Usnesení z 55. zasedání rady městyse v Doudlebách nad Orlicí
konaného dne 23. 03. 2017 v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) S protokolem o kontrole na pozemku č. parc. st. 138/5 v k.ú. Doudleby nad Orlicí
ze dne 16. 03. 2017.
b) S odpovědí …………………………. na nabídku ceny za prodej pozemků č. parc. 1051/1 a 1052
v k.ú. Vyhnánov. ……………………………. si pozemky zatím ponechá.
c) Se stavem projektových prací na akci: Doudleby nad Orlicí – splašková kanalizace.
2. Schvaluje:
a) Rozpočtové opatření č. 2/2017 jak v příjmové tak i výdajové části rozpočtu. Jedná se o dotaci
z úřadu práce na mzdu pracovníka, kterého městys po dohodě s úřadem práce zaměstnává.
b) Návrh smlouvy mezi městysem Doudleby nad Orlicí, ČEZ Distribuce a.s. Děčín, VČE – montáže
a.s. Pardubice a společností GEOŠRAFO s.r.o. Hradec Králové na zřízení věcného břemene pro
uložení kabelu NN k nemovitosti ……………… – parc. č. st. 976 v k.ú. Doudleby nad Orlicí.
c) Dodatek č. 2 ke smlouvě s c.k. ekonomickou kanceláří s.r.o. Rychnov nad Kněžnou o úhradě
za práce provedené v roce 2016 nad rámec sjednaného paušálu. Současně schvaluje dohodu
o ukončení smlouvy uzavřené dne 30. 01. 2006 k 23. 03. 2017.
d) Od 24. 03. 2017 novou Příkazní smlouvu s c.k. ekonomickou kanceláří s.r.o. Rychnov nad
Kněžnou– varianta úhrady skutečně odpracovaných hodin dle ceníku uvedeného v této
smlouvě.
e) Vypsání výběrového řízení: Modernizace kamerového systému městyse.
f) Vypsání výběrového řízení na zpracování žádosti o podporu projektu: Nová gravitační
splašková kanalizace s výtlakem na ČOV Vamberk.
g) Zařazení nového člena - ………………………………… - do výjezdní jednotky SDH Doudleby nad
Orlicí.
h) Nové nájemní smlouvy na dobu určitou od 01. 04. 2017 do 30. 06. 2017 těmto nájemníkům
obecních bytů: ………………………………, Dukelská 173, ………………………., Dukelská 173 a …………..
………………., Dukelská 173.
3. Doporučuje VZ ZM:
Aby zakázku Rekonstrukce chodníků a veřejných ploch provedl Jaroslav Vorlický, Doudleby
nad Orlický, který předložil nejnižší nabídkovou cenu.
4. Souhlasí:
S ukončením pachtovní smlouvy s …………………………………………………… na část pozemku parc.
č. 811/1 o výměře 75 m2 k 30. 09. 2017.
5. Ukládá starostovi městyse:
a) Zajistit zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 811/1 v k.ú. Doudleby nad Orlicí
o výměře 75 m2 od 01. 10. 2017.
b) Zajistit, aby technik městyse vypracoval do 31. 05. 2017 agendu: přehled jednotlivých revizí
(elektrika, plyn, komíny, RHP a další) budov.
c) Prověřit na katastrálním úřadu nejasnosti kolem pozemků parc. č. 1685, 1686, 1687 a 270/2
v k.ú. Doudleby nad Orlicí včetně možnosti jejich dělení na další části.
Zapsal: Jiří Skalický
Dne……………………..

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

Dne……………………..

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