Usnesení z 61. zasedání rady městyse v Doudlebách nad Orlicí
konaného dne 15. 06. 2017 v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) S prodloužením lhůty pro podání nabídek na akci „Snížení energetické náročnosti
budovy malometrážních bytů“ v čp. 415 z důvodů uvedených v Prodloužení. Složení
členů hodnotící komise a jejich náhradníků zůstává nezměněno.
b) Se „Smlouvou o bezúplatném převodu majetku č. UZSVM/(HRK/1683/2017-HRKM
mezi Českou republikou a městysem Doudleby nad Orlicí na pozemek č. parc. 340/1
v k.ú. Doudleby nad Orlicí“. Převod bude projednán na VZ ZM.
c) S nabídkou ………………………………………………….. Doudleby nad Orlicí, na odprodej
pozemku č. parc. 78/5 v k.ú. Doudleby nad Orlicí. Nabídka bude projednána
na VZ ZM.
d) S informací o výsledku ex ante kontroly reg. číslo projektu „CZ.05.1.24/0.0./0.0/16035/0002388“; název projektu: „Zpracování digitálního povodňového plánu pro
městys Doudleby nad Orlicí, vybudování varovného a výstražného systému ochrany
před povodněmi pro městys Doudleby nad Orlicí“.
e) S návrhem „Dohody o rozdělení vloženého kapitálu mezi vlastníkem a
provozovatelem“ pro výpočet přiměřeného zisku z použitého kapitálu podle položky
č. 2, části II. výměru. Po získání dalších informací bude návrh „Dohody“ znovu
projednán.
f) Se smlouvou o spolupráci při realizaci projektu „Předcházení vzniku BRKO (biologicky
rozložitelný komunální odpad) v obcích DSO Orlice“. Smlouva bude projednána
na VZ ZM.
g) S informací pro organizace, které mají zájem stát se organizátory veřejné služby.
h) Se sdělením Svazu měst a obcí České republiky o způsobu podávání Oznámení podle
zákona o střetu zájmů v letošním roce.
i) S informací starosty městyse k dokončování akce „Dostavba ZŠ“.
j) S informací ze Svazu měst a obcí o schválení navýšení podílu obcí na DPH pro rok
2018.
2. Schvaluje:
a) Na základě předložených nabídek společnost IRBOS s.r.o. Čestice pro zajištění
technického dozoru investora (TDI) a bezpečnosti ochrany zdraví při práci (BOZP) pro
akci „Snížení energetické náročnosti budovy malometrážních bytů“ v čp. 415.
b) Aby starosta městyse po ukončení výběrového řízení na akci „Snížení energetické
náročnosti budovy malometrážních bytů“ v čp. 415 uzavřel na tuto akci smlouvu na
zajištění technického dozoru investora (TDI) a bezpečnosti ochrany zdraví při práci
(BOZP) se společností IRBOS s.r.o. Čestice.
c) Dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřené s panem Jaroslavem Vančurou na výrobu
dřevěného nábytku pro dostavbu ZŠ – jídelna.
d) Jako vítěznou nabídku ……………………………………………………, Doudleby nad Orlicí, na
pronájem pozemků parc. č. 1076/4, 1176/5 a 1183/1 v k.ú. Vyhnánov.
e) Uzavření pachtovní smlouvy na pronájem pozemků č. parc. 1076/4, 1176/5 a 1183/1
v k.ú. Vyhnánov s ………………………………………………………….., Doudleby nad Orlicí,
od 01. 07. 2017 na dobu do konce pachtovního roku 2018/2019.
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f) Zřízení platebního terminálu pro možnost úhrady plateb pro městys prostřednictvím
platebních karet od 01. 09. 2017. O této skutečnosti budou občané Doudleb nad
Orlicí včas informováni.
g) Ukládání BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad) z obce Krchleby na
kompostárně městyse Doudleby nad Orlicí.
h) Uzavření smlouvy o ukládání BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad) mezi
obcí Krchleby a městysem Doudleby nad Orlicí.
i) Uzavření pojistky (pojištění odpovědnosti) s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a.s.
na akci „Vítání léta 2017“ na den 17. 06. 2017.
j) Smlouvu o reklamě a propagaci mezi Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a.s. Praha
a městysem Doudleby nad Orlicí.
3. Doporučuje starostovi městyse:
Řešit otázku „Veřejné služby“ až podle vývoje situace po 01. 08. 2017.

Zapsal: Jiří Skalický

Dne……………………..

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

Dne……………………..

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