Souhrn usnesení z 55. zasedání rady městyse konaného dne 7. května 2013
v klubovně SDH v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) S „Podnětem k diskusi ke stravování ve školní jídelně“.
b) Se zprávou výběrové komise k veřejné zakázce „Výstavba ZTV pro 16 RD Na Slovensku.“
c) S návrhem na řešení a vypořádání duplicity parcel mezi Městysem Doudleby nad Orlicí
……………………………………………………………..
d) S žádostí …………………………….. na směnu pozemku.
e) S informací o zájmu …………………. na odkoupení pozemku …………………. – louka u malého
splávku.
f) S žádostí o byt …………………………...
g) S nutnými stavebními úpravami, které by bylo nutné provést v čp. 87, aby mohl být
naplněn záměr …………………………… s pronajatými nebytovými prostory.
h) S informací o jednání s majitelem vítězné firmy pro realizaci zakázky „ Výstavba ZTV pro 16
RD Na Slovensku“.
2. Schvaluje:
a) Uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor v budově zdravotního střediska se
společností PEDIATRIE Abel s.r.o., IČO 01445146, Doudleby nad Orlicí od 01. 06. 2013.
b) Uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor v budově zdravotního střediska se
společností MUDr. Božena Čižinská s.r.o., praktický lékař pro dospělé, Doudleby nad Orlicí
od 07. 05. 2013.
c) Uzavření nájemní smlouvy na byt v čp. 415 s ………………………………………….. na dobu
od 01. 06. 2013 do 31. 12. 2013.
d) Na základě předložené zprávy výběrové komise vyloučení těchto uchazečů ze zadávacího
řízení na veřejnou zakázku „Výstavba ZTV pro 16 RD Na Slovensku“: Vodoekostav s.r.o.,
Hradec Králové – Rusek, Černilovská 25/1, MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, Kostelec nad
Orlicí, MATEX HK s.r.o. Hradec Králové – Slezské předměstí, Kladská 181/55.
e) Stanovení pořadí firem ve veřejné zakázce „Výstavba ZTV pro 16 RD v lokalitě Na Slovensku“
včetně stanovení vítězné firmy s nejvýhodnější nabídkou, kterou se stala firma KENVI CZ
s.r.o., Tutleky 90.
f) Darovací smlouvu mezi firmou Zdeněk Charvát a.s. a Městysem Doudleby nad Orlicí na
poskytnutí finančního daru na podporu činnosti Klubu důchodců Doudleby nad Orlicí.
g) Na základě darovací smlouvy (zápis z 55. zasedání RM, bod 11) rozpočtové opatření č. 27.
h) Pronájem části pozemku parc. č. 810/1 v k.ú. Doudleby nad Orlicí o výměře 30 m2 ………
………………………………………………………………………., Doudleby nad Orlicí.
i) Uzavření splátkového kalendáře s ………………………………. na dlužné nájemné.
j) Uzavření dohody o vzájemném zápočtu závazků a pohledávek mezi Městysem Doudleby
nad Orlicí a ……………………………………………… tak, jak byl návrh dohody předložen.
k) Dodatek č. 9 ke Směrnici ze dne 13. 02. 2003 – oběh účetních dokladů, účtování majetku,
pohledávek a závazků.
3. Ukládá starostovi městyse:
a) Vypsat výběrové řízení na zakázku „Rekonstrukce ulice Na Benátkách“.
b) Zveřejnit na úřední desce záměr na směnu parcel č. 264/4, st. 75/4, st. 75/5, 253/1 a 523/4
a záměr prodeje parcel č. 523/3, 264/5 a 264/3 vše v k.ú. Doudleby nad Orlicí.
c) Zveřejnit na úřední desce záměr směny parcel č. KN 257/2 (PK 854) za parcelu KN č. 246 (PK
827) vše v k.ú. Doudleby nad Orlicí.

4. Doporučuje starostovi městyse:
Zjistit požadovanou cenu za pozemek – louka za brodem v majetku ………………………….
a současně zjistit záměr …………………….., který má o tento pozemek zájem.
5. Rozhoduje:
Na základě předložené zprávy výběrové komise na zakázku „Rekonstrukce fasády secesní
budovy ZŠ včetně zateplení“, že nejvhodnější nabídku předložila firma STATING s.r.o. Na
Spravedlnosti 1306, Kostelec nad Orlicí.
6. Předává:
a) Školské radě k projednání písemné materiály – „Podnět k diskusi ke stravování ve školní
jídelně“ a písemnou odpověď ředitele PO ZŠ a MŠ na tento podnět.
b) Komisi zdravotní a sociální k projednání žádost o byt ……………………………….
7. Jmenuje:
Komisi pro výběrové řízení na zakázku „Rekonstrukce ulice Na Benátkách“ v tomto složení:
Ing. Ivan Keprta, Ing. Miroslav Dolek, Monika Šafaříková, Jaroslav Suchomel, Ota Kopsa.
Otevírání obálek bude probíhat 23. 05. 2013 od 17,00 hodin.
8. Povoluje:
Konání veřejné hudební produkce v restauraci Lena ve dnech 11. 05. 2013 a 01. 06. 2013
s podmínkou ukončení ve 02.00 hodin.
9. Souhlasí:
S provedením nutných stavebních úprav nebytových prostor v čp. 87 dle záměru ………….
………………………..

Zapsal: Jiří Skalický

………………………..……………………….
Jiří Kaplan, starosta městyse

………………………..……………………….
Jiří Skalický, místostarosta

