Usnesení ze 14. zasedání rady městyse,
konaného dne 28. 05. 2015 v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) S tím, že písemné stanovisko ředitele PO ZŠ a MŠ k požadavku rodičů ze dne 27. 04.
2015 bylo předáno …………………………….. – zástupkyni rodičů dne 20. 05. 2015.
b) Se smlouvou o dotaci s Královéhradeckým krajem na projektovou dokumentaci na
akci „Splašková kanalizace“. Smlouva bude předložena k projednání na VZ ZM.
c) S informacemi starosty městyse ze semináře pořádaného společností ERV s.r.o.
Jaroměř k poskytování dotací.
d) S Veřejnou vyhláškou návrhu zadání změny č. 1 Územního plánu Městyse Doudleby
nad Orlicí.
e) S nabídkou společnosti D.A.S. na právní ochranu. Nabídka bude projednána VZ ZM.
f) S návrhem na finanční podporu od Fondu Asekol a.s. Praha.
g) S informací o jednání starosty městyse s vedením Policie ČR v Rychnově nad Kněžnou.
h) S návrhem řešení úpravy zasedací místnosti. Na rozpracování návrhu se bude nadále
pokračovat.
i) S pozvánkou do jihočeských Doudleb včetně připravovaného programu.
j) S vyhlášením dražby majetku KM Advance Real trade a.s. - část pozemku v areálu
bývalé Perly.
2. Schvaluje:
a) Smlouvu o poskytnutí dotace Místní organizaci Českého rybářského svazu v částce.
b) Pronájem prostor v domě služeb – čp. 91 po prodejně Tabáku paní Mgr. Martině
Bačinové od 01. 08. 2015 k provozování Lékárny Nika.
c) Pronájem části pozemku parc. č. 819/3 v k.ú. Doudleby nad Orlicí o výměře 6 x 3 m
………………………………… od 01. 10. 2015.
d) Uzavření nájemních smluv na obecní byty pro níže jmenované nájemníky od 01. 07.
2015 do 31. 12. 2015. Jedná se o tyto nájemníky: ………………………………………………,
………………………………………………………………………………………………………………………….,
……………………………..
e) Předložený návrh smlouvy na poskytnutí finanční podpory z Fondu ASEKOL a.s. Praha
ve výši 15 000,- Kč.
f) Uzavření smlouvy na dodávku a montáž kamerového systému pro sběrný dvůr se
společností AT Com plus a.s. Opočno za částku 30 434,53 Kč včetně DPH.
g) Dohodu o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků č. ZA 14150037 mezi firmou Jast
s.r.o. Praha a Městysem Doudleby nad Orlicí.
3. Ukládá starostovi městyse:
a) Písemně seznámit žadatele o pronájem prostor v Domě služeb – čp. 91 po prodejně
Tabák s rozhodnutím rady městyse.
b) Zveřejnit na úřední desce záměr pronájmu uvolněných prostor po výdejně léků
v Domě služeb – čp. 91.
c) Uzavřít pachtovní smlouvu s ……………………………………………. na pronájem části parcely
č. 819/3 v k.ú. Doudleby nad Orlicí o výměře 18 m2 od 01. 10. 2015.

d) Uzavřít s Obcí Svídnice smlouvu o ukládání bioodpadu na skládku Městyse Doudleby
nad Orlicí.
4. Zamítá:
Žádost firmy LLAMARO s.r.o. o poskytnutí finanční podpory na 4. ročník Harley Davidson
Day.
5. Souhlasí:
a) S konáním 4. ročníku Harley Davidson Day dne 11. 07. 2015.
b) S ukládáním bioodpadu z Obce Svídnice na skládce Městyse Doudleby nad Orlicí.
Zapsal: Jiří Skalický

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

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

