Usnesení ze 75. zasedání rady městyse Doudleby nad Orlicí
konaného dne 08. 02. 2018 v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Schvaluje:
a) Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) identifikační číslo 115D312040130
z Ministerstva životního prostředí ČR na Operační program životního prostředí 20142020 na vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro
městys Doudleby nad Orlicí.
b) Rozpočtové opatření č. 2 týkající se poskytnutí dotace na vybudování varovného
a výstražného systému ochrany před povodněmi pro městys Doudleby nad Orlicí –
příloha č. 1.
c) Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městysem Doudleby nad Orlicí a společností Zdeněk
Makalouš – TREMAK, Deštné v Orlických horách 230, na montáž a zhotovení nábytku
do kanceláří Úřadu městyse Doudleby nad Orlicí.
d) Provedení prací na objektech čp. 360 fotbalového hřiště v rozsahu a ceně tak, jak je
stanoveno v nabídce společnosti INVOTO Luboš Kalous, Vamberk.
e) Smlouvu o provedení uměleckého vystoupení účinkujícího: Zbigniew Jan Czendlik –
Lanškroun.
f) Smlouvu č. 201806/2018 o zprostředkování uměleckého vystoupení: Beseda
s herečkou a spisovatelkou Ivankou Devátou. Zprostředkovatel spol. GARDES Bc.
Stanislav Stebila – Žatec.
g) Smlouvu o pronájmu nebytových prostor pro umístění kamerového systému
na čp. 103 v Doudlebách nad Orlicí.
h) Předložené kupní smlouvy na kontejner s hydraulickou rukou a vozidlo Avia – nosič
kontejnerů.
i) Nákup kontejneru na ukládání nebezpečného odpadu od firmy Kovovýroba Michalis
Kačaras – Olomouc za částku 40 900,- Kč bez DPH.
j) Nákup montážního koše (hliníkového) od společnosti NAVARA Novosedly za 85 000,Kč s DPH.
k) Připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
2. Se seznamuje:
a) S vyrozuměním poškozeného o hlavním líčení v trestní věci ……………………….
b) S přípravou na zajišťování agendy GDPR pro městys Doudleby nad Orlicí.
c) Se Zahájením řízení o změně územního plánu Vamberk – s veřejným projednáním
návrhu změny č. 2 územního plánu Vamberk. Rada městyse nemá k této změně
připomínek.
d) S výsledkem prodeje kontejneru s hydraulickou rukou a vozidla Avia – nosič
kontejnerů prostřednictvím aukční společností VeaCom s.r.o. Praha.
e) S vyjádřením ……………………… – ústním odmítnutím odkupu pozemku parc. č. 523/2
v k.ú. Doudleby nad Orlicí.
3. Souhlasí:
S prodejem pozemku parc. č. 1415/6 v k.ú. Doudleby nad Orlicí o výměře 59 m2.
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4. Ukládá starostovi městyse
a) Zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 1415/6 v k.ú. Doudleby nad Orlicí na úřední
desce.
b) Předložit do příštího jednání rady městyse odpovědi na nejasnosti ohledně možnosti
rozdělení bytu ……………………….. na dva samostatné byty.
c) Pokusit se zjistit ceny nájemného u srovnatelných objektů v okolních obcích jak
u bytových tak i u nebytových prostor.

Zapsal: Jiří Skalický

Dne……………………..

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

Dne……………………..

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