Usnesení z 1. zasedání rady městyse Doudleby nad Orlicí
konaného dne 08. 11. 2018 v zasedací místnosti Úřadu městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1.
a)
b)
c)
d)

Se seznamuje:
S jednacím řádem rady městyse a nemá k němu připomínky.
S protokolem o předání funkce starosty městyse – příloha č. 1.
Se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření městyse.
S žádostí …………………………………………………. na odprodej pozemku parc. č. 1423/2
v k.ú. Doudleby nad Orlicí.

2. Zřizuje:
K dnešnímu dni tj. k 08. 11. 2018 komisi stavební, komisi životního prostředí, komisi
kulturní a komisi sociální a zdravotní.
3.
a)
b)
c)
d)
e)

Jmenuje:
Otu Kopsu předsedou stavební komise.
Ing. Jana Fetterse předsedou komise životního prostředí.
Helenu Hájkovou předsedkyní komise kulturní.
Lenku Divíškovou předsedkyní komise sociální a zdravotní.
Jaromíra Boháče, Ing. Jana Fetterse, Jiřího Pátka, Jiřího Štefka a Ing. Pavla Štěpánka,
členy stavební komise.
f) Iva Mazuru a Jaroslava Suchomela členy komise životního prostředí.
g) Ing. Evu Abelovou, Andreu Čejpovou, Vlastu Hlaváčkovou, Mgr. Kateřinu Čižinskou,
Andreu Mazurovou, Lucii Lukešovou a Mgr. Dagmar Potštejnskou členy kulturní
komise.
h) Evu Čevelovou, Petru Kolečkovou, Danu Mikuleckou a Marka Pavlovského členy
komise sociální a zdravotní.
4. Schvaluje:
a) Členství v Povodňové komisi ve složení: Ing. Ivan Keprta (předseda), Jiří Kaplan
(místopředseda), Ing. Miroslav Dolek (tajemník), Ota Kopsa (člen), Mgr. Milan
Skalický (člen), Tomáš Šafařík (člen), Lukáš Zakouřil (člen, SDH).
b) Pro období 2018 - 2022 oddávací den sobotu a oddávací místo obřadní síň na zámku
v Doudlebách nad Orlicí.
c) Zapojení městyse Doudleby nad Orlicí do centralizovaného zadání veřejné zakázky
pro zajištění hlasových, datových a telekomunikačních služeb pro další období
s městem Kostelec nad Orlicí.
d) Zřízení věcného břemene se společností Gas Net Service s.r.o. na STL plynovodní
přípojky pro rodinný dům čp. 319 na pozemku č. parc. 343 v k.ú. Doudleby nad Orlicí
za úplatu 1000,- Kč bez DPH.
e) Uzavření smlouvy o poskytování služeb se společností DEVELICT Solutions s.r.o.
na provoz inverzního paketového multiplexoru za 250,- Kč bez DPH měsíčně.
f) Uzavření nájemní smlouvy s …………………………….., bytem …………………., Doudleby nad
Orlicí na nebytové prostory v čp. 87, ulice Dukelská, Doudleby nad Orlicí, od 01. 12.
2018 za cenu dle platného ceníku.
g) Navržený splátkový kalendář ……………………………, bytem Jiráskova ……., Doudleby nad
Orlicí.
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h) Uzavření nájemních smluv na byty (seznam nájemníků – viz příloha č. 2 zápisu)
na období od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019.
5. Ukládá starostovi městyse:
a) Zajistit zveřejnění záměru pronájmu parcely č. 1423/2 v k.ú. Doudleby nad Orlicí
a odpovědět ……………………………………….., že nebyl odsouhlasen prodej pozemku parc.
č. 1423/2 v k.ú. Doudleby nad Orlicí, ale pouze jeho pronájem.
b) Odpovědět právnické kanceláři PPS advokáti s.r.o. Hradec Králové a manželům
Šedovým s tím, že manželé Šedovi mají zajistit nový geometrický plán se zákresem
trasy vodovodu na pozemcích č. parc. 670/3 a 670/4 v k.ú. Doudleby nad Orlicí dle
jeho skutečného uložení a právnická kancelář předloží přepracovanou smlouvu dle
požadavků městyse.
6. Zamítá:
Uzavření smlouvy na byt s …………………………………………………, čp. ….., ulice Dukelská
a s ……………………………………………, čp. ………., ulice Dukelská.
Zapsal: Jiří Kaplan

Dne……………………..

……………………….……..………………………….
Ing. Ivan Keprta, starosta městyse

Dne……………………..

……………………….……..………………………….
Jiří Kaplan, místostarosta městyse
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