Usnesení z 29. zasedání rady městyse konaného dne 18. 02. 2016
v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) S průběhem projednávání Změny č. 1 Územního plánu Doudleby nad Orlicí.
b) S doplněním informací ke zveřejněné výzvě na dostavbu ZŠ.
c) S žádostí …………………………………… na pronájem části pozemku parc. č. 380/28 v k.ú.
Doudleby nad Orlicí.
d) Se zamítavým stanoviskem Policie ČR k přechodu I/11 Na Slovensku.
e) Se zápisem z jednání se zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR – Správa Hradec Králové,
Policie ČR a firmy Prodin a.s. k řešení týkajícího se obchvatu I/11.
f) Se zápisem z jednání se společností KOMI – PANAS s.r.o. a vyslovuje mu plnou
podporu k dalšímu jednání o všech bodech zápisu.
g) S přípravou kabelizace vedení elektrického proudu v ulici Jiráskova.
h) S pozvánkou na setkání představitelů měst a obcí v Královéhradeckém kraji. Setkání
se zúčastní starosta městyse.
2. Schvaluje:
a) Smlouvu o zajištění uměleckého výkonu na akci „Vítání léta 2016“ se společností
Bubble Factory s.r.o.
b) Smlouvu o zajištění uměleckého výkonu na akci „Vítání léta 2016“ se souborem Voxel
zastoupeným společností Red Head Music s.r.o.
c) Smlouvu o zajištění koncertu „David Evans“ s firmou FORSTRECORDS – Jaroslav Foršt,
Přelouč.
d) Smlouvu o dílo číslo OD 15/2016 se společností OREDO s.r.o. Hradec Králové.
e) Posunutí termínu pro přijímání nabídek na veřejnou zakázku „Dostavba budovy ZŠ“
do 08. 03. 2016 – do 15,00 hodin a současně schvaluje termín otevírání obálek
s nabídkami, a to dne 08. 03. 2016 od 15,30 hodin.
f) Prominutí poplatku ze vstupného z akcí „Sokolský ples“ a „Dětský karneval“ pro TJ
Sokol Doudleby nad Orlicí.
3. Ukládá starostovi městyse:
Zajistit zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 380/28 v k.ú. Doudleby
nad Orlicí.
Zapsal: Jiří Skalický

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

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

