Usnesení z 83. zasedání rady městyse
konaného dne 10. 07. 2014 v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) S odpovědí Státního pozemkového úřadu v Hradci Králové na žádost ke komplexním
pozemkovým úpravám v k.ú. Vyhnánov.
b) S postupem prací na úpravě části objektu čp. 415 na prostory pro jedno oddělení MŠ
s kapacitou 12 dětí a dále se seznamuje s termínem kolaudace těchto prostor.
c) S informacemi z prohlídek ČOV v obcích Rohozci, Chotusicích a Libicích nad
Doubravou.
d) S informací z jednání se zástupci společnosti Vamberecká voda s.r.o. a s předloženým
předběžným návrhem smlouvy pro případ čištění splaškových vod pocházejících
z Doudleb nad Orlicí v ČOV Vamberk.
e) Se sdělením velitele Městské policie Kostelec nad Orlicí k problematice pomoci při
řešení vandalismu a zajištění pořádku v Doudlebách nad Orlicí.
f) Se žádostí ………………………………………….. o přidělení obecního bytu.
g) S požadavkem AQUA Servisu a.s. Rychnov nad Kněžnou na převzetí vodoměrů
v Doudlebách nad Orlicí do majetku městyse. Požadavek bude předán k projednání
VZ ZM.
h) S návrhem na řešení dopravního značení křižovatky silnic č. III/3164 a III/3165
v Doudlebách nad Orlicí.
2. Schvaluje:
a) Uzavření nájemní smlouvy č. 56N14/13 se Státním pozemkovým úřadem v Hradci
Králové na parcelu č. 722/4 v k.ú. Doudleby nad Orlicí.
b) Na základě výsledků výběrového řízení na provedení úprav chodníků a veřejných
ploch uzavření smlouvy na provedení těchto prací s firmou Jaroslav Vorlický,
Doudleby nad Orlicí.
c) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s Janem Zelenkou, Ostřetín 262, Holice, na opravu
pomníku vojína Rudé armády z důvodu změny ceny použitého materiálu.
d) Zadání zakázky na provedení rozvodu vody a kanalizace pro upravované prostory pro
oddělení MŠ v čp. 415 firmě INVOTO (Luboš Kalous, Vamberk).
e) Nájemní smlouvu na pronájem bytu v čp. 87 …………………………………. od 01. 08. 2014
do 31. 07. 2015.
3. Doporučuje starostovi městyse:
a) Navštívit další ČOV za účelem zjištění více informací.
b) Vypsat výběrové řízení na rekonstrukci vodovodu v části ulice Jiráskovy, obeslat
4 firmy pro ocenění stavby a oslovit pana Táborského, zda by měl zájem provádět
stavební dozor na této akci (v případě nezájmu, zajistit jiný stavební dozor).
4. Předává komisi sociální a zdravotní
K projednání žádost …………………………………… o přidělení obecního bytu.
Zapsal: Jiří Skalický
………………………..…………………………
Jiří Kaplan, starosta městyse
………………………..…………………………
Jiří Skalický, místostarosta

