Usnesení z 62. zasedání rady městyse v Doudlebách nad Orlicí
rozšířené o členy zastupitelstva městyse
konaného dne 13. 07. 2017 v zasedací místnosti úřadu městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) S variantami řešení rekonstrukce domů čp. 172, 173 a 174 dle pěti různých
předložených studií.
b) S pozvánkou na prezentaci Územní studie průmyslové zóny Solnice – Kvasiny –
Rychnov nad Kněžnou. Prezentace se zúčastní starosta městyse.
c) S novými žádostmi občanů o přidělení obecního bytu a předává tyto žádosti komisi
zdravotní a sociální.
d) S informací starosty městyse o převzetí stavby „Dostavba budovy základní školy“.
2. Schvaluje:
a) Uzavření smlouvy se společností Agentura regionálního rozvoje ČR MOLATRADE
s.r.o., Osek nad Bečvou, na zajištění výběrového řízení a administrace k projektu
Obnova sakrálních staveb v obci Doudleby nad Orlicí.
b) Vypsání výběrového řízení na zakázku Vybudování varovného a výstražného systému
ochrany před povodněmi pro městys Doudleby nad Orlicí.
c) Zápis místa poskytovaného vzdělávání školní družiny s adresou Dukelská 52,
517 42 Doudleby nad Orlicí.
d) Zápis místa poskytovaných školských služeb školní jídelny s adresou Dukelská 52,
517 42 Doudleby nad Orlicí.
e) Výmaz místa poskytovaných školských služeb školní jídelny s adresou Dukelská 68,
517 42 Doudleby nad Orlicí.
f) Poskytnutí příspěvku na činnost pro Hospic Anežky České, Červený Kostelec,
ve výši 3000,- Kč.
g) Dohodu s ………………………………………. o ukončení nájmu bytu v čp. 415 k 15. 08. 2017.
h) Nájemní smlouvy na obecní byty v Doudlebách nad Orlicí na dobu určitou od 01. 07.
2017 do 31. 12. 2017 s nájemníky: ………………………, Dukelská čp. …, ………………………..,
Dukelská čp. ….., …………………………….., Dukelská čp. …….
i) Nájemní smlouvu na obecní byt na dobu určitou od 01. 08. 2017 do 31. 08. 2018
s nájemnicí: …………………………, Dukelská čp. ……, Doudleby nad Orlicí.
3. Jmenuje:
Výběrovou komisi ve složení: 2 zástupci společnosti KOMCIS PROFI s.r.o. Uherský Brod, Jiří
Kaplan (starosta městyse), Leopold Dvořák (předseda kontrolního výboru, Ota Kopsa (člen
finančního výboru); náhradníci: 2 zástupci společnosti KOMCIS PROFI s.r.o. Uherský Brod,
Jiří Skalický (místostarosta), Roman Michálek (člen kontrolního výboru) Jaroslav Suchomel
(člen rady městyse).
4. Pověřuje starostu městyse:
Jednáním se starostou Rokytnice v Orlických horách o možnosti poskytnutí určitého počtu
publikací knížky: Jindřich Šimek – Malíř Orlických hor.
Zapsal: Jiří Skalický
Dne……………………..

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

Dne……………………..

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