Usnesení z 30. zasedání rady městyse konaného dne 03. 03. 2016
v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) Se žádostmi číslo 5 – 9 o doplnění informací ke zveřejněné výzvě na dostavbu budovy
ZŠ a s odpověďmi na tyto dotazy.
b) S žádostí zaslanou Ministerstvu pro místní rozvoj ČR o pomoc v řešení situace vzniklé
v souvislosti s výstavbou rodinných domků v lokalitě Na Slovensku při aplikaci novely
zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.
c) Se sdělením projektanta k projektu „Varovná a protipovodňová ochrana městyse“.
d) S doporučením finančního výboru na přidělení dotací z rozpočtu městyse pro
jednotlivé žadatele a skupiny.
e) S informací starosty městyse o společném jednání ohledně Změny č. 1 ÚPM Doudleby
nad Orlicí.
f) Se stanoviskem Ing. Arch. Františka Křeliny k možnosti funkčního využití pozemku
č. parc. 162/30 v k.ú. Doudleby nad Orlicí. Vzhledem k tomu, že se jedná o cca
600 m2, bude celá záležitost projednána na VZ ZM.
g) Se zápisem z jednání se společností PANAS s.r.o. a s dopisem panu Vladimíru Kozlovi.
h) S dopisem Ing. Jiřího Škody k vyhlášení výzvy na demolici objektů ve vlastnictví obcí
uveřejněné Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
2. Souhlasí:
a) S tím, aby ………………………… vykonával veřejně prospěšné práce nařízené soudem ve
prospěch Městyse Doudleby nad Orlicí.
b) S provedením navržených úprav na místním hřbitově.
3. Schvaluje:
a) Cenovou nabídku firmy Josef Morávek – stavebniny, Kostelec nad Orlicí, na stavební
materiál na obezdění části budovy ve sběrném dvoře. Na nákup materiálu bude
vystavena objednávka.
b) Smlouvu s firmou Jaroslav Ludvík – VELUS, Rychnov nad Kněžnou, na provedení
odizolování stavby od chodníku na parc. č. 328/2 v k.ú. Vyhnánov za částku
30 909,- Kč včetně DPH.
c) Cenu za sesazení 5 ks lip u čp. 82 v ulici Švermova (u křížku) za celkovou částku
22 385,- Kč včetně DPH.
d) Nákup 2 ks plechových hal od společnosti PANAS s.r.o. včetně betonových panelů za
cenu uvedenou v nabídce, tj. za 40 000,- Kč včetně DPH za jednu halu.
e) Pachtovní smlouvu na pronájem částí pozemků parc. č. 523/2 a 267/2, vše v k.ú.
Doudleby nad Orlicí mezi Městysem Doudleby nad Orlicí a ………………………………..,
bytem ………………………., Doudleby nad Orlicí.
f) Dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě s Farmou Tichý a spol. a.s. Záměl na zvýšení
pachtovného z propachtovaných pozemků za rok 2016.
4. Doporučuje starostovi městyse:
a) Požádat stavební komisi o posouzení plánovaných úprav na místním hřbitově
z odborného hlediska.

b) Přizvat Ing. Jiřího Škodu na jednání k vysvětlení některých nejasností vyhlášené výzvy
na demolici objektů ve vlastnictví obcí uveřejněné Ministerstvem pro místní rozvoj
ČR.
c) Vytipovat vhodného architekta, který by zpracoval návrh na řešení zasedací místnosti
úřadu městyse.

Zapsal: Jiří Skalický

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

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

