Usnesení ze 47. zasedání rady městyse, konaného dne 10. 11. 2016,
v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:

1. Schvaluje:
a) Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2015074/VB/1 Vyhnánov, Příkazy,
parc. č. 1243/1 k.ú. Vyhnánov, …………, KNN.
b) Smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele na
projekt „Zpracování digitálního povodňového plánu pro městys Doudleby nad Orlicí,
vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro městys
Doudleby nad Orlicí“ s Ing. Vladimírem Pavlíkem – Projekční kancelář, Roztoky.
c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor s nájemcem: Pediatrie Abel
s.r.o.
d) Dodatek č. 3 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor s nájemcem: MUDr. Marie
Čapková.
e) Udělení písemného souhlasu s podnájmem části nemovitosti (klub na hřišti) v areálu
TJ Velešov paní Lucii Vodákové ……………………………….
f) Uzavření smlouvy č. VP 2016-144104 o veřejném provozování hudebních děl s OSA,
z.s. Praha 6.
g) Uzavření smlouvy pro zajišťování servisních prací na PC Úřadu městyse Doudleby nad
Orlicí s panem Jiřím Rochlem dle předložené nabídky.
h) Příspěvek na akci „Nejúspěšnější sportovec Rychnovska roku 2016“ pro Okresní
sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou z.s. v částce 3000,- Kč.
i) Darovací smlouvu s Okresním sdružením ČUS Rychnov nad Kněžnou z.s. na akci
„Nejúspěšnější sportovec Rychnovska roku 2016“ na částku 3000,- Kč.
j) Rozpočtové opatření č. 11(příloha č. 1 tohoto zápisu), které se týká příspěvku v částce
3000,- Kč na akci „Nejúspěšnější sportovec Rychnovska roku 2016“ .
k) Plán inventur majetku, pohledávek a závazků městyse Doudleby nad Orlicí k 31. 12.
2016.
l) Hlavní inventarizační komisi, dílčí inventarizační komise a likvidační komisi ve složení
uvedeném v plánu inventur na rok 2016, který je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
m) Nákup 400 ks kompostérů o objemu 445 l ve spolupráci se Svazkem obcí Orlice.
2. Se seznamuje:
a) S rozhodnutím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odbor životní prostředí
a zemědělství, o povolení odtěžení nánosu z koryta řeky Divoké Orlice.
b) S žádostí ………………………………………………………………………….. o prodej stavební parcely
č. 3038 v k.ú. Doudleby nad Orlicí. Žádost bude předložena k projednání na VZ ZM.
c) S dopisem Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště
Rychnov nad Kněžnou - s Oznámením o zahájení řízení o převodu nemovitostí –
náhonu.
d) S žádostí …………………………………….. o přidělení obecního bytu. Žádost předává komisi
zdravotní a sociální.
e) S pozvánkou na jednání se společností Ekola České Libchavy s.r.o. Jednání se zúčastní
starosta městyse.
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3. Ukládá starostovi městyse:
Projednat a převést telefonní stanice č. 494383417 a č. 494383469 na uživatele
a upravit stávající smlouvy s uživateli těchto stanic, kteří jsou zároveň nájemci
nebytových prostor ve vlastnictví městyse.

Zapsal: Jiří Skalický

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

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