Usnesení ze 40. zasedání rady městyse, konaného dne 14. 07. 2016,
v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Souhlasí:
S vyhodnocením nabídek tak, jak bylo předloženo hodnotící komisí.
2. Schvaluje:
a) Uzavření smlouvy se společností TextilEco, a.s., Praha 5, na pronájem částí pozemků
č. parc. 389/13 a 51/1 v k.ú. Doudleby nad Orlicí pro umístění 2 ks kontejnerů na
oděvy, obuv a hračky včetně smlouvy o spolupráci obce a firmy při sběru oděvů,
obuvi a hraček.
b) Zveřejnění výzvy na projekt kanalizace ke stavebnímu povolení.
c) Smlouvu o dílo včetně dodatku č. 1 se společností Ing. David Plíštil Ph.D., Mělník,
na zpracování žádosti o dotaci na akci „Snížení energetické náročnosti budovy
č. 415“.
3. Se seznamuje:
a) S možnými variantami na řešení sloupů osvětlení na místním hřbitově. Obě varianty
budou předloženy k projednání na VZ ZM.
b) S výsledkem vyhodnocení nabídek na dodávku „travního traktoru“. Výsledek
výběrového řízení bude předložen k projednání na VZ ZM.
c) S odpovědí firmy DIMATEX spol. s r.o. ohledně rozšíření sběrných míst na oděvy.
Odpověď nesplňuje požadavek rady městyse a nebude tedy akceptována.
d) S žádostí ………………………………………. o prodej pozemku č. 12 v lokalitě na Slovensku.
Žádost bude předložena k projednání na VZ ZM.
e) S Oznámením o projednání návrhu zprávy o uplatnění Územního plánu města
Vamberk.
f) S dokumentací výběrového řízení akce “Doudleby nad Orlicí – splašková kanalizace
DSP“.
g) S žádostí …………………………… o odstranění chodníku u čp. ……. Rada městyse předává
žádost k posouzení stavební komisi.
h) Se změnami obsaženými v novém zákoně o obcích č. 106/2016 Sb.
4. Jmenuje:
Složení členů a náhradníků výběrové komise pro vyhodnocení výběrového řízení akce
“Doudleby nad Orlicí – splašková kanalizace DSP“: Ing. Ivan Keprta – člen, Ota Kopsa –
člen, Jiří Skalický – člen, Jaroslav Suchomel – náhradník, Jiří Pátek – náhradník, Ing.
Miroslav Dolek – náhradník.
5. Doporučí VZ ZM:
Uzavření smlouvy na provedení akce „Stavební úpravy pochůzných ploch na místním
hřbitově“ s firmou Jaroslav Vorlický, Doudleby nad Orlicí, za cenu 143 171,31 Kč
včetně DPH.
Zapsal: Jiří Skalický
………………………..…………………………
Jiří Kaplan, starosta městyse
………………………..…………………………
Jiří Skalický, místostarosta

