Usnesení z 12. zasedání rady městyse rozšířené o členy zastupitelstva městyse,
konaného dne 28. 04. 2015 v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) S informacemi o jednání na MěÚ Kostelec nad Orlicí, odbor územního plánování,
k pořízení Změny č. 1 ÚPM Doudleby nad Orlicí.
b) S informací firmy Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. ke zveřejněným podmínkám
dotací z OPŽP (Operační program životního prostředí) na kanalizaci. Odborného
semináře k uvedené problematice se zúčastní starosta městyse.
c) Se žádostí ………………………………. o vybudování přístupového chodníku k RD čp. ………
v k.ú. Doudleby nad Orlicí.
d) S žádostí rodičů dětí navštěvujících školní družinu o prodloužení provozní doby ve
školní družině.
e) S informací starosty městyse o uzavření „Rizikového životního pojištění“ pro starostu
městyse, např. pro případ vzniku pracovního úrazu.
f) S oznámením o pořádání soukromé akce. Starosta městyse upozorní žadatele na
nutnost dodržování zákona – především dodržení nočního klidu.
2. Ukládá starostovi městyse:
a) Zajistit vypracování geometrického plánu pro pozemky parc. č. 1411, 1571, 1260/1,
1262/7 a 1262/3 v k.ú. Vyhnánov.
b) Zveřejnit na úřední desce záměr směny popřípadě prodeje části parcel č. 1411, 1571,
1260/1, 1262/7 a 1262/3 v k.ú. Vyhnánov tak, aby došlo k narovnání majetkových
vztahů na současný skutečný stav.
c) Zajistit zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v čp. 91 na pozemku parc.
č. st. 156 v k.ú. Doudleby nad Orlicí na úřední desce s podmínkou, že bude pronajat
celý uvolněný prostor.
3. Schvaluje:
a) Smlouvu o pronájmu části pozemku parc. č. 1401/1 v k.ú. Vyhnánov s ……………….
……………………………...
b) Veřejně právní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Městyse Doudleby nad Orlicí
pro rok 2015 takto:
Pan Vlastimil Dvořáček – smlouva č. 4/2015 - …………….,- Kč;
ZO Český svaz chovatelů – smlouva č. 5/2015 – ………………….,- Kč;
Základní kynologická organizace – smlouva č. 6/2015 – …………………,- Kč;
Svaz tělesně postižených v ČR z.s., Místní organizace Vamberk – smlouva č. 7/2015 –
…………….,- Kč;
Občanské sdružení rodičů a přátel děti s handicapem, Orion - smlouva č. 8/2015 –
………………,- Kč;
Jezdecký klub Doudleby nad Orlicí – smlouva č. 9/2015 – ……………….,- Kč;
Centrum integrace osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje o.p.s. –
smlouva č. 10/2015 – ……………..,- Kč;
SDH mládež Doudleby nad Orlicí – smlouva č. 11/2015 – ……………..,- Kč;
Baník Vamberk – odbíjená – smlouva č. 12/2015 – ……………,- Kč.

c) Rozpočtové opatření č. 5 – příloha č. 1
d) Pronájem části pozemku parc. č. 811/1 v k.ú. Doudleby nad Orlicí o výměře 111 m2
…………………………………. od 01. 10. 2015. Starosta městyse zajistí vypracování
a podepsání pachtovní smlouvy.
e) Vypracování nového geometrického plánu pozemků č. parc. 1411, 1571 a 1262/3
v k.ú. Vyhnánov tak, aby odpovídal skutečnému stavu za předpokladu, že se bude
žadatelka …………………………………. na jeho financování spolupodílet.
f) Vypracování nového geometrického plánu pozemků č. parc. 1411, 1260 a 1262/7
v k.ú. Vyhnánov tak, aby odpovídal současnému stavu.
g) Zadat opravu výtluků na cestách penetračním způsobem v Doudlebách nad Orlicí
firmě KSB silniční práce spol. s r.o. Pardubice.
h) Vnitřní řád pro návštěvníky sportovního zařízení – posilovny.
i) Úpravu Ceníku služeb o položku za užívání prostoru posilovny dle návrhu finančního
výboru.
j) Smlouvu o „Rizikovém životním pojištění“ pro osobu starosty městyse.
4. Souhlasí:
a) S ukončením nájemní smlouvy paní Marie Kramerové na nebytové prostory v čp. 91
k 30. 6. 2015.
b) S udělením plné moci starostovi obce Záměl, panu Novotnému, k zastupování
Městyse Doudleby nad Orlicí ve Svazu měst a obcí České republiky na XIV. sněmu.
5. Projednává:
Žádost ………………………………………….. o pronájem místnosti v budově čp. 91 s tím, že
odpověď na žádost bude zaslána až po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění záměru
pronájmu.
6. Doporučuje starostovi městyse:
a) Seznámit ………………………………………….. se stanoviskem, ve kterém se rada městyse
přiklání spíše k pronájmu části obecního pozemku jako plochy k vybudování
přístupového chodníku k čp. …….., který si na vlastní náklady vybuduje sama
žadatelka.
b) Žádost o prodloužení provozní doby školní družiny projednat s ředitelem PO ZŠ a MŠ
a pozvat jej na příští zasedání rady městyse.
c) Pozvat ředitele PO ZŠ a MŠ na další zasedání rady městyse k projednání návrhu
přerušení provozu v mateřské škole v době letních prázdnin.
Zapsal: Jiří Skalický

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

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

