Usnesení z 31. zasedání rady městyse konaného dne 17. 03. 2016
v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) S informací z jednání komise pro vyhodnocení výzvy na dostavbu budovy ZŠ.
b) S nabídkou společnosti BSIMARCK CZ s.r.o. na prodej pozemků v areálu bývalé Perly.
Nabídka bude projednána na VZ ZM.
c) Se žádostí …………………………. a ……………………… o koupi stavební parcely č. 3042 v k.ú.
Doudleby nad Orlicí. Žádost bude předložena k projednání na VZ ZM.
d) Se sdělením projektanta firmy IKKO Hradec Králové s.r.o. a s jeho žádostí o dodatek
ke smlouvě k projektové dokumentaci na kanalizaci Doudleb nad Orlicí z důvodu
nemožnosti dokončení dokumentace vzhledem k novele zákona č. 13/1997 Sb.
e) S nutností projednání případného posunutí termínu pro čerpání dotace z prostředků
Královéhradeckého kraje na financování projektové dokumentace na výstavbu
kanalizace.
f) S informací starosty městyse o projednání vypracování návrhu na řešení interiéru
zasedací místnosti v budově úřadu městyse.
g) S informací starosty městyse o jednání s Ing. Škodou o možné schůzce k výzvě
Ministerstva pro místní rozvoj ČR k demolici objektů.
2. Schvaluje:
a) Smlouvu o vzájemné spolupráci a o poskytnutí a užití materiálů pro pořízení
dokumentace malovaných opon českých zemí.
b) Smlouvu o dílo na služby spojené s odstraňováním odpadu mezi Městysem Doudleby
nad Orlicí a společností EKOLA České Libchavy s.r.o.
c) Pachtovní smlouvu s ………………………………………… na část pozemkové parc. č. 380/28
v k.ú. Doudleby nad Orlicí.
d) Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 3194 v k.ú. Doudleby nad Orlicí.
e) Dodatek č. 13 ke Směrnici o oběhu účetních dokladů, účtování majetku, pohledávek a
závazků za účelem zřízení speciálního účtu u ČSOB na dokončení rekonstrukce ZŠ.
f) Smlouvu o dílo č. 1/2016 o přebírání bioodpadu z obce Lupenice a jeho uložení na
skládku v Doudlebách nad Orlicí.
g) Rozpočtové opatření č. 1/2016, které je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
h) Likvidaci nepotřebného inventárního majetku dle přiložené přílohy č. 2 tohoto zápisu
prodejem, v případě nezájmu zlikvidovat sešrotováním.
i) Prodej drobného betonového materiálu dle seznamu, který je přílohou č. 3 tohoto
zápisu, za ceny uvedené v tomto seznamu.
3. Ukládá starostovi městyse:
Zajistit zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 3194 v k.ú. Doudleby nad
Orlicí.
Zapsal: Jiří Skalický
………………………..…………………………
Jiří Kaplan, starosta městyse
………………………..…………………………
Jiří Skalický, místostarosta

