Usnesení z 87. zasedání rady městyse
konaného dne 18. 09. 2014 v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Schvaluje:
a) „Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku“ na zakoupení RTG přístroje pro Oblastní
nemocnici Náchod a.s.
b) Finanční příspěvek ve výši 4 000,- Kč pro TJ Velešov, oddíl kopané.
c) Smlouvu o poskytnutí příspěvku ve výši 4 000,- Kč pro TJ Velešov Doudleby nad Orlicí
k zajištění turnaje „Memoriál Milana Rokla“.
d) Dodatek č. 2 k rámcové smlouvě o rozúčtování nákladů na teplo a vodu č. 91 – ACE –
BŠ 2012 ze dne 20. 09. 2012 uzavřené s firmou ista Česká republika s.r.o. Praha.
e) Zadat provedení nátěrů plechové střechy ve sběrném dvoře firmě Montážní a
natěračské práce Miroslav Bechný, Vamberk, za částku 43 200,- Kč.
f) Použití případných finančních prostředků z Motivačního programu ELEKTROWIN a.s.,
Praha, na zabezpečení sběrného dvora.
g) Podání žádosti o převod majetku z DSO Orlice do majetku Městyse Doudleby nad
Orlicí.
h) „Dohodu o členství“ v jednotce Sboru dobrovolných hasičů Městyse Doudleby nad
Orlicí pro …………………………….
2. Revokuje:
Usnesení č. 84/2a) ohledně ukončení nájmu bytu v čp. …… s ……………………………...
3. Souhlasí:
a) S tím, aby …………………………………. nadále bydlela v Doudlebách nad Orlicí, Dukelská
čp. ……, za předpokladu, že vzniklý dluh na nájemném a službách bude uhrazen.
b) S umístěním sídla společnosti „Praktický lékař Doudleby nad Orlicí s.r.o.“ v budově
zdravotního střediska, která je v majetku městyse v ulici Komenského čp. 366,
Doudleby nad Orlicí.
c) S podáním žádosti o umístění žadatelky ……………………………. do DPS v Kostelci nad
Orlicí. Schválení podání žádosti rada městyse podmiňuje podpisem „Smlouvy na
úhradu příspěvku na krytí neinvestičních nákladů spojených s výkonem služby v DPS“.
d) S objednáním zabezpečovacího zařízení včetně instalace u firmy AT Com plus a.s. –
zabezpečovací systém, Opočno, za částku 22 047,47 Kč.
4. Se seznamuje:
a) Se „Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“ mezi Městysem
Doudleby nad Orlicí a Povodím Labe s.p., Hradec Králové. Smlouva bude předložena
k projednání na VZ ZM.
b) Se žádostí společnosti Farma Tichý a spol. a.s., Záměl, o propachtování pozemků.
Rada městyse projedná žádost spolu se žádostí ………………………………………. (Usnesení
č. 86/4a)) po uplynutí zákonné lhůty od zveřejnění záměru pronájmů dle bodu
Usnesení č. 86/3b).
c) S Motivačním programem společnosti ELEKTROWIN a.s., Praha.
d) S pozvánkou na řádnou valnou hromadu ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. Valné hromady se
nikdo nezúčastní.

e) Se stanoviskem ředitele PO ZŠ a MŠ k problému vyúčtování stravného v jídelnách PO
ZŠ a MŠ. Kritika vyúčtování byla vznesena na 25. VZ ZM. Stanovisko ředitele
k uvedené problematice bude projednáno na VZ ZM.
f) S informací z jednání DSO Orlice. Informace o kolaudaci cyklostezky bude podána na
VZ ZM.
g) S informacemi z jednání v obcích Rosice a Praskačka ohledně provozu kanalizace.
5. Ukládá starostovi městyse:
Zajistit zveřejnění záměru pronájmu části pozemku č. parc. 819/3 na úřední desce.
6. Zamítá:
Žádost společnosti Farma Tichý a spol. a.s., Záměl, o prodej pozemků.

Zapsal: Jiří Skalický

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

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

