Usnesení z 21. zasedání rady městyse, konaného dne 01. 10. 2015
v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Revokuje:
Usnesení rady městyse č. 20/2a) ze dne 10. 09. 2015.
2. Se seznamuje:
a) S nabídkou dodavatelů na kamerový systém pro městys.
b) S Oznámením o zahájení KPÚ (komplexních pozemkových úprav) v k.ú. Vyhnánov
a části k.ú. Doudleby nad Orlicí.
c) S návrhem zprávy o uplatňování územního plánu Kostelec nad Orlicí.
d) S odpovědí Ministerstva životního prostředí ČR k dopadům zákona o ochraně
zemědělského půdního fondu – odvody za vynětí zemědělské půdy ze ZPF pro stavbu
rodinných domů.
e) Se stanoviskem Svazu měst a obcí ČR k dopadům zákona o ochraně ZPF
(zemědělského půdního fondu) – odvody za vynětí zemědělské půdy ze ZPF pro
stavbu rodinných domů.
f) S rozsudkem Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou nad …………………………………..
a …………………………………………...
g) S žádostí ………………………………….. o pronájem nebytových prostor v čp. 87, Dukelská
ulice. Na žádost bude odpovězeno až po uplynutí zákonné lhůty po zveřejnění záměru
pronájmu těchto prostor na úřední desce.
3. Doporučuje starostovi městyse:
a) Získat ještě další informace pro lepší rozhodnutí, od kterého dodavatele kamerový
systém pro městys zakoupit.
b) Vzhledem k tomu, že prostory v čp. 87, ulice Dukelská, byly připravovány k účelu
zajišťování kosmetických služeb, aby byly opět pronajaty zájemci, který by tyto služby
provozoval.
4. Ukládá starostovi městyse:
a) Nadále sledovat problematiku odvodů za vynětí zemědělské půdy ze zemědělského
půdního fondu pro stavbu rodinných domů.
b) Dohodnout s odsouzenými …………………………………. a ……………………………… náhradu
způsobené škody. Pokud k dohodě nedojde, doporučuje rada městyse řešit náhradu
škody na majetku v řízení ve věcech občanskoprávních.
c) Zajistit zveřejnění záměru pronájmu uvolněných prostor od 01. 11. 2015.
d) zajistit zveřejnění záměru pronájmu čísti parcely č. 1543/6 v k.ú. Doudleby nad Orlicí.
5. Schvaluje:
a) Návrh smlouvy na výkon činnosti technického dozoru na dostavbu ZŠ.
b) Návrh na vypsání výzvy na výkon činnosti technického dozoru na dostavbu ZŠ.
c) Komisi pro hodnocení výběru uchazečů na výkon činnosti technického dozoru na
dostavbu ZŠ v tomto složení: Ota Kopsa, Ing. Ivan Keprta, Jiří Pátek; náhradníci:
Jaroslav Suchomel, Ing. Miroslav Dolek, Ing. Pavel Štěpánek. Otvírání obálek včetně
hodnocení bude provedeno 22. října 2015.

d) „Darovací smlouvu“ mezi firmou ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav a Městysem
Doudleby nad Orlicí na částku ve výši 27 360,- Kč na akci „Ozelenění protihlukového
valu“.
e) Individuální dotaci ve výši …………………. Kč pro Církev československou husitskou na
omítnutí komínu v Husově sboru v Doudlebách nad Orlicí.
f) Smlouvu na individuální dotaci pro Církev československou husitskou ve výši …………….
Kč na omítnutí komínu v Husově sboru v Doudlebách nad Orlicí.
g) Na základě schválené smlouvy na individuální dotaci na omítnutí komínu v Husově
sboru v Doudlebách nad Orlicí rozpočtové opatření č. 15.
h) Provedení změny vytápění v restauraci Lena včetně stavby komínu a potřebné revize.
Náklady na tuto změnu ponese Městys Doudleby nad Orlicí a nájemce restaurace pan
……………………… následným způsobem:
o Nájemce si zajistí nákup vhodných kamen pro vytápění na vlastní náklady –
kamna budou jeho majetkem.
o Městys Doudleby nad Orlicí zajistí provedení výstavby komínu včetně revize.
o O náklady na připojení kamen na komín se podělí obě strany stejným dílem.
i) Licenční smlouvu č. 125526 o veřejném provozování s OSA z.s. Praha (vystoupení
Jaroslava Uhlíře – „Vítání léta“).
j) „Smlouvu o právu provést stavbu“ (stavba vodovodní přípojky na parc. č. 3522
v k.ú. Doudleby nad Orlicí) s firmou Charvát a.s. Doudleby nad Orlicí.
6. Souhlasí:
a) Se splátkovým kalendářem na úhradu dluhu nájemce …………………………..
ve výši ……………..Kč.
b) S ukončením pachtovní smlouvy se …………………………….. na část parcely č. 1543/6
v k.ú. Doudleby nad Orlicí ke dni 30. 09. 2015.
c) S ukončením nájmu nebytových prostor v čp. 87, Dukelská ulice, s …………………..
………………………… k 30. 10. 2015.
Zapsal: Jiří Skalický
………………………..…………………………
Jiří Kaplan, starosta městyse

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

