Usnesení z 60. zasedání rady městyse v Doudlebách nad Orlicí
konaného dne 01. 06. 2017 v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Ruší:
Na základě pochybení v nabídkách výběrové řízení na akci „Modernizace kamerového
systému městyse“. Celá záležitost bude znovu projednána na VZ ZM.
2. Schvaluje:
a) Uzavření smlouvy se Zuzanou Bouškovou, Kostěnice 87, na účinkování skupiny Falisha
dancers při akci „Vítání léta“.
b) Uzavření smlouvu s panem Jaroslavem Forštem, Přelouč, o zprostředkování
vystoupení Jackie Venson Band dne 25. června 2017 v prostorách zámecké sýpky.
c) Uzavření smlouvy s agenturou Ing. Zuzany Hanouskové, Jugoslávských partyzánů
737/36, Praha 6, o provedení uměleckého výkonu na koncertní vystoupení umělce –
Radůza + kapela dne 08. 09. 2017 v prostorách zámecké sýpky.
d) Dohodu s Cirkusem Berousek na vystoupení pořádané ve dnech 09. a 10. 06. 2017
v prostorách na Bělisku.
e) Příspěvek 7000,- Kč na pořádání akce – vystoupení Cirkusu Berousek – jako
kompenzaci za bezplatné vstupné na představení ve dnech 09. a 10. 06. 2017 pro děti
do 15ti let.
f) Rada městyse schvaluje osvobození akce - vystoupení Cirkusu Berousek ve dnech 09.
a 10. 06. 2017 v prostorách na Bělisku - od poplatku za pronájem místa v tyto
uvedené dny.
g) Provedení potřebných úprav v budovách na fotbalovém hřišti dle požadavku hygieny
a stavebního úřadu.
3. Ukládá:
a) Starostovi městyse projednat s velitelem SDH Doudleby nad Orlicí zajištění požární
hlídky na akcích pořádaných ve dnech 25. 06. a 08. 09. 2017 v prostorách zámecké
sýpky.
b) Starostovi městyse zveřejnit pořádání akce Vítání léta 2017 na úřední desce městyse.
c) Členovi rady městyse panu Jaroslavu Suchomelovi znovu vysvětlit technikovi městyse,
jakou agendu (tzn. přehled jednotlivých revizí budov městyse a její zpracování) rada
městyse požaduje.
4. Se seznamuje:
a) S odpovědí právní poradny Svazu měst a obcí ČR ohledně zřízení nové ulice. Tato
záležitost bude projednána na VZ ZM.
b) S vypsáním výběrového řízení na akci „Snížení energetické náročnosti budovy
malometrážních bytů“ – čp. 415 včetně termínu vyhodnocení VŘ a složení komise pro
otevírání obálek.
c) S informací starosty městyse z jednání ke “Studii územních dopadů rozvoje
průmyslové zóny Solnice – Kvasiny – Rychnov nad Kněžnou“.
d) S nabídkou na dodávku repasovaného vozidla od společnosti NAVARA ABROLL KIPPER
a.s. Pohořelice. Nabídka bude projednána na VZ ZM.
e) S informací o jednání s ……………………………. o koupi parcel potřebných v dalším období
pro vybudování spojovací komunikace Vyhnánov – Příkazy.
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f) S programem akce Vítání léta 2017.
g) S informací o dostavbě základní školy.
5. Zamítá:
Žádost …………………………………………………………, Doudleby nad Orlicí, o pronájem nebo
odkup nebytových prostor v čp. 418.
Zapsal: Jiří Skalický

Dne……………………..

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

Dne……………………..

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