Usnesení z 15. zasedání rady městyse Doudleby nad Orlicí
konaného dne 04. 07. 2019 v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) S informací starosty městyse a ohledně smlouvy o cenové unii Doudleby nad
Orlicí - Záměl na dodávku vody.
b) S informací starosty městyse z jednání k artézskému vrtu D – 4.
c) S informací starosty městyse k výběrovému řízení na stavbu kanalizace.
d) S informací starosty městyse k příslibu dotace na přechody.
e) S Oznámením o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu
Kostelec nad Orlicí.
f) S informací ke změně dopravního značení v ulici U Parkoviště.
g) S Usnesením Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou ze dne 27. 06. 2019
ve věci změny výkonu trestu ……………………………….
h) S oznámením Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, že v termínu
26. 08. – 29. 08. 2019 na úřadě městyse zahájí přezkoumávání hospodaření pro
rok 2019.
i) Se sdělením, že dne 09. 07. 2019 bude úřad městyse uzavřen z důvodů přerušení
dodávky elektrické energie.
2. Schvaluje:
a) Dohodu o spolupráci se společností Vamberecká voda s.r.o., Radniční 102,
Vamberk.
b) Směnu volného bytu v čp. 173 pro …………………………………….. od 01. 08. 2019 na
dobu určitou do 31. 12. 2019
c) Dohodu o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků s firmou Jast, s.r.o.,
Slavníkova 2357/9, Praha 6 – Břevnov, č. DNO/ZA/12019 ve výši 3 134,- Kč.
d) Nákup 120 ks židlí v ceně do 800,- Kč/ks s DPH.
e) Zveřejnění záměru směny části pozemku z č. parc. 824/81 v k.ú. Doudleby nad
Orlicí za stejný díl z pozemku 824/79 v k.ú. Doudleby nad Orlicí.
f) Podání projektu PO ZŠ a MŠ v rámci Výzvy č. 02_18_063 pro Šablony II – MMR
v prioritní ose 3 OP.
g) Použití fondu investic na vybavení učebny 1. třídy interaktivní tabulí v ceně
cca 68 000,- Kč.
h) Podání projektu na Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond na nákup
traktoru New Holland T5.95 DualCommand od dodavatele společnosti
AGROSERVIS Záměl, s.r.o. za cenu 1 299 000,- Kč bez DPH.
i) Prodloužení nájmu bytu v ………… v ulici Dukelská ……………………………………..
a ………………………………….. do 30. 09. 2019
j) Uzavření pachtovní smlouvy na parcelu č. 824/29 v k.ú. Doudleby nad Orlicí
…………………………………………………………………………………………………………………………,
od 01. 10. 2019.
k) Smlouvu o poskytnutí příspěvku s ………………………….., bytem Doudleby nad Orlicí,
………………………………., na pokrytí části nákladů v Domě pro seniory v Rychnově
nad Kněžnou.
l) Smlouvu o poskytnutí příspěvku s ………………………………………., bytem Doudleby
nad Orlicí, …………………………, na pokrytí části nákladů v Domě pro seniory
1

v Rychnově nad Kněžnou.
m) Smlouvu o poskytnutí příspěvku s ………………………………….., bytem Doudleby nad
Orlicí, …………………………., na pokrytí části nákladů v Domě pro seniory v Rychnově
nad Kněžnou.
3. Ukládá starostovi městyse:
a) Požádat Městský úřad v Kostelci nad Orlicí o vydání Rozhodnutí k doplnění
a výměně dopravních značek.
b) Vyzvat žadatele o pronájem prostor po bývalé masně v Domě služeb k předložení
vyjádření Krajské hygienické stanice k provozu bufetu s rychlým občerstvením,
a to do 18. 07. 2019.

Dne……………………..

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

Dne……………………..

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