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Usnesení 
 

 

z 35. jednání rady městyse Dolní Čermná konané 

dne 13.07.2020 od 15 hodin na Úřadu městyse Dolní Čermná 

 

 

35.1. Rada městyse schválila program jednání.  

 

35.2.1. Rada městyse vzala na vědomí informace starosty o průběhu akce „Přírodovědná 

učebna“ (půdní vestavba objektu základní školy v Dolní Čermné). 

 

35.2.2. Rada městyse v návaznosti na usnesení RM č. 34.3.2. ze dne 30.06.2020 projednala a 

schválila cenovou nabídku spol. TERAsport-Müller, s. r. o., Praha 10, Žirovnická 3124/1, 

IČO 28486617 na dodání vybavení přírodovědné učebny a zázemí školního poradenského 

pracoviště školním nábytkem dle přílohy, jako cenově nejvýhodnější a uložila starostovi 

zajistit realizaci nákupu.   

 

 

35.2.2. Rada městyse schvaluje uzavření dohody o narovnání podle příslušných 

ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, mezi Městysem Dolní Čermná a 

společností TROGAST s.r.o., a to následujícího obsahu  

1. Předmětem dohody o narovnání je čl. IV Smlouvy o dílo uzavřené dne 25.02.2020 mezi 

Městysem Dolní Čermná a společností TROGAST s.r.o., a to tak, že původní znění 

obsahující "cena bez DPH ve výši 1.777.986,34 Kč bez DPH, slovy 

jedenmilionsedmsetsedmdesátsedmtisícdevětsetosmdesátšestkoruntřicetčtyřihaléřů" se 

nahrazuje správným zněním, a to "cena ve výši 1.773.986,34 Kč bez DPH, slovy 

jedenmilionsedmsetsedmdesáttřitisícdevětšetosmdesátšestkoruntřicetčtyřihaléřů". 
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2. Důvodem narovnání je identifikovaná chyba v psaní, ke které došlo při přepisování 

textu nabídky, což obě smluvní strany společně prohlašují a uznávají. 

3. Cena díla je tedy sjednána ve výši 1.773.986,34 Kč bez DPH, slovy 

jedenmilionsedmsetsedmdesáttřitisícdevětšetosmdesátšestkoruntřicetčtyřihaléřů, což 

odpovídá obsahu podané nabídky, a mělo být ve smlouvě uvedeno v okamžiku jejího 

podpisu.   

V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo beze změny.  

 

 

 

35.3. Rada městyse vzala na vědomí informace ohledně postupů v krizovém řízení.  

 

 

 

35.4. Rada městyse se seznámila s dopisem města Lanškrouna, komise k projednávání 

přestupků (žádost čj. ÚmDC 561/2020 ze dne 07.07.2020) o přehodnocení výše poplatku za 

projednávání přestupků, které město Lanškroun pro městys Dolní Čermná projednává na 

základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy, a rozhodla vyšší poplatek za projednání 

přestupku akceptovat a zaslat městu Lanškroun písemnou odpověď ve smyslu jednání 

rady.   

 

 

 

35.5. Rada městyse vzala na vědomí informaci o schválení žádosti o podporu projektu 

„Chodník Lesní brána Dolní Čermná“, včetně schválení jejího financování Řídícím 

orgánem IROP; Rada městyse uložila starostovi zajistit přípravu zadávacího řízení a 

výzvy k podání nabídek.    

 

 

 

35.6. Rada městyse vzala na vědomí informaci MMR, oddělení administrativy národních a 

NNO programů o poskytnutí dotace na projekt „Obnova místní komunikace č. 17C  

v Dolní Čermné“ a o registraci akce a uložila starostovi zajistit přípravu podkladů 

potřebných pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.     

 

 

 

35.7.1. Rada městyse projednala a schválila Řád veřejného pohřebiště městyse Dolní 

Čermná dle přílohy, která se stává nedílnou součástí tohoto usnesení. 

35.7.2. Rada městyse projednala a schválila Řád veřejného pohřebiště městyse Dolní 

Čermná – místní část Jakubovice dle přílohy, která se stává nedílnou součástí tohoto 

usnesení. 

 



 

 

35.7.3. Rada městyse schválila uzavření „Rámcová příkazní smlouvy o zajištění 

hrobnických prací“ s f. Štefan Kyčmol, se sídlem Ostrov čp. 237, IČO 68469446 dle návrhu 

v příloze a uložila starostovi předmětnou smlouvu podepsat. 

 

 

 

35.8. Rada městyse projednala žádost (čj. ÚmDC 561/2020 ze dne 07.07.2020) xxx P. L., 

bytem xxx, ohledně záměru stavby hospodářské budovy na obecním pozemku (ppč. 8179 

v k. ú. Dolní Čermná) a žádost o jeho odkoupení, uložila předložit předmětnou žádost 

k projednání zastupitelstvu městyse s tím, že žádosti doporučila nevyhovět.  

 

 

 

35.9. Rada městyse projednala a schválila  

 Provozní řád multifunkčního hřiště AZAS 

 Provozní řád hřiště plážového volejbalu AZAS 

dle přílohy.  

 

 

 

35.10. Rada městyse projednala žádost ředitelky Mateřská školy Dolní Čermná, okres Ústí 

nad Orlicí, se sídlem Dolní Čermná 4, IČO 70996849, o vyjádření souhlasu zřizovatele 

s realizací projektu v rámci výzvy 02_20_080 Šablony III Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání (OP VVV) a s realizací předmětného projektu v rámci OP VVV 

souhlasí.  

 

 

 

35.11. Rada městyse projednala žádost Z. G., bytem xxx o přidělení nájemního bytu v čp. 

226, konstatuje, že žádosti není možné vyhovět, protože městys nemá v předmětném 

bytovém domě k dispozici požadovaný byt a uložila zaměstnankyním městyse vést její 

žádost v evidenci žádostí uchazečů o byty. 

 

 

35.12. Rada městyse projednala a schválila uzavření „hromadné licenční smlouvy o 

veřejném provozování“  s OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. 

s., Praha 6 – Bubeneč, ČS armády 20, IČO 63839997 a uložila starostovi ji podepsat. 

 

 

 

 



 

 

Ing. Jiří Svoboda                                                                                     Petr Helekal 

   místostarosta                                                                                            starosta 

 

 


