Usnesení z 57. zasedání rady městyse v Doudlebách nad Orlicí
konaného dne 27. 04. 2017 v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) S informací zástupce velitele SDH a bude nadále sledovat dotační programy
vypisované na nákup hasičské techniky. Nákupem nového vozidla se bude rada
městyse dále zabývat.
b) Se sdělením Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve věci převodu
parcely č. 340/1 v k.ú. Doudleby nad Orlicí do majetku městyse Doudleby nad Orlicí.
c) S žádostí …………………………………………………………….. o odkup pozemku parc. č. 1687
v k.ú. Doudleby nad Orlicí.
d) S žádostí ………………………………….. o odkup pozemku parc. č. 1686 v k.ú. Doudleby nad
Orlicí.
e) S žádostí ………………………………. o odkup nemovitostí čp. 172, 173, 174, ulice Dukelská,
Doudleby nad Orlicí.
2. Schvaluje:
a) Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů
pro vodné a stočné za rok 2016.
b) Smlouvu s agenturou Koráb s.r.o. Brno o provedení produkce na akci „Vítání léta“.
c) Smlouvu na zpracování projektové dokumentace v rozsahu pasportizace stávajícího
objektu čp. 172 a pozemku a architektonické studie řešení za celkovou částku
95 000,- Kč dle nabídky.
d) Znění dopisu ……………………………………… s žádostí na společnou dohodu o odkupu
pozemků č. parc. 1183/13 a 1183/14 v k.ú. Vyhnánov.
e) Smlouvu s ………………………………………… na pronájem části pozemku parc. č. 811/1
v k.ú. Doudleby nad Orlicí o výměře 37,5 m2 od 01. 10. 2017 na dobu neurčitou.
f) Smlouvu s ………………………………….. na pronájem části pozemku parc. č. 811/1 v k.ú.
Doudleby nad Orlicí o výměře 37,5 m2 od 01. 10. 2017 na dobu neurčitou.
g) Ukončení nájemní smlouvy na byt v čp. 360 k 30. 04. 2017 na základě písemné žádosti
nájemce.
h) Uzavření nájemní smlouvy na byt v čp. 360 s ……………………………….. na dobu určitou
od 01. 05. 2017 do 31. 12. 2017.
i) Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Doudleby nad Orlicí
s níže uvedenými organizace, sdruženími a jednotlivci:
1) Smlouva č. 4/2017 - Svaz tělesně postižených v ČR z.s., Místní organizace
Vamberk.
2) Smlouva č. 5/2017 – Centrum Orion z.s., Dlouhá Ves čp. 116.
3) Smlouva č. 6/2017 – Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením
Královéhradeckého kraje o.p.s.
4) Smlouva č. 7/2017 – ZO Českého svazu chovatelů Doudleby nad Orlicí, z.s.
5) Smlouva č. 8/2017 – Vlastimil Dvořáček, Družstevní 200, Doudleby nad Orlicí.
6) Smlouva č. 9/2017 – Základní kynologická organizace Doudleby nad Orlicí.
7) Smlouva č. 10/2017 - EUROREGION Glacensis Rychnov nad Kněžnou.
8) Smlouva č. 11/2017 – LLAMARO MARTIAL ARTS CLUB, Klub bojových umění.
9) Smlouva č. 12/2017 – Jezdecký spolek Doudleby nad Orlicí.
10) Smlouva č. 13/2017 – SDH Doudleby nad Orlicí, Mladí hasiči.
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11) Smlouva č. 14/2017 – Domácí hospic Setkání o.p.s. Rychnov nad Kněžnou.
12) Smlouva č. 15/2017 – Michal, Jana, Šimon, Pavla Smutní, Dukelská 82,
Doudleby nad Orlicí.
13) Smlouva č. 16/2017 - Místní organizace Českého rybářského svazu z.s.,
Kostelec nad Orlicí.
3. Zamítá:
Prodej nemovitostí čp. 172, 173, 174, ulice Dukelská, Doudleby nad Orlicí.
4. Ukládá starostovi městyse:
Jednat se společností NAVARA Novosedly a.s. o podmínkách na dodávku vozidla –
nosič kontejnerů.
5. Pověřuje:
Pana Ing. Ivana Keprtu a pana Jiřího Pátka, aby připravili jasná pravidla pro hodnocení
výběrového řízení na modernizaci kamerového systému.
Zapsal: Jiří Skalický

Dne……………………..

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

Dne……………………..

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