Usnesení z 83. zasedání rady městyse Doudleby nad Orlicí
konaného dne 14. 06. 2018 v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Schvaluje:
a) Přidělení obecního bytu č. 1 v čp. 143, ulice Fügnerova, Doudleby nad Orlicí ………………
…………………... Termín předání bytu a uzavření smlouvy bude dohodnut až po uvolnění bytu
stávající nájemnicí.
b) Smlouvu příkazní na zajištění služeb GDPR se společností ICT plus, s.r.o., Hradec Králové.
c) Uzavření smlouvy s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a.s. na pojištění akce Vítání léta 2018.
d) Smlouvu o reklamě a propagaci mezi městysem Doudleby nad Orlicí a Hasičskou vzájemnou
pojišťovnou a.s. Praha ze dne 12. 06. 2018.
e) Vypsání výběrového řízení na organizátora zadávacího řízení na zhotovitele stavby splaškové
kanalizace. Vyhodnocení výběrového řízení bude předloženo k projednání na VZ ZM.
f) Nový Povodňový plán městyse Doudleby nad Orlicí.
g) Smlouvu o zprostředkování vystoupení skupiny DEMIAN BAND mezi Jaroslavem Forštem,
Přelouč a městysem Doudleby nad Orlicí.
h) Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 811/1 v k.ú. Doudleby nad Orlicí.
i) Opravu zadního vjezdu do závodu společnosti Charvát a.s. Doudleby nad Orlicí na parcele
č. 1262/5 v k.ú. Vyhnánov z betonových panelů o rozměrech cca 3x1,5 m na náklady
žadatele.
2. Se seznamuje:
a) S návrhem České pošty s.p. na změnu zajištění služeb zřízením Pošty Partner s.p. Návrh České
pošty bude projednán na VZ ZM.
b) S dopisem Ministerstva zemědělství ČR k tvorbě prostředků na obnovu majetku – kanalizace.
c) S informací o dokončení projektu rozhlasu.
d) S výhledem stavebních prací ČEZ Distribuce a.s. na území Doudleby nad Orlicí – rekonstrukce
sítí NN.
e) S metodikou k podávání oznámení veřejnými funkcionáři podle zákona o střetu zájmů
a s dopisem Svazu měst a obcí s doručením posečkání vyplňování oznámení.
f) S uzavírkou silnice č. I/11 z důvodu opravy železničního přejezdu v Častolovicích – zastávka.
Rada městyse nemá k uzavírce žádné připomínky.
g) S další nabídkou na koupi osobního vozidla od společnosti MATRIX a.s. Rychnov nad Kněžnou.
3. Jmenuje:
Mgr. Karla Rejenta pověřencem pro ochranu osobních údajů ve smyslu č. 37 a násl. GDPR ode
dne 25. 05. 2018 pro Úřad městyse Doudleby nad Orlicí.
4. Souhlasí:
a) S vypsáním výběrového řízení na místo finanční účetní s budoucím rozšířením o matriční
agendu.
b) S vydáním územního souhlasu na akci IE-12-2007368 Doudleby nad Orlicí – rek. NN z TS 719.
Zapsal: Jiří Skalický
Dne……………………..

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

Dne……………………..

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