Usnesení z 86. zasedání rady městyse
konaného dne 28. 08. 2014 v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Souhlasí:
a) S uzavřením smlouvy o partnerství mezi Základní školou a Mateřskou školou
Doudleby nad Orlicí a Střední školou a Mateřskou školou, o.p.s. Litoměřice, které
společně realizují projekt „Dotkněte se inspirace - CZ.1.07./1.3.00/51.0046“ v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
b) S objednáním zpracování závěrečného vyhodnocení akce „Energetické úspory ve
zdravotním středisku“ u firmy Energy Consulting Service, s.r.o., České Budějovice, za
podmínek stanovených v nabídce.
c) Se zápisem nového místa poskytovaného vzdělávání a školských služeb mateřské
školy a školní jídelny - výdejny, jejichž činnost vykonává Základní škola a Mateřská
škola Doudleby nad Orlicí, s adresou Jiráskova 415, 517 42 Doudleby nad Orlicí do
rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. 9. 2014.
2. Schvaluje:
a) Podání žádosti o dotaci na dostavbu základní školy prostřednictvím dotačního titulu
MŠMT. Žádost připravila kancelář Ing. Davida Plíštila, Ph.D. MBA, Mělník.
b) Uzavření smlouvy na zpracování a podání žádosti o dotaci na akci „Rozvoj výukových
kapacit mateřských a základních škol“ s kanceláří Ing. Davida Plíštila, Ph.D., MBA,
Mělník.
c) Dodatek č. 1 ke smlouvě na zpracování a podání žádosti o dotaci na akci „Rozvoj
výukových kapacit mateřských a základních škol“ s kanceláří Ing. Davida Plíštila, Ph.D.,
MBA, Mělník.
d) Uzavření Mandátní smlouvy s panem I. Táborským, Hradec Králové, na zajišťování
technického dozoru – stavební dozor na stavbě „Rekonstrukce vodovodu v části ulice
Jiráskova“. Rekonstrukci bude provádět firma AQUA Servis a.s., Rychnov nad
Kněžnou. Zahájení prací 08. 09. 2014.
e) Pronájem části pozemku č. parc. 810/1 v k.ú. Doudleby nad Orlicí o výměře 36 m2
paní ………………………………………………………………., Doudleby nad Orlicí, od 01. 09. 2014.
f) Koupi kontejneru s hydraulickou rukou od firmy Metal Vondra s.r.o., Vamberk, za
35 000,- Kč + DPH.
g) Koupi nízkého kontejneru na odpad od Jiřího Vondry, Vamberk, za cenu 10,- Kč + DPH
za 1 kg váhy kontejneru.
h) Objednání zpracování dokumentace sběrného dvora a skládky BIO odpadu dle
předložené nabídky u pana Radka Sokola, Rybná nad Zdobnicí, za cenu uvedenou
v nabídce.
i) Nájemní smlouvu se …………………………………… na nájem obecního bytu v čp. 415 na
dobu určitou od 01. 04. 2014 do 31. 12. 2014. V případě neplnění splátkového
kalendáře a neplacení nájemného včetně poplatku za služby bude nájem se
jmenovanou ukončen.
j) Splátkový kalendář pro …………………………………………. na úhradu dlužného nájmu a za
služby spojené s užíváním bytu v celkové částce 2 678,- Kč.

k) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o pronájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku se
společností MUDr. Boženy Čižinské s.r.o., praktický lékař pro dospělé, s účinností od
zápisu změny (převodu společnosti na MUDr. Ilonu Sedlmajerovou) v Obchodním
rejstříku.
l) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce mezi Městysem Doudleby nad Orlicí a Základní
školou a Mateřskou školou Doudleby nad Orlicí, který spočívá v doplnění nové – páté
odrážky v následujícím znění: „část budovy s prostorem pro mateřskou školu v čp. 415
v ulici Jiráskova na stavební parcele č. 602 a parcele č. 824/2“ do Článku I., odstavec
druhý.
3. Ukládá starostovi městyse:
a) Zajistit na úřední desce zveřejnění záměru prodeje parcel na výstavbu RD v lokalitě na
Slovensku pod novými čísly. Jedná se o pozemky: č. parc. 3024, 3025, 3027, 3028,
3029, 3030, 3031, 3033, 3034, 3036, 3037, 3038, 3040, 3041, 3042.
b) Zajistit na úřední desce zveřejnění záměru pronájmu parcel vzniklých po provedených
pozemkových úpravách. Jedná se o tyty pozemky: parc. č. 3402, 3267, 3366, 3517,
3514, 3125, 3044, 3043, 3153, 3527, 3525, 3528, 3522, 3018, 3014, 3382, 3358,
3458, 3380, 3453, 3247, 3498, 3240, 3246, 3147, 3523, 3180, 3482, 3425, 3426,
3524, 3451, 3452.
4. Seznamuje se:
a) Se žádostí …………………………………………………. z Doudleb nad Orlicí, o pronájem
zemědělských pozemků. Rada městyse znovu projedná žádost po uplynutí zákonné
lhůty od zveřejnění záměru dle bodu č. 8 tohoto zápisu.
b) S žádostí o byt ……………………………………………….
c) S vydáním Rozhodnutí na změnu stavby před dokončením - „Rekonstrukce a
přístavba ZŠ“.
d) S Rozhodnutím o povolení užívání prostor ubytovny v 1. N.P. bytového domu 415,
ulice Jiráskova, Doudleby nad Orlicí na „Třídu mateřské školy“.
5. Předává:
Žádost o byt ………………………………… k projednání komisi zdravotní a sociální.
6. Doporučuje:
a) Starostovi městyse, aby na základě dobrých pracovních výsledků …………………
………………, požádal úřad práce o prodloužení pracovní smlouvy pro jmenovaného do
konce roku 2014.
b) Aby stanovení ceny nových pozemků provedla stavební komise a finanční výbor na
základě podkladů připravených starostou a místostarostou městyse.

Zapsal: Jiří Skalický
………………………..…………………………
Jiří Kaplan, starosta městyse

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

