Usnesení z 1. zasedání rady městyse
konaného dne 13. 11. 2014 v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí.
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) Se zprávou o činnosti PO ZŠ a MŠ za školní rok 2013/14. K předložené zprávě nemá
rada městyse připomínky.
b) Se zprávou - závěrečným vyhodnocením akce „16TI Doudleby nad Orlicí“ evidenční
číslo 117D513000469.
c) Se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření Městyse Doudleby nad Orlicí.
d) S Veřejnou vyhláškou - Návrh opatření obecné povahy – změna záplavového území
a stanovení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Zdobnice
v ř. km 0-3,8.
e) S žádostmi ………………………………………………………………………………………………………..,
o pronájem části pozemku parc. č. 1415/1 v k.ú. Doudleby nad Orlicí.
2. Zřizuje:
Komisi stavební, komisi kulturní, komisi životního prostředí a komisi sociální
a zdravotní.
3. Jmenuje:
a) Pana Otu Kopsu předsedou stavební komise.
b) Paní Mgr. Kateřinu Čižinskou předsedkyní kulturní komise.
c) Pana Ing. Jana Fetterse předsedou komise životního prostředí.
d) Paní Janu Klapalovou předsedkyní komise zdravotní a sociální.
e) Členy stavební komise – Jiří Pátek, Ing. Pavel Štěpánek, Ing. Jan Fetters, Jaromír
Boháč, Jiří Štefek.
f) Členy kulturní komise – Ing. Eva Abelová, Helena Hájková, Vlasta Hlaváčková, Dana
Kalousová, Dagmar Potštejnská.
g) Členy komise životního prostředí – Petr Hašek, Jaroslav Suchomel.
h) Členy komise zdravotní a sociální – Lenka Divíšková, Eva Čevelová, Ivona Zemanová,
Hana Geršlová, Dana Mikulecká.
4. Ukládá starostovi městyse:
Zajistit zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1415/1 na úřední desce.
5. Schvaluje:
a) Poskytnutí příspěvku ve výši 3000,- Kč Okresnímu sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou
na zajištění akce „Nejúspěšnější sportovec Rychnovska roku 2014“.
b) Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20 000,- Kč pro TJ Velešov, oddíl kopané, na
zakoupení údržbové techniky fotbalového hřiště.
c) Návrh smlouvy na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20 000,- Kč na nákup
údržbové techniky.
d) Dohodu o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků číslo ZA 14150019 mezi firmou
Jast s.r.o. Praha a Městysem Doudleby nad Orlicí.

e) Provedení zateplení stropů v budově čp. 156 – družina ZŠ firmou ARTEX, Polná, za
částku dle předložené nabídky.
f) Přijetí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů
obcí Královéhradeckého kraje na rok 2014.
g) „Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje“
číslo 14 JPO 03-0138.
h) Rozpočtové opatření č. 13 bez připomínek dle přílohy č. 1.
i) Uzavření smlouvy o nájmu bytu s …………………………………………….. od 01. 10. 2014
do 31. 12. 2014.
j) Pachtovní smlouvu na část pozemku č. parc. 1426 v k.ú. Doudleby nad Orlicí
s ……………………………………………………………., Doudleby nad Orlicí.
k) Pachtovní smlouvu na část pozemku č. parc. 1415/1 v k.ú. Doudleby nad Orlicí
s ……………………………………………………………., Doudleby nad Orlicí.
l) Smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2011520/VB/1 Doudleby nad Orlicí
p.č. 655 Městys, 16 RD – úprava TS+knn mezi ČEZ Distribuce a.s. Děčín a Městysem
Doudleby nad Orlicí.
m) Uzavření nájemních smluv na dobu od 01. 01. 2015 do 30. 06. 2015 s těmito
nájemníky: ………………………………………………………………………………………..
n) Uzavření nájemních smluv na dobu od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015 s těmito
nájemníky: …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...
o) Uzavření nájemních smluv na dobu od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015 s těmito
nájemníky z čp. 143: ………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
p) Uzavření nájemních smluv na dobu od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015 s těmito
nájemníky z čp. 415: ………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………….
Zapsal: Jiří Skalický

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

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

