Usnesení z 28. zasedání rady městyse konaného dne 04. 02. 2016
v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) S informací starosty městyse z jednání s panem hejtmanem Královéhradeckého kraje
k dopadům zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.
b) S novenou zákona č. 13/1997 Sb., a současně i s odpovědí Svazu měst a obcí k řešení
vzniklého problému - pokládání vedení kanalizace v silničních komunikacích.
c) S Oznámením o návrhu změny č. 3 Územního plánu města Vamberk. Rada městyse
nemá k tomuto oznámení žádné připomínky.
d) Se schválením smlouvy o budoucí smlouvě s Městem Vamberk a Vambereckou vodou
s.r.o. dne 20. 01. 2016.
e) S přípravou čištění odvodňovacího zařízení z Vyhnánova přes Příkazy až do rybníku
Podhorná. Rada městyse nemá k připravované akci připomínky.
f) S žádostí ………………………………. o vyřešení majetkových vztahů k pozemkům č. parc.
523/2 a č. parc. 267/2, vše v k.ú. Doudleby nad Orlicí.
g) Se zveřejněním výzvy na dostavbu budovy základní školy.
h) S návrhem na řešení přechodu přes obchvat silnice č. I/11 Na Slovensku. Rada
městyse se k tomuto řešení vyjádří až po předložení stanoviska Policie ČR.
i) S žádostí …………………………………………….. o přidělení obecního bytu a předává ji komisi
zdravotní a sociální.
2. Doporučuje starostovi městyse:
Zadat zpracování projektu na rekonstrukci střechy a zateplení bytového domu
čp. 415.
3. Schvaluje:
a) Uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi obcemi Město Kostelec nad Orlicí a Městys
Doudleby nad Orlicí na vykonávání přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony
orgánům obce pro agendu speciálního stavebního úřadu ve správním obvodu
Městyse Doudleby nad Orlicí.
b) Placení nájemného za pronájem bytu v čp. 143 panem Františkem Klapalem včetně
ostatních úhrad spojených s nájmem bytu od 01. února 2016.
c) Úpravu článku na str. 9 zadávací dokumentace zveřejněné výzvy na dostavbu budovy
základní školy týkající se vzdělání stavbyvedoucího a zveřejnění této úpravy v co
nejkratším termínu.
d) Koupi nabízeného pásového dopravníku od společnosti KOMI s.r.o. Doudleby nad
Orlicí za cenu 5 000,- Kč.
e) Zapracovat do nově připravovaného územního plánu stezku pro kola a pěší do lokality
na Mnichovství.
f) Pomístní názvy pro katastrální území Vyhnánov. Seznam pomístních názvů je přílohou
tohoto zápisu.
g) Připojení k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky
dne 10. března 2016 na úřadu městyse.
4. Ukládá starostovi městyse:
Zajistit zveřejnění záměru pronájmu části pozemků č. parc. 523/2 a č. parc. 267/2,
vše v k.ú. Doudleby nad Orlicí.

5. Jmenuje:
Členy komise a jejich náhradníky pro otevírání obálek s nabídkami a hodnocení
nabídek předložených na základě zveřejněné výzvy na dostavbu budovy základní
školy v tomto složení:
člen komise: Jiří Kaplan; - náhradník: Jiří Skalický;
člen komise: Ota Kopsa; – náhradník: Jiří Pátek;
člen komise: Ing. Ivan Keprta; – náhradník: Lenka Divíšková;
člen komise: Ing. Miroslav Dolek; – náhradník: Leopold Dvořák;
člen komise: Ing. Radek Myšák; – náhradník: Ing. Pavel Štěpánek.
Otevírání obálek proběhne dne 01. 03. 2016 v 15,30 hodin v zasedací místnosti úřadu
městyse v Doudlebách nad Orlicí.
Zapsal: Jiří Skalický

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

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

