Usnesení z 56. zasedání rady městyse v Doudlebách nad Orlicí
konaného dne 06. 04. 2017 v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) S nabídkami na modernizaci kamerového systému. Výsledek výběrového řízení bude
projednán na VZ ZM.
b) S nabídkami výběrového řízení na zpracování žádostí na podporu splaškové
kanalizace. Výsledek výběrového řízení bude předložen k projednání na VZ ZM.
c) S pozvánkou k řešení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vyhnánov.
d) S Oznámením společného jednání o návrhu změny č. 3 ÚP Kostelec nad Orlicí a nemá
k němu žádné připomínky.
e) S informací k projektu kanalizace. Zastupitelé městyse a občané budou s celou situací
seznámeni na VZ ZM.
2. Schvaluje:
a) Uzavření smlouvy o dílo se společností Komcis Profi s.r.o. Uherský Brod na vyhotovení
výběrového řízení, administraci projektu a ZVA pro projekt digitální povodňový plán
a varovný a výstražný systém ochrany před povodněmi.
b) Dodatek č. 2 k Dohodě o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb uzavřené dne
25. 10. 2013 s Českou poštou s.p. Praha.
c) Uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor (telefonní ústředna) v čp. 68,
Dukelská ulice, se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Praha od 01.
05. 2017 do 30. 04. 2027.
d) Uzavření smlouvy o provedení hudební produkce s hudební skupinou ACDC CZECH
REVIVAL na vystoupení dne 17. 06. 2017 v rámci akce Vítání léta.
e) Změnu ve vedení účtu sociálního fondu z České spořitelny a.s. do České obchodní
banky a.s.
3. Ukládá starostovi městyse:
a) Připravit výběrové řízení na výrobu atypického nábytku do přístavby školy.
b) Zaslat žadatelům o koupi pozemků v k.ú. Doudleby nad Orlicí (parc. č. 1686 a 1687
– zájemce: ……………………………………., parc. č. 270/2 – zájemce: ……………………………..)
dopis schválený radou městyse (viz příloha).
Zapsal: Jiří Skalický
Dne……………………..

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

Dne……………………..

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