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U S N E S E N Í 

ze zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná 

č.  17/2021 ZM konaného dne 02.09.2021  
 

 

17.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná  schválilo zapisovatelku Hanu Vágnerovou,  

ověřovatele zápisu Mgr. Jana Růžičku a Ing. Jiřího Zpěváka a program jednání.  

 

17.2.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí  

 rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu městyse na rok 2021, schválené usnesením rady 

městyse č. 53.10. ze dne 19.07.2021,  

 rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu městyse na rok 2021, schválené usnesením rady 

městyse č. 55.19. ze dne 25.08.2021,  

včetně jejich odůvodnění.  

 

17.2.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo a schválilo nabídku úvěru České 

spořitelny, a. s. na financování projektů městyse Dolní Čermná realizovaných v letech 

2021 - 2022 s úvěrovou částkou ve výši 12 000 000,- Kč, rozhodlo o uzavření Smlouvy o 

úvěru č. 0633442159/LCD s Českou spořitelnou, a. s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČO 

45244782 a uložilo starostovi podepsat příslušnou smluvní dokumentaci. 

 

17.3.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo a schválilo přidělení podlimitní 

veřejné zakázky na stavební práce na projekt s názvem „Obnova obecní budovy čp. 234 na 

náměstí v Dolní Čermné“, zadané formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na podkladě 

doporučení komise vybranému dodavateli společnosti KPV SYSTÉM s. r. o., se sídlem 

Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 27546756, který ve své nabídce předložil 

ekonomicky nejvýhodnější (nejnižší) nabídkovou cenu ve výši 14 419 385,88 Kč bez DPH.   
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17.3.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo a schválilo uzavření „Smlouvy o 

dílo“ s vybraným dodavatelem společností KPV SYSTÉM s. r. o., se sídlem Lázeňská 354, 

562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 27546756, na zhotovení stavby s názvem „Obnova obecní 

budovy čp. 234 na náměstí v Dolní Čermné“ a uložilo starostovi, po uplynutí lhůty pro 

podání námitek stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů, předmětnou smlouvu o dílo a s tím související dokumenty 

podepsat a činit všechny potřebné úkony pro realizaci projektu.        

 

17.3.3. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná ukládá Radě městyse Dolní Čermná činit 

všechny potřebné úkony směřující k realizaci akce „Obnova obecní budovy čp. 234 na 

náměstí v Dolní Čermné“.  

 

17.4.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná revokuje usnesení Zastupitelstva městyse 

Dolní Čermná č. 2.6.3. ze dne 19.12.2014.  

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná bere na vědomí, že v uvedené oblasti bude dále 

postupováno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

17.4.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná stanovuje v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. 

a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci Rady 

městyse Dolní Čermná k provádění všech rozpočtových opatření.  

 

 

 

 

 

   

                                                                                                                Petr Helekal 

                                                                                                                   starosta 
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