Usnesení z 84. zasedání rady městyse
konaného dne 24. 07. 2014 v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí

Rada městyse:
1. Schvaluje:
a) Návrh smlouvy na poskytnutí příspěvku ve výši 15 000,- Kč na nákup přenosného RTG
pro nemocnici v Rychnově nad Kněžnou.
b) Rozpočtové opatření č. 9 na poskytnutí částky 15 000,- Kč jako příspěvku na
zakoupení přenosného RTG pro nemocnici v Rychnově nad Kněžnou.
c) Návrh dohody o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků mezi Městysem Doudleby
nad Orlicí a firmou Stavona s.r.o., České Libchavy.
2. Souhlasí:
a) S výpovědí …………………………… z nájmu z obecního bytu v čp. 173. Nájem bude
ukončen dnem odevzdání klíčů od vyprázdněného bytu.
b) S odpracováním uloženého trestu veřejně prospěšných prací …………………………………
ve prospěch Městyse Doudleby nad Orlicí.
3. Se seznamuje:
a) Se zahájením řízení o Územním plánu Potštejn; rada městyse nemá k ÚPO Potštejn
žádné připomínky.
b) S žádostí ……………………………….., Jiráskova čp. 415, Doudleby nad Orlicí, o pronájem
části pozemku č. parc. 810/1 v k.ú. Doudleby nad Orlicí.
c) S dokumentem Regionální poradenské agentury – Rozvoj výukových kapacit MŠ a ZŠ
zřizovaných územně samosprávnými celky.
d) S průběhem prací na rekonstrukci prostor v objektu čp. 415 na jedno oddělení MŠ
s kapacitou 12 dětí.
4. Ukládá starostovi městyse:
a) Zajistit zveřejnění záměru pronájmu části pozemku č. parc. 810/1 v k.ú. Doudleby nad
Orlicí na úřední desce.
b) Vypsat nové výběrové řízení na rekonstrukci vodovodu v ulici Jiráskova s termíny
realizace stavby posunutými o 14 dnů oproti předešlému vypsanému VŘ.
c) Rada městyse ukládá starostovi městyse zveřejnit na úřední desce záměr pronájmu
části objektu čp. 415 – nově zřízené oddělení MŠ.
5. Ruší:
Výběrové řízení na rekonstrukci vodovodu v ulici Jiráskova schválené na 83. zasedání
RM z důvodu malé účasti přihlášených zájemců.
6. Doporučuje starostovi městyse:
Získat více informací o možnosti poskytnutí dotací, případně k získání firmy pro
zpracování žádosti, pokud by se případné dotace na dostavbu budovy ZŠ městyse
týkaly.

7. Zamítá:
Žádost ………………………………… na odkoupení pozemku č. parc. 389/18 v k.ú. Doudleby
nad Orlicí.

Zapsal: Jiří Skalický

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

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

