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Usnesení 
 

 

z 39. jednání rady městyse Dolní Čermná konané 

dne 23.09.2020 od 16 hodin na Úřadu městyse Dolní Čermná 

 

 

39.1. Rada městyse schválila program jednání.  

 

39.2. Rada městyse se seznámila s došlými nabídkami společností  

STRABAG a. s., Praha 5, Kačírkova 984/4, Odštěpný závod Praha, Oblast Hradec Králové, 

Hradec Králové, Kladská 1082, IČO 60838744, 

MADOS MT s. r. o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČO 25297899 

SAPA – LPJ, spol. s r. o., Dráby 850, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 62063634  

a se zprávou o hodnocení nabídek a schválila, jako vítězného uchazeče pro realizaci 

veřejné zakázky malého rozsahu akce „Obnova místní komunikace č. 17C v Dolní 

Čermné“ společnost STRABAG a. s., Praha 5, Kačírkova 984/4, Odštěpný závod Praha, 

Oblast Hradec Králové, Hradec Králové, Kladská 1082, IČO 60838744, a provedení 

předmětné zakázky dle nabídky tohoto účastníka s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou 

(viz příloha). 

Rada městyse schválila uzavření smlouvy o dílo se společností STRABAG a. s., Praha 5, 

Kačírkova 984/4, Odštěpný závod Praha, Oblast Hradec Králové, Hradec Králové, Kladská 

1082, IČO 60838744, jejímž předmětem je zhotovení díla „Obnova místní komunikace č. 

17C v Dolní Čermné“ 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 „Obnova místní komunikace č. 17C v Dolní Čermné“. 
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39.3. Rada městyse se seznámila s informací ředitelky Základní školy Vincence Junka 

Dolní Čermná o mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví ohledně podmínek 

provozu vnitřních sportovišť, společném jednání starosty, vedení ZŠ a zástupců spolků o 

způsobu využívání tělocvičny a závěry z tohoto jednání s tím, že s ohledem na personální 

možnosti zajištění provozu Základní školou bude tělocvičnu každý den využívat pouze 

jeden spolek.   

 

39.4. Rada městyse projednala a schválila cenovou nabídku předloženou společností 

STRABAG a. s., Praha 5, Kačírkova 984/4, Odštěpný závod Praha, Oblast Hradec Králové, 

Hradec Králové, Kladská 1082, IČO 60838744, na akci „Modernizace autobusové zastávky 

Jakubovice – D. Čermná“ a uzavření příslušné smlouvy o dílo dle přílohy,  uložila 

starostovi předmětnou smlouvu podepsat a zajistit realizaci uvedené akce. 

 

 

39.5. Rada městyse schválila přijetí účelové neinvestiční finanční podpory z rozpočtových 

prostředků Pardubického kraje podle „Zásad pro poskytování finančních podpor na 

hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje a způsobu jejich využití na roky 2019 

– 2020“, ve výši 13.905,- Kč a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

finanční podpory na hospodaření v lesích s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského 

náměstí 125, Pardubice, IČO 70892822 a uložila starostovi předmětnou smlouvu podepsat.    

 

 

39.6. Rada městyse Dolní Čermná projednala a schválila žádost Základní školy Vincence 

Junka Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, sídlo Dolní Čermná 4, IČO 70996806, o 

navýšení kapacity školní družiny z 60 žáků na 90 žáků s účinností od 01.09.2021 a podání 

žádosti o změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení a uložila starostovi zajistit její 

odeslání do stanoveného termínu.  

 

 

 

 

 

Ing. Jiří Svoboda                                                                               Petr Helekal 

   místostarosta                                                                                            starosta 

 

 


