Souhrn usnesení z 14. zasedání rady městyse, konaného dne 26. května 2011
v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Bere na vědomí:
a) Sdělení HZS k možné změně kategorie JPO.
b) Sdělení hejtmana Královéhradeckého kraje ve věci provozu na regionálních tratích.
c) Dotaz a zájem firmy EVT s.r.o. o realizaci rekonstrukce vodovodu.
d) Informaci z jednání s krajským radním Ing. Tippnerem o rekonstrukci vodovodu
v Doudlebách nad Orlicí.
e) Pozvánku na valnou hromadu ČSAD Bus Ústí nad Orlicí – valné hromady se nikdo
z pověřených zastupitelů městyse nezúčastní.
f) Informaci o ústním jednání se zástupcem Českých drah a.s. ohledně trasy cyklostezky na
Vamberk.
2. Souhlasí:
a) S objednáním zařízení na vysoušení zdiva od firmy M. Macháč a s jeho umístěním do
suterénu restaurace Leny.
b) S posečkáním rozhodování o technickém řešení tras VN lokality na Slovensku po předložení
konkrétních návrhů Ing. Arch. Františka Křeliny.
c) S vypracováním projektu a podáním žádosti na energetické úspory ve zdravotním středisku
za předpokladu, že energetický audit prokáže splnění všech požadavků pro operační program
OPŽP – energetické úspory.
d) S prováděním víceprací, které je nutno udělat při akci „Zateplení MŠ“ nad rámec projektu.
Finanční prostředky na tyto vícepráce budou uvolněny z rozpočtu městyse na základě
rozhodnutí ZM na veřejném zasedání.
e) S umístěním jednoho oddělení MŠ pro žáky předškolního věku v budově družiny vedle
budovy ZŠ.
f) S opravou obvodové zdi hřbitova dle návrhu člena stavební komise pana Oty Kopsy, tzn.
odstranění omítky, proškrabání spár a nové vyspárování.
g) S předloženou nájemní smlouvou na objekt Lena a termínem předání 29. 05. 2011, kdy bude
smlouva podepsána.
h) S cenou za pronájem sálu v restaurace Lena za cenu 250,- Kč/1 den bez DPH.
i) Se zněním společného dopisu adresovaného Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje,
odboru dopravy ohledně opravy silnice III. třídy č. 3166 a č. 3164.
j) S termínem konání - 18. 06. 2011 a s programem letní slavnosti v Doudlebách nad Orlicí.
k) Souhlasí s pronájmem bytu v čp. 143…………………... Nájemní smlouva bude sepsána na
dobu 1 roku.
l) S provedením opravy komunikace parc. č.1479 v k.ú. Doudleby nad Orlicí firmou
Stavitelství Vamberk za částku 27 755,- Kč bez DPH.
m) S pronájmem pozemku č. parc. 1262/5 v k.ú. Vyhnánov od 01. 06. 2011 za částku
3,50 Kč/m2/rok bez DPH …………………………………………………
od 01. 06. 2011.
n) S prováděním oprav fasády budovy školy postupně dle finančních možností městyse.
3. Doporučuje:
a) Do vyjasnění situace nepodepisovat smlouvu s ČEZ na přeložku NN do KNN v areálu
fotbalového hřiště.
b) Na příští jednání rady městyse přizvat předsedu TJ Velešov a předsedu oddílu kopané, aby
seznámili radu městyse se situací – plánovaná výstavba kabin, pro kterou se má přeložka NN
do KNN v areálu hřiště realizovat, včetně zajištění financí.
c) Zjistit, jaké sankce by hrozily městysi v případě odsunu akce přeložky NN do KNN v areálu
fotbalového hřiště o 1 rok nebo o více let, popřípadě při odstoupení od smlouvy.

d) Zjistit o jakou částku by byl posílen rozpočet městyse, pokud by se zvýšila daň z nemovitostí
podnikatelským subjektům v městysi.
4. Ukládá:
Starostovi městyse:
a) Zajistit vypracování smlouvy s ………………… o pronájmu pozemku č. parc. 1262/5 v k.ú.
Vyhnánov. Do smlouvy zapracovat připomínky členů rady městyse.
b) Písemně sdělit ………… rozhodnutí rady městyse o nepřidělení místností v čp. 174
do pronájmu.
5. Nesouhlasí:
a) S podepsáním smlouvy s ČEZ na přeložku NN do KNN na fotbalovém hřišti dokud nedojde
k vyřešení situace v TJ Velešov.
b) S pronájmem místnosti v čp. 174 ………….
6. Nedoporučuje:
Zvýšit daň z nemovitostí soukromým osobám.
7. Pověřuje:
Starostu městyse, aby s ředitelem PO ZŠ a MŠ projednal vše potřebné k umístění
jednoho oddělení MŠ v budově družiny vedle budovy ZŠ pro žáky předškolního věku.
Zapsal: Jiří Skalický

…………………..………….
Jiří Kaplan, starosta městyse
…………………………….
Jiří Skalický, místostarosta

