Usnesení ze 75. zasedání rady městyse
konaného dne 27. 02. 2014 v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) S písemným zdůvodněním Ing. arch. Pošepného k využití prostoru vstupní chodby
u dostavby budovy základní školy.
b) S dopisem …………………………… ohledně stavu potoka kolem parcely č. …………. v k.ú.
Doudleby nad Orlicí.
c) Se žádostí zaujetí stanoviska k úpravě jezu v Doudlebách nad Orlicí (rekonstrukce
propusti pro převod ledů) a nemá k této úpravě žádné připomínky.
d) S informací z jednání s představiteli Města Vamberk o možnostech využití ČOV
Vamberk a současně i se stanoviskem Ing. Josefa Smažíka z firmy EKOEKO s.r.o.,
České Budějovice.
e) Se stanoviskem právního oddělení Svazu měst a obcí k otázce kamer a veřejného
prostranství.
f) S informací o veřejném jednání o pozemkových úpravách.
g) S plánem prací pro provádění digitalizace k.ú. Doudleby nad Orlicí.
h) S pozvánkou na setkání starostů okresu Rychnov nad Kněžnou, které se 04. 03. 2014.
Setkání se zúčastní starosta městyse.
i) S pozvánkou na úvodní jednání „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území
Vamberk“. Jednání se zúčastní starosta městyse.
j) S Dodatkem č. 8 ke Smlouvě o nájmu majetku k provozování veřejného vodovodu
mezi firmou AQUA Servis a.s., Rychnov nad Kněžnou a Městysem Doudleby nad
Orlicí. Dodatek č. 8 bude předložen k projednání na VZ ZM.
2. Doporučuje starostovi městyse:
Zajistit vyčištění potoka a jeho další úpravu řešit spolu se stavební komisí.
3. Schvaluje:
a) Uzavření smlouvy s firmou Stavona spol. s r.o., České Libchavy, na výměnu oken
a dveří v čp. 204 (klubovna SDH) za nabídkovou cenu 34 307,30 Kč bez DPH.
b) Uzavření smlouvy na provedení výměny oken a dveří v domě čp. 87 – knihovna –
s firmou Stavona spol. s r.o. České Libchavy za částku 48 650,95 Kč bez DPH.
c) Uzavření smlouvy na provedení stavebních úprav nutných pro osazení plastových
dveří a oken a úpravu bezbariérového vstupu do čp. 87(místní knihovna) s firmou
Stavitelství s.r.o., Vamberk.
d) Uzavření smlouvy s firmou Martin Jaroměřský – MEGACOM, Rychnov nad Kněžnou,
zastoupené Ing. Jakubem Žatečkou na výměnu 4 ks počítačů pro úřad městyse za
částku 79 538,- Kč včetně DPH.
e) K 15. 04. 2014 ukončení Smlouvy SSCzPO9007 o poskytování služeb spojených
s údržbou výpočetní techniky a programovým vybavením uzavřenou dne 29. 09. 2009
s firmou IndiGo group s.r.o., Rychnov nad Kněžnou.
f) Uzavření „Smlouvy o poskytování služeb spojených s údržbou výpočetní techniky
a programového vybavení“ s panem Martinem Rýdelem od 15. 04. 2014.

g) „Dohodu o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků č. ZP 13140035“ mezi firmou
JAST s.r.o. Praha a Městysem Doudleby nad Orlicí.
h) Návrh zadání výběrového řízení na výměnu oken a dveří v bytovém domě čp. 143
v Doudlebách nad Orlicí.
i) Grafické provedení a výrobu nového baneru pro reklamu prodeje stavebních
pozemků v lokalitě Na Slovensku.
j) Grafické provedení znaku městyse ve čtyřech velikostech.
Zapsal: Jiří Skalický

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

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

