Souhrn usnesení z 66. zasedání rady městyse konaného dne 10. října 2013
v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Schvaluje:
a) Vypsání výběrového řízení na zajištění provozu a údržby veřejného osvětlení dle
předloženého návrhu. Hodnocení nabídek provede rada městyse dne 21. 11. 2013.
b) „Smlouvu o pronájmu stavby silnice I. třídy“ mezi ŘSD ČR a Městysem Doudleby nad Orlicí.
c) Uzavření smlouvy na servisní prohlídky a dohled nad provozem plynových tepelných
čerpadel zemního vrtu u zdravotního střediska firmou ROBUR s.r.o., Mácova 4, Brno.
d) Pronájem části pozemku č. parc. 819/3 v k.ú. Doudleby nad Orlicí o výměře 26,25 m2
……..………………………………………………………….. Doudleby nad Orlicí od 15. 10. 2013.
e) Pronájem části pozemku č. parc. 819/3 v k.ú. Doudleby nad Orlicí o výměře 18 m2
…………………………………………………………………., Doudleby nad Orlicí od 15. 10. 2013.
f) Novou smlouvu č. 92559/0207-D mezi Státním fondem rozvoje bydlení, Praha 1 a Městysem
Doudleby nad Orlicí, která nahrazuje smlouvu č. 92559/0207 z 16. 11. 2001.
g) Dohodu o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků č. ZP 12130040 a ZP 13140012 mezi
firmou Jast s.r.o. Doudleby nad Orlicí a Městysem Doudleby nad Orlicí.
h) Dodatek č. 10 ke směrnici schválené 13. 02. 2003 – „Oběh účetních dokladů, účtování
majetku, pohledávek a závazků“.
i) Předložený návrh „Zásady pro poskytování příspěvků na zájmovou činnost“ od 10. 10. 2013.
j) Navýšení příspěvku pro činnost TJ Sokol Doudleby nad Orlicí o ……………… Kč s určením pro
sportovní činnost ……………………...
k) Příspěvek na sportovní činnost – Mezinárodní závod v Londýně – pro
………………………………………….. ve výši …………….. a paní …………………………. ve výši ………………….
Podmínkou pro výplatu uvedených příspěvků je předložení stručné zprávy o výsledku tohoto
závodu.
l) Rozpočtová opatření č. 75 a 76.
2. Ukládá starostovi městyse:
a) Zveřejnit na úřední desce záměr pronájmu místa na střeše budov čp. 68 a čp. 415 pro
umístění zařízení základové veřejné internetové sítě.
b) Sdělit Gymnáziu Žamberk, že jeho žádost o příspěvek byla zamítnuta.

3. Se seznamuje:
a) S „Oznámením společného projednání návrhu změny č. 1 ÚPM Kostelec nad Orlicí“. Ke
změně nemá rada městyse žádné připomínky.
b) S pozvánkou na společné jednání s firmou Ekola České Libchavy s.r.o. Jednání se zúčastní
starosta městyse.
c) S informací z jednání Sdružení Splav o.s. Informace bude předložena na VZ ZM po obdržení
dalších materiálů.
d) S informací z jednání s Ing. arch. Pošepným o možnosti dostavby jídelny u ZŠ Doudleby nad
Orlicí.
e) S nabídkou projektových prací „Dostavba ZŠ Doudleby nad Orlicí“.

f) se stanoviskem prodejce vozidla AVIA k návrhu kupní smlouvy přepracované dle doporučení
VZ ZM.
g) Se stanoviskem zástupců DSO Orlice – vystoupit z Destinační společnosti Orlické hory a
Podorlicko.
4. Ruší:
K 10. 10. 2013 „Zásady pro poskytování příspěvků“ z roku 2002.
5. Zamítá:
Žádost o příspěvek pro Gymnázium Žamberk.
6. Doporučuje starostovi městyse:
Poptat se na obdobné vozidlo (AVIA s manipulačním zařízením) u jiného prodejce.

Zapsal: Jiří Skalický

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

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

