Usnesení z 37. zasedání rady konaného dne 02. 06. 2016
v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
1) S nabídkou společnosti STATING s.r.o. prezentovanou panem Michalem Urbanem.
Starosta městyse předloží panu Urbanovi soupis všech budov v majetku městyse, kterých
by se pasportizace týkala.
2) S žádostí společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o pronájem části objektu čp. 91 – provozovna
masny.
3) Se Smlouvou o bezúplatném převodu majetku č.j. ÚZSVM/HRK/1878/2016-HRKM
z majetku České republiky do majetku Městyse Doudleby nad Orlicí. Smlouva bude
předložena k projednání na VZ ZM.
4) S Návrhem zprávy o uplatňování územního plánu Doudleby nad Orlicí a nemá k Návrhu
žádné připomínky.
5) S informací starosty městyse o stavu vlastnictví jednotlivých parcel bývalé firmy KOMI.
6) S informací starosty městyse o prvním kontrolním dnu na dostavbě budovy ZŠ.
7) S návrhy pana Rykaly a současně se stanoviskem komise schválené pro řešení úprav
zasedací místnosti úřadu městyse. Návrhy budou projednány dne 09. 06. 2016
na zasedání rady městyse rozšířeném o členy zastupitelstva městyse.
2. Schvaluje:
1) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. ES04297 ze dne 17. 07. 2015.
2) Ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory v části objektu čp. 91 s firmou Řeznictví
a uzenářství Miloš Andrys dohodou k 31. 05. 2016.
3) Záměr pronájmu části objektu čp. 91 provozovna masny ve znění, v jakém byl záměr dne
18. 05. 2016 starostou městyse zveřejněn.
4) Smlouvu o nájmu prostor v čp. 91 (Dům služeb) sloužících k podnikání se společností
ZOPOS Přestavlky a.s. od 06. 06. 2016.
5) Umístění 2 ks kontejnerů na oděvy, boty a hračky dle návrhu starosty městyse t.j. jeden
v ulici V Poříčí a jeden u staré hasičské zbrojnice.
6) Vystavení objednávky pro společnost Energomex s.r.o. Praha na zpracování
Energetického hodnocení budovy čp. 415.
3. Vybírá:
Jako vzorový objekt pro zpracování pasportizace čp. 91- Dům služeb.
4. Ukládá starostovi městyse:
1) Zveřejnit záměr pronájmu částí pozemků v ulici V Poříčí a u staré hasičské zbrojnice za
účelem umístění kontejnerů na oděvy, boty a hračky.
2) Vypsat výběrové řízení na dodání traktoru na sečení trávy. Při výběrovém řízení obeslat
3 firmy, které se prodejem těchto traktorů zabývají.
5. Souhlasí:
S tím, aby …………………………. odpracoval 100 hodin veřejně prospěšných prací pro Městys
Doudleby nad Orlicí.
Zapsal: Jiří Skalický
………………………..…………………………
Jiří Kaplan, starosta městyse
………………………..…………………………
Jiří Skalický, místostarosta

