Usnesení z 67. zasedání rady městyse konaného
dne 24. 10. 2013 v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Schvaluje:
a) Uzavření smlouvy na zajištění provozu a údržby veřejného osvětlení s firmou
Energomontáže Votroubek s.r.o. Rychnov nad Kněžnou v souladu se zadávací
dokumentací.
b) „Dohodu o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č. 982507-1300/2013“ mezi
Českou poštou s.p. a Městysem Doudleby nad Orlicí.
c) Poskytnutí částky 3000,- Kč na dovybavení dopravního hřiště v Rychnově nad
Kněžnou v rámci „Grantového programu společnosti Škoda auto pro rok 2013“.
d) Rozpočtová opatření č. 77 – finanční prostředky na zajištění průběhu voleb do
Poslanecké sněmovny a 78 – převod prostředků ve výši 3000,- Kč z rozpočtu úřadu
městyse na „Grantový program společnosti Škoda auto pro rok 2013“.
e) Přidělení v čp. 415 …………………………… od 01. 01. 2014.
2. Se seznamuje:
a) S informací z jednání – JŘBÚ na projekt „Výstavba v ulici Na Slovensku“. Informace
bude projednána na VZ ZM včetně předloženého návrhu smlouvy na zajištění
víceprací.
b) S „Oznámením o veřejném projednávání ÚPO Vrbice“ a nemá k němu žádné
připomínky.
c) S dopisem …………………………………..
d) S původní smlouvou na zhotovení projektu na přístavbu budovy ZŠ s Ing. arch.
Pošepným.
e) S výroční zprávou ředitele PO ZŠ a MŠ za školní rok 2012 – 2013; k této zprávě nemá
připomínek.
f) S nabídkou Realitní a finanční společnosti BiB a.s.– výstavba rodinných domků na klíč.
g) S detailním umístěním prvků na dětském hřišti „Velešovský kopačák“.
3. Ukládá starostovi městyse:
a) Projednat s ……………………….. a nájemcem Leny otázky užívání veřejného prostranství
z hlediska sousedských vztahů.
b) Zjistit jaká omezení vyplývají z prvotní smlouvy pro použití původního projektu v
novém zadávacím řízení na přístavbu budovy ZŠ.
c) Prověřit společně s komisí životního prostředí stav zbylých dvou bříz v prostoru
dětského hřiště a provést opatření, které by zabránilo případnému zranění dětí.
d) Zjistit cenové návrhy na výměnu oken a dveří u knihovny dle nově navržených úprav
pana Ing. Dolka.
4. Ruší:
Výběrové řízení na projekt „Snížení prašnosti v obci Doudleby nad Orlicí“. O zrušení
výběrového řízení bude starosta písemně informovat firmy, které se tohoto VŘ
zúčastnily. Vyhlášení nového VŘ bude projednáno na VZ ZM.

5. Doporučuje starostovi městyse:
Prověřit zkušenosti s firmou Realitní a finanční společnost BiB (výstavba rodinných
domků na klíč) v Častolovicích.
6. Souhlasí:
S použitím znaku městyse na pohlednicích, které vyrábí Karel Kábrt OFIS Ústí nad Orlicí
pro Českou poštu s.p. Starosta městyse požádá pana Kábrta o zaslání 20 ks těchto
pohlednic.
Zapsal: Jiří Skalický

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

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

