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Usnesení 
 

 

z 29. jednání rady městyse Dolní Čermná konané 

dne 24.02.2020 od 17.00 hodin na Úřadu městyse Dolní Čermná 

 

 

29.1. Rada městyse schválila program jednání.  

 

29.2. Rada městyse se seznámila s došlými nabídkami společností  

DRUP Lanškroun s.r.o., IČO 64791564, Dvořákova 173, 563 01 Lanškroun  

DS INTEX s.r.o., IČO 27498492, U Dvora 118, 560 02 Česká Třebová – Parník 

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

schválila, jako vítězného uchazeče pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu akce 

„Přírodovědná učebna“ 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). 

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 „Přírodovědná 

učebna“, dle návrhu v příloze, a uložila starostovi podepsat příslušnou smluvní 

dokumentaci.     

Rada městyse uložila starostovi zajistit všechny potřebné úkony k zahájení a provedení 

realizace díla „Přírodovědná učebna“. 

 

 

29.3. Rada městyse v návaznosti na usnesení  RM 27.16. ze dne 27.01.2020 vzala na vědomí 

situaci vedení vodovodu na pozemku ppč. 47/1 v k. ú. Jakubovice a náklady případné 

přeložky (viz příloha).  
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Rada městyse uložila starostovi jednat se zájemci o podmínkách prodeje tohoto pozemku 

z majetku městyse v intencích jednání rady. 

 

 

29.4. Rada městyse se seznámila s návrhem změny koncepce plánované akce přestěhování 

mateřské školy a školní družiny do čp. 40 a přestěhování tříd základní školy do čp. 4, s 

možností realizace projektu po etapách, dotačními možnostmi a uložila starostovi a 

místostarostovi zajistit zpracování studie a tuto předložit radě k projednání.  

 

 

29.5. Rada městyse se seznámila se stavem přípravy knihy fotografií o historii Dolní 

Čermné a Horní Čermné, včetně předpokládaných finančních nákladů a uložila K. Veselé 

pokračovat v přípravách knihy a průběžně informovat radu.  

 

   

29.6. Rada městyse schválila přijetí daru na podporu technického vzdělávání pro 

příspěvkovou organizaci Základní škola Vincence Junka, Dolní Čermná, okres Ústí nad 

Orlicí, sídlo Dolní Čermná 4, IČO 70996806 (obdarovaný) a uzavření příslušné darovací 

smlouvy (čj. MULA 4094/2020) mezi městem Lanškroun, se sídlem nám. J. M. Marků 12, 

Lanškroun – Vnitřní Město, IČO 00279102 (dárce) a obdarovaným, dle přílohy. 

 

 

 

Ing. Jiří Svoboda                                                                                    Petr Helekal 

   místostarosta                                                                                                  starosta 

 

 


