Usnesení z 9. zasedání rady městyse, konaného dne 05. 03. 2015
v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Jmenuje:
a) Pana Romana Pavliše velitelem jednotky SDH Městyse Doudleby nad Orlicí.
b) Pana Otu Kopsu zástupcem velitele SDH Městyse Doudleby nad Orlicí.
c) Komisi pro výběr zpracovatele projektu „Kanalizace Doudleby nad Orlicí“ v tomto
složení: Ota Kopsa, Ing. Miroslav Dolek, Ing. Jan Fetters.
d) Náhradníky komise na výběr zpracovatele projektu „Kanalizace Doudleby nad Orlicí“
ve složení: Ing. Ivan Keprta, Jaroslav Suchomel, Jiří Pátek.
2. Schvaluje:
a) Umístění sídla spolku TJ Velešov Doudleby nad Orlicí do nemovitosti čp. 360, ulice
Jiráskova, Doudleby nad Orlicí, která je v majetku Městyse Doudleby nad Orlicí.
b) Uzavření smlouvy s firmou MK - mont illuminations s.r.o., Klášterec nad Ohří, na
pronájem světelné vánoční výzdoby na dobu 5 let.
c) Zadání výběrového řízení na zpracovatele projektu „Kanalizace Doudleby nad Orlicí“.
d) Použití finančních prostředků z fondu opravy a údržby hasičské techniky na
financování opravy spojky vozidla Tatra 815.
e) Nákup asanační lišty pro vozidlo Tatra 815 z prostředků určených pro obnovu a
opravy hasičské techniky.
f) Podání žádosti o změnu č. 1 Územního plánu Městyse Doudleby nad Orlicí v souladu
s předchozími projednáními, které jsou přílohou žádosti. Jednotlivé požadavky na
tuto změnu jsou součástí žádosti.
g) Uzavřít nájemní smlouvu s níže uvedenými nájemníky takto:
………………………………………………….., ulice Dukelská – od 01. 04. 2015 do 30. 06. 2015;
………………………………………………. ulice Jiráskova – od 01. 04. 2015 do 30. 04. 2015.
3. Ukládá starostovi městyse:
a) Oslovit alespoň 3 firmy s požadavkem předložení cenového návrhu na zpracování
projektu „Kanalizace Doudleby nad Orlicí“.
b) Zveřejnit na úřední desce záměr pronájmu části pozemku parc. č. 811/1 v k.ú.
Doudleby nad Orlicí od 01. 10. 2015.
c) Svolat schůzku rady městyse se zástupci SDH za účelem vyjasnění otázky obnovy
hasičské techniky.
4. Se seznamuje:
a) S návrhem změny č. 2 ÚPM Kostelec nad Orlicí. Rada nemá k tomuto oznámení žádné
připomínky.
b) S „Vyhodnocením bezpečnostní situace v katastru obce Doudleby nad Orlicí“. Rada
městyse bude nadále hledat možnost využití kamerového systému ve spolupráci
s OOP Kostelec nad Orlicí.
c) S doporučením stavební komise k provedení úprav regulačních zásad pro výstavbu RD
„Na Slovensku“. Navržené úpravy budou projednány na VZ ZM.

d) Se žádostí …………………………………… o pronájem části pozemku parc. č. 1543/46 v k.ú.
Doudleby nad Orlicí. O žádosti bude rozhodnuto po uplynutí zákonné lhůty od
zveřejnění záměru.
e) S grantovými programy ŠKODA AUTO a doporučuje starostovi městyse zapojit se do
těchto programů po jejich vyhlášení.
5. Zamítá:
Nabídku Regionální poradenské agentury Brno na projekt a realizaci
environmentálního hřiště pro MŠ z prostředků EU.
6. Souhlasí:
S ukončením nájmu části pozemku parc. č. 811/1 v k.ú. Doudleby nad Orlicí
k 30. 09. 2015 s …………………………………..
7. Předává komisi zdravotní a sociální k projednání:
Žádosti o byt …………………………………………….

Zapsal: Jiří Skalický

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

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

