Usnesení ze 74. zasedání rady městyse rozšířené o členy zastupitelstva městyse,
konaného dne 13. 02. 2014 v zasedání místnosti městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) S informací z jednání na Povodí Labe s.p. o možnosti prodloužení povolení na
vypouštění odpadních vod do řeky Divoké Orlice a s opatřením, které je nutno
provést.
b) S podrobným komentářem pana Ing. Kouby ke zpracované studii odkanalizování
Doudleb nad Orlicí včetně variant pro provedení kanalizace.
c) S informací Českých drah a.s. o změně technologie odbavování cestujících na trati
Doudleby nad Orlicí – Rokytnice v Orlických horách.
d) Se změnou č. 1 ÚPM Kostelec nad Orlicí a nemá k ní žádné připomínky.
e) S informací z jednání s Ing. arch. V. Pošepným o nutných úpravách projektu přístavby
ZŠ.
2. Ukládá:
a) Starostovi městyse projednat se starostou města Vamberk možnost čištění odpadní
vody pocházející z Doudleb nad Orlicí v ČOV ve Vamberku včetně ceny s možností
uzavření smlouvy o čištění na dobu určitou.
b) Starostovi městyse vyvolat jednání s ŘSD ČR o možnosti uložení kanalizace do
pozemků ve vlastnictví ŘSD.
c) Starostovi městyse zajistit zveřejnění informace Českých drah a.s. o změně
technologie odbavování cestujících na trati Doudleby nad Orlicí – Rokytnice
v Orlických horách na úřední desce městyse.
d) Komisi zdravotní a sociální prověřit finanční zajištění ………………………………………………,
popřípadě ve spolupráci s ošetřující lékařkou pomoci jmenované finanční zajištění
řešit.
3. Schvaluje:
a) Uzavření smlouvy s firmou ERV s.r.o. Jaroměř na zajištění přípravy, zpracování a
odevzdání žádosti o poskytnutí finanční podpory z Královéhradeckého kraje a na
přípravu a organizaci zadávacího řízení na výběr zpracovatele projektové
dokumentace (zakázka malého rozsahu) za celkovou částku 39 930,- Kč včetně DPH.
b) Podání žádosti o poskytnutí dotace z Královéhradeckého kraje z programu „Rozvoj
infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“ na
zpracování projektové dokumentace kanalizace pro územní řízení.
c) Prominutí odvodu poplatku ze vstupného na ples pořádaný TJ Sokol dne 14. 02. 2014.
d) Prominutí odvodu poplatku ze vstupného na ples pořádaný TJ Velešov, oddílem
kopané, konaný dne 08. 03. 2014.
e) Dodatek č. 8 ke „Smlouvě o zajištění a poskytování pečovatelské služby pro občany
městyse a o přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou v Kostelci nad Orlicí
občanům městyse“.
f) S platností od 14. 02. 2014 novou Směrnici Městyse Doudleby nad Orlicí pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu.

4. Ruší:
Směrnici Městyse Doudleby nad Orlicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
ze dne 18. 09. 2008.
5. Doporučuje:
Starostovi městyse zjistit od Ing. arch. V Pošepného stanovisko, proč nelze lépe využít
vstupní chodbu do navrhované přístavby. Pokud by byla úprava možná, zajistit změnu
projektu.

Zapsal: Jiří Skalický
………………………..……………………….
Jiří Kaplan, starosta městyse
………………………..………………………….
Jiří Skalický, místostarosta

