Usnesení z 13. zasedání rady městyse,
konaného dne 14. 05. 2015 v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) S písemným stanoviskem ředitele PO ZŠ a MŠ k požadavku rodičů ze dne 27. 04.
2015. Starosta městyse předá stanovisko ředitele PO ZŠ a MŠ ……………………..
……………………………. – zástupkyni rodičů.
b) S návrhem „Změny č. 1 ÚPM Doudleby nad Orlicí“, který bude předložen k projednání
na VZ ZM.
c) S požadovaným stanoviskem a termínovým a cenovým návrhem na zpracování
„Změny č. 1 ÚPM Doudleby nad Orlicí“ od Ing. arch. Křeliny. Nabídka bude
předložena k projednání na VZ ZM.
d) S informací starosty městyse o výsledcích jednání s Ing. Koubou, ze společnosti IKKO
Hradec Králové s.r.o.
e) S informací starosty městyse o jednání se zástupci Ústavu sociální péče Kvasiny.
Možnou lokalitou se jeví místo připravované zástavby v lokalitě Na Slovensku. Celá
záležitost bude dále projednávána až po získání dalších informací a zkušeností
s podobným zařízením v jiných obcích.
f) S geometrickým plánem zpracovaným za účelem směny nebo prodeje pozemků –
narovnání dlouhodobých vztahů - mezi Městysem Doudleby nad Orlicí, ………………
……………………………………………………………….
g) S požadavkem obyvatel Vyhnánova na opravu kapličky na návsi.
2. Ukládá starostovi městyse:
a) Vypsat výběrové řízení na zpracovatele ÚPM Doudleby nad Orlí - oslovit tři firmy se
žádostí o předložení cenových a termínových nabídek.
b) Uzavřít pachtovní smlouvu s …………………………………………. na pronájem pozemku parc.
č. 819/3 v k.ú. Doudleby nad Orlicí o výměře 18 m2 od 01. 10. 2015.
c) Seznámit zástupce občanů Vyhnánova se stanoviskem rady městyse ohledně opravy
kapličky na návsi.
3. Jmenuje:
Hodnotící komisi pro výběrové řízení na zpracování ÚPM Doudleby nad Orlicí v tomto
složení: Ota Kopsa, Jiří Pátek, Ing. Jan Fetters; náhradníci hodnotící komise: Jaroslav
Suchomel, Ing. Miroslav Dolek, Jiří Skalický.
4. Schvaluje:
a) Předložený návrh Smlouvy č. 120113 mezi Městysem Doudleby nad Orlicí a firmou
Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. Jaroměř, na poradenskou činnost a zpracování
žádosti o dotaci včetně cenové nabídky.
b) Pronájem části pozemku parc. č. 819/3 v k.ú. Doudleby nad Orlicí o výměře 3x6 m
…………………………………………….. od 01. 10. 2015.
c) Smlouvu o reklamně mezi Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a Městysem Doudleby
nad Orlicí na částku 3 000,- Kč.
d) Rozpočtové opatření č. 6/2015, které je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

5. Projednává:
Další dvě žádosti o pronájem nebytových prostor v čp. 91. O nájemci bude
rozhodnuto až po uplynutí zákonné lhůty od data zveřejnění záměru pronájmu.
Zapsal: Jiří Skalický

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

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

