Usnesení z 22. zasedání rady městyse, konaného dne 22. 10. 2015
v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) S výsledkem výběrového řízení na výkon činnosti stavebního dozoru při dostavbě ZŠ.
Výsledek hodnocení včetně návrhu smlouvy s vítěznou firmou bude předložen
k projednání na VZ ZM.
b) S Výroční zprávou o činnosti PO ZŠ a MŠ za školní rok 2014-2015.
c) Se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření Městyse Doudleby nad Orlicí.
d) S informací z jednání ze dne 22. 10. 2015 o přípravě akce „Odstranění nánosů z koryta
vodního toku Divoké Orlice“.
e) S informací o provedeném vodoprávním dozoru včetně stanoviska státního
pozemkového fondu, k zajištění údržby tohoto zařízení v roce 2016.
f) S pozvánkou na vodoprávní dozor – náhon v podzámčí. Jednání se zúčastní starosta
městyse.
g) S Oznámením o projednávání návrhu zprávy o uplatňování ÚPO Záměl a nemá
k němu žádné připomínky.
h) S Oznámením projednání návrhu zadání změny č. 2 ÚPM Vamberk a k tomuto návrhu
nemá žádné připomínky.
i) S oznámením o společném jednání k návrhu změny č. 3 ÚPM Vamberk a nemá
k němu žádné připomínky.
j) S návrhem Dohody o přistoupení k rámcové smlouvě o prodeji zboží a poskytování
služeb Vodafone OneNet č. 017217.
k) S nabídkou Mapového informačního systému START od firmy InterSoft s.r.o. Choceň.
l) S informací z úvodního jednání ke komplexním pozemkových úpravám v k.ú.
Vyhnánov a části k.ú. Doudleby nad Orlicí.
2. Schvaluje:
a) Podání žádosti o dotaci na projekt „Protipovodňový varovný systém Městyse
Doudleby nad Orlicí“ prostřednictvím firmy KOMCIS PROFI s.r.o. Uherský Brod.
b) Uzavření objednávky na služby uvedené v nabídce firmy KOMCIS PROFI s.r.o. Uherský
Brod na zajištění žádosti o dotaci na projekt „Protipovodňový varovný systém
Městyse Doudleby nad Orlicí“ za částku uvedenou v nabídce.
c) Dohodu o přistoupení k Rámcové smlouvě o prodeji zboží a poskytování služeb
Vodafone OneNet č. 017217.
d) Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 5/2015 o poskytnutí dotace z rozpočtu
Městyse Doudleby nad Orlicí pro ZO Českého svazu chovatelů na rok 2015.
e) Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 6/2015 o poskytnutí dotace z rozpočtu
Městyse Doudleb nad Orlicí pro Základní kynologickou organizaci na rok 2015.
f) Nájemní smlouvu na nebytové prostory v čp. 87 s ……………………………… od 01. 11.
2015 na dobu neurčitou.
g) Pachtovní smlouvu s …………………………………….. na pronájem části pozemku č. parc.
1543/46 v k.ú. Doudleby nad Orlicí od 01. 11. 2015 na dobu neurčitou.
h) Darovací smlouvu na poskytnutí daru v částce 3 000,- Kč pro Okresní sdružení ČUS
Rychnov nad Kněžnou z.s. na akci „Nejúspěšnější sportovec Rychnovska roku 2015“.
i) Rozpočtové opatření č. 16 ve znění předloženém účetní městyse – příloha č. 1 tohoto
zápisu.

3. Doporučuje starostovi městyse:
Prověřit cenu za servisní služby firmy InterSoft s.r.o. Choceň.
4. Ukládá starostovi městyse:
Zveřejnit aktualizovaný záměr prodeje parcel ZTV Na Slovensku.
Zapsal: Jiří Skalický

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

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

