Usnesení z 9. zasedání rady městyse Doudleby nad Orlicí
konaného dne 07. 03. 2019 v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Schvaluje:
a) Uzavření závazné objednávky na dodávku fitness strojů z nadačního fondu
společnosti COLMEX s.r.o., Kubelíkova 1224, Praha 3, za cenu 99 990,- Kč.
b) Rozpočtové opatření č. 2/2019 – příloha č. 1.
c) Směrnici č. 6/2019 o rezervách.
d) Pachtovní smlouvu se ZMD a.s. Záměl, čp. 227, na část parcely č. 1568/1 v k.ú.
Vyhnánov pro účely skládky bioodpadu.
e) Pronájem prostor v 1. NP objektu čp. 91 – Dům služeb, pro provoz masérny …….
……………………………………………………………………………………… od 01. 04. 2019 na dobu
neurčitou za cenu dle platného ceníku.
f) Ukončení nájemní smlouvy s ………………………………………………………………………, ulice
Fügnerova, Doudleby nad Orlicí, k 30. 04. 2019.
g) Změnu smlouvy se společností AQUA Servis a.s. Rychnov nad Kněžnou ve věci
přistoupení na zálohové financování odběru pitné vody.
h) Pořízení leteckých snímků městyse společností CBS Nakladatelství s.r.o. Zlín za cenu
5 990,- Kč bez DPH.
2. Se seznamuje:
a) Se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti IV-12-2016123/VB/1
a odkládá její schválení po prověření opodstatněnosti článku IV. této smlouvy.
b) S usnesením Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou ohledně umístění …………..
…………………… k odpracování trestu obecně prospěšných prací.
c) S peticí občanů na podporu výstavby obchvatu městyse.
d) S projektovou dokumentací firmy PRODIN a.s. Pardubice na opravu silnice I/11.
e) S pokračováním projektu pozemkových úprav v k.ú. Vyhnánov.
f) S vyhodnocením bezpečnostní situace za rok 2018.
g) Se zápisem HIK (hlavní inventarizační komise) za rok 2018, který bude následně
předložen VZ ZM ke schválení.
3. Ukládá starostovi městyse:
a) Odeslat otevřený dopis na Ředitelství silnic a dálnic ČR ohledně petice občanů na
podporu plánovaného obchvatu městyse a zveřejnit jej na webu městyse.
b) Odpovědět firmě PRODIN a.s. Pardubice na žádost o vyjádření k opravě silnice I/11
a zapracovat do odpovědi požadavky občanů městyse na zvýšení bezpečnosti chodců.
4. Doporučuje starostovi městyse:
Svolat schůzku dotčených orgánů k řešení problematické křižovatky ve Vyhnánově.
Zapsal: Jiří Kaplan
Dne……………………..

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

Dne……………………..

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