Usnesení z 65. zasedání rady městyse v Doudlebách nad Orlicí
konaného dne 31. 08. 2017 v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Souhlasí:
a) S novým zněním změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení dle přílohy č. 1
tohoto zápisu.
2. Se seznamuje:
a) S Registrací akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace pro akci „Rekonstrukce objektu
márnice a pochůzných ploch v areálu hřbitova“.
b) S návrhem smlouvy na kanalizační přípojky k jednotlivým nemovitostem. Návrh
smlouvy bude předložen k projednání na VZ ZM.
c) S žádostí …………………………………… o pronájem obecního bytu v čp. 173, ulice Dukelská,
…………………………………………………………….
d) S žádostí ……………………………………….. o přidělení obecního bytu. Žádost předává
komisi zdravotní a sociální.
3. Schvaluje:
a) Zařazení akce „Rekonstrukce objektu márnice a pochůzných ploch v areálu hřbitova“
na rok 2018 s termínem dokončení nejpozději do 29. 09. 2018.
b) Vypsání výzvy pro podání cenové nabídky na realizaci zakázky „Stavba biologického
septiku s pískovým filtrem, čerpací jímkou a propojovacím potrubím pro čp. 360
(v areálu hřiště) v Doudlebách nad Orlicí“.
c) Komisi pro otevírání obálek a hodnocení cenových nabídek pro akci „Stavba
biologického septiku s pískovým filtrem a propojovacím potrubím pro čp. 360
(v areálu hřiště) v Doudlebách nad Orlicí“ ve složení: Leopold Dvořák, Ota Kopsa
a Jiří Kaplan; náhradníci: Ing. Pavel Štěpánek a Ing. Miroslav Dolek.
d) Pronájem dmychadla od firmy VODA CZ SERVISE s.r.o. pro ČOV U Bažantnice.
e) Dodatek č. 12 ke Smlouvě o poskytování pečovatelské služby pro občany městyse
a o přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou v Kostelci nad Orlicí občanům
městyse.
f) Smlouvu s Oblastní charitou Červený Kostelec na dotaci ve výši 3000,- Kč; výši dotace
schválila rada městyse na svém 62. zasedání pod bodem 8 dne 13. 07. 2017- číslo
usnesení 62/2f).
g) Přidělení obecního bytu v čp. 173, ulice Dukelská, ……………………………………. na dobu
určitou od 01. 09. 2017 do 31. 12. 2017.
h) Odstoupení …………………………………………. od nájemní smlouvy na část pozemku parc.
č. 811/1 v k.ú. Doudleby nad Orlicí o výměře 37,5 m2.
i) Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 811/1 v k.ú. Doudleby nad Orlicí
o výměře 37,5 m2.
j) Omezení provozu na cyklostezce u Agropodniku dne 24. 09. 2017 v době od 14,00
do 15,00 hodin. Důvodem je pořádání „Závodu o doudlebskou brusli“.
k) Rozšíření pojištění nemovitostí o pojištění nových budov dostavby základní školy.
4. Revokuje:
a) Usnesení č. 62, body 2c), 2d), 2e) ze dne 13. 07. 2017.
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5. Ukládá starostovi městyse:
a) Písemně sdělit …………………………………….možnosti provedení zasíťování pozemku
žadatelky parc. č. 824/4 v k.ú. Doudleby nad Orlicí.
b) Písemně seznámit ……………………………………………………….. se zjištěnými skutečnostmi
ohledně pozemků parc. č. 234/2 a 1437/2 v k.ú. Doudleby nad Orlicí.
c) Zjistit ceny srovnatelného štěpkovače, o jehož odkoupení za zůstatkovou cenu
projevil ………………………….. zájem.
d) Projednat dodatek pojistné smlouvy s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a.s. o
pojištění nových budov dostavby základní školy.
6. Zamítá:
a) Nabídku CBS nakladatelství Zlín na prezentaci městyse v nové mapě Rychnovska.
Zapsal: Jiří Skalický

Dne……………………..

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

Dne……………………..

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