Souhrn usnesení z 56. zasedání rady městyse konaného dne 23. května 2013
v kanceláři starosty v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) S oznámením pana Miloše Mazury o vzdání se mandátu člena zastupitelstva městyse.
b) S pozvánkou na valnou hromadu společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí a.s. Této valné hromady
se za Městys Doudleby nad Orlicí nikdo nezúčastní.
c) S registrací akce v programu Podpora výstavby technické infrastruktury (2013).
d) S dodatkem č. 5 ke stanovám DSO Orlice.
e) S návrhem darovací smlouvy na pozemky č. parc. 787 a 788 v k.ú. Doudleby nad Orlicí.
f) S Akceptováním žádosti o podporu ze SFŽP v rámci Operačního programu SFŽP (nákup
zametacího stroje).
g) S informací starosty městyse o připravovaném srazu absolventů základní školy u příležitosti
100. výročí od otevření ZŠ.
h) Se záměrem zpracování nejvýhodnějších nabídek na dodávky elektrické energie.
Zpracované nabídky budou posouzeny na příštím jednání rady městyse.
i) Se závěry školské rady k problematice stravování dětí ve školní jídelně.
2. Schvaluje:
a) Podání žádosti z Integrovaného projektu DSO na nákup 2 ks mobilních WC.
b) Dodatek č. 1 ke smlouvě s firmou Vorlický na vícepráce u vysoutěžené zakázky v částce
5 475,- Kč a na rekonstrukci chodníku na západní straně sochy (pomník padlým), která
nebyla součástí původní zakázky, v částce 31 735,- Kč.
c) Rozpočtové opatření č. 28 v kapitole oprava chodníků.
d) Podat žádost Státnímu pozemkovému úřadu o pronájem parc. č. 722/4 v k.ú. Doudleby nad
Orlicí o výměře 1108 m2 jako plochy pro polní hnojiště.
3. Ukládá:
a) Komisi zdravotní a sociální vybrat z uchazečů o byt vhodného nájemce do uvolněného bytu
v čp. 415 ………………………………...
b) Starostovi městyse zveřejnit na úřední desce záměr pronájmu části pozemku č. parc. 389/25
v k.ú. Doudleby nad Orlicí.
4. Rozhoduje:
a) Na základě předložené zprávy výběrové komise na zakázku „Komunikace ulice Na
Benátkách“, že nejvhodnější nabídku předložila firma STRABAG a.s. , Na Bělidle 198/21,
Praha 5.
b) Po zvážení, že zatím není pro zařízení – radarový měřič rychlosti se světelnou signalizací –
v městysi vhodné využití a nákup zařízení se nebude realizovat.
5. Předává:
a) Žádost TJ Sokol o finanční příspěvek na činnost dětí finančnímu výboru s tím, že kladné
vyřízení žádosti doporučuje.
b) Odborný posudek ke stanovení ceny duplicitních parcel (Městys Doudleby nad Orlicí a ………
………………………..) finančnímu výboru. Případný prodej a směna pozemků bude projednána
na veřejném zasedání zastupitelstva městyse.
c) VZ ZM problematiku budoucího odkupu či vzdání se předkupního práva k pozemku pana
Malečka – louka u malého splávku.
d) Žádost o přidělení obecního bytu ……………………………………………….., Doudleby nad Orlicí,
komisi zdravotní a sociální k zařazení do seznamu žadatelů o byt.

e) VZ ZM k projednání dodatek č. 5 ke stanovám DSO Orlice.
f) VZ ZM k projednání návrh darovací smlouvy na pozemky č. parc. 787 a 788 v k.ú. Doudleby
nad Orlicí.
g) Finančnímu výboru k uvážení možnost případné finanční pomoci při zajištění akce pořádané
u příležitosti 100. výročí od otevření ZŠ.
h) VZ ZM k projednání dopis ……………………………………… k problematice stravování dětí ve školní
jídelně včetně odpovědi ředitele PO ZŠ a MŠ a včetně návrhů školské rady.
6. Vydává:
Panu Ing. Pavlu Štěpánkovi osvědčení, že se stal řádným členem Zastupitelstva Městyse
Doudleby nad Orlicí.
7. Souhlasí:
a) S ukončením nájemní smlouvy …………………………………………………. na byt v čp. 415 k 30. 06.
2013.
b) S žádostí o poskytování pečovatelské služby ……………………………………………, bytem ……………..
……….. Doudleby nad Orlicí.
c) Se zveřejněním záměru prodeje ojetého hasičského vozidla A30 na úřední desce. Prodejní
cenu stanoví finanční výbor.

Zapsal: Jiří Skalický

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

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

