Usnesení z 54. zasedání rady městyse v Doudlebách nad Orlicí,
konaného dne 09. 03. 2017 v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) S oznámením o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Vrbice.
Rada městyse k němu nemá žádné připomínky.
b) Se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Doudleby nad Orlicí za rok
2016. Zpráva bude předložena k projednání VZ ZM.
c) Se žádostí ……………………………………………………… o odkoupení a o směnu části pozemků
č. parc. 824/35 (díl b) a 824/107 (díl f) v k.ú. Doudleby nad Orlicí.
d) Se žádostí ……………………………………………………………….. o odkup pozemků parc.
č. 824/148 a 824/92 v k.ú. Doudleby nad Orlicí.
e) S výsledkem jednání konaného dne 06. 03. 2017 s ……………………………… ohledně
případné směny pozemků č. parc. 3382 a 3358 v k.ú. Doudleby nad Orlicí za pozemky
č. parc. 1075/19, 1076/4, 1084, 1176/4, 1176/5, 1183/1 a 1192/11 v k.ú. Vyhnánov.
f) S vyhodnocením bezpečnostní situace v Doudlebách nad Orlicí za rok 2016,
předloženým Policií ČR – obvodní oddělení Kostelec nad Orlicí.
g) S pracovním návrhem OZV o stanovení kratší doby nočního klidu. Návrh bude po
úpravách předložen k projednání na VZ ZM.
h) S upravenou nabídkou na pasportizaci budov od společnosti Stating s.r.o. Hradec
Králové. O nabídce bude rozhodnuto až po konzultaci s technikem městyse a se členy
stavební komise.
2. Ukládá starostovi městyse:
a) Zajistit zveřejnění záměru prodeje a směny části pozemků č. parc. 824/35 (díl b)
a 824/107 (díl f) v k.ú. Doudleby nad Orlicí. Prodej a směna bude projednána na VZ
ZM.
b) Zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 824/148 a 824/92 v k.ú.
Doudleby nad Orlicí. Případný prodej bude projednán na VZ ZM.
c) Zajistit zveřejnění záměru směny pozemků č. parc. 3382 a 3358 v k.ú. Doudleby nad
Orlicí. Případná směna včetně finančního vyrovnání bude projednána na VZ ZM.
3. Souhlasí:
a) S vypsáním výběrového řízení na rekonstrukci chodníků a veřejných ploch v ulici
Školní a Na Benátkách. Otvírání obálek s návrhy bude provedeno 23. 03. 2017 za
účasti členů rady městyse.
b) S nahrazením starých indikátorů tepla v čp. 415 indikátory novými s možností
radiového sběru dat, za částku 30 667,05 Kč včetně DPH. Výměnu provede firma ista
Česká republika, s.r.o. Praha.
c) S přípravou níže uvedených výběrových řízení v co nejkratší době:
1) Výběrové řízení na zhotovení truhlářských prvků do nové části školní jídelny
a jedné třídy mateřské školy.
2) Nákup nábytku do školní jídelny a mateřské školy.
3) Výběrové řízení na kamerový systém.
4) Výběrové řízení na dokumentaci rekonstrukce části domků čp. 172.
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4. Schvaluje:
a) Dodatek č. 3 k pachtovní smlouvě s Farmou Tichý a spol. a.s. Záměl na pronájem
pozemků parc. č. 3012 a 3418 v k.ú. Doudleby nad Orlicí.
b) Nařízení městyse Doudleby nad Orlicí č. 1/2017 o zákazu podomního a pochůzkového
prodeje na území městyse.
Zapsal: Jiří Skalický

Dne……………………..

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

Dne……………………..

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