení RM č. 16.10. ze dne 13.06.2019 schválila  

pořízení služebního auta (zn. DACIA Logan Kombi) pro pracovně technickou skupinu 

městyse a úředníky za cenu dle přílohy od f. Vladislav Marek, Dolní Čermná 168, IČO 

11126191 a uložila starostovi zajistit všechny potřebné úkony související s nabytím vozidla 

do majetku městyse.   

 

18.13. Rada městyse v návaznosti na usnesení RM č. 17.14. ze dne 17.07.2019 vzala na 

vědomí podněty do Plánu rozvoje sportu městyse Dolní Čermná a uložila starostovi 

zajistit jejich předání zpracovateli. 

 

18.14. Rada městyse v návaznosti na usnesení RM č. 17.10. ze dne 17.07.2019 vzala na 

vědomí vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice „vedoucí pracovní a 

technické skupiny městyse“ s tím že došlé přihlášky budou vyhodnoceny dne 26.08.2019.    

 

18.15. Rada městyse vzala na vědomí informace o zajištění účasti delegace městyse na  28. 

ročníku Setkání Čermných konaném dne 30-31.08.2019 v Čermné u Domažlic. 

 

18.16. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o konzultaci na vodoprávním 

úřadu ohledně legalizace vodního díla na ppč. 38 v k. ú. Jakubovice a projednala a 

schválila zadání pasportu vodního díla.      

 

18.17. Rada městyse projednala žádost E. S., bytem xxx (čj. ÚmDC 722/2019 ze dne 

29.07.2019) o vypořádání majetkových vztahů (viz navrhovaný postup dle usnesení ZM č. 

2.4.2.2. ze dne 14.12.2018) a uložila starostovi a místostarostovi prověřit možnost 

odstranění betonových základů na části ppč. 2355/1 a informovat o dalším postupu radu 

městyse.  

 

18.18. Rada městyse vzala na vědomí písemné sdělení Pochodnického spolku, se sídlem 

Lanškroun, Svojsíkova 1090, IČO 05421101 (čj. ÚmDC 642/2019 ze dne 02.07.2019) – 

informace o vstupu na pozemky v majetku městyse ppč. 1204, ppč. 1195, ppč. 1190, ppč. 



1196, ppč. 1208, ppč. 1200, ppč. 1191 v k. ú. Jakubovice za účelem uspořádání pochodu 

„Pochod Memoriál por. F. K.“, vyslovuje souhlas ke vstupu za výše uvedeným účelem 

s tím, že ohledně ppč. 1208 je nutné upozornit pořadatele pochodu na faktický stav 

v terénu.  

 

18.19. Rada městyse projednala žádost Ing. Tomáš Daňka, PhD., xxx xxx o poskytnutí 

finančního daru na konání sportovní akce Český pohár v běhu do vrchu Výprachtice – 

Buková hora konaný dne 31.08.2019, rozhodla této žádosti nevyhovět a uložila H. 

Vágnerové zajistit zaslání odpovědi žadateli.   

 

18.20. Rada městyse v návaznosti na usnesení RM č. 17.15. ze dne 17.07.2019 ohledně 

zpracování územní studie lokality V Ráji vzala na vědomí stav dané věci a možné návrhy 

směn pozemků soukromých vlastníků v předmětné lokalitě potřebných pro výstavbu za 

pozemky ve vlastnictví městyse a uložila starostovi záležitosti projednat s majiteli 

pozemků.  

 

 

Ing. Jiří Svoboda                                                                                           Petr Helekal 

   místostarosta                                                                                                   starosta 


