Usnesení ze 49. zasedání rady městyse, konaného dne 21. 12. 2016,
v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:

1. Se seznamuje:
a) S rozhodnutím vydaným Městským úřadem Kostelec nad Orlicí – Stavební úřad –
životní prostředí pod č.j. SÚŽP 3596/2016-25037/2016-JL o prodloužení platnosti
vypouštěných předčištěných odpadních vod do 05. 12. 2021.
b) S rozhodnutím vydaným ČIŽP pod značkou ČIZP/45/POV/08363901/17KMH, které
stanoví výši poplatku pro jednotlivá čtvrtletí roku 2017 za vypouštění odpadních vod
do vod povrchových ze zdroje znečištění – veřejná kanalizace Doudleby nad Orlicí.
c) S rozhodnutím o nakládání s povrchovými vodami - tj. povolení k akumulaci
a vzdouvání povrchové vody pevným jezem s jezovou propustí, vydaným Městským
úřadem Kostelec nad Orlicí – Stavební úřad – životní prostředí pod č.j. SÚŽP
2381/2015-23995/2016-ms.
d) S dražební vyhláškou na společnost KM Advance Real Trade a.s. na pozemky parc.
č. 138/5 a 341/7 v k.ú. Doudleby nad Orlicí. Vzhledem k lukrativnosti dražby bude
případné zapojení do dražby projednáno na VZ ZM.
e) S informací starosty městyse z jednání ze schůzky o dopadu rozvoje průmyslové zóny
Kvasiny na jednotlivé obce a s návrhem na řešení vznikajících problémů.
f) S cenou za vodu na rok 2017. Dle oznámení společnosti AQUA Servis Rychnov na
Kněžnou a.s. zůstává cena vodného stejná jako v roce 2016, tj. 35,30 Kč bez DPH
(40,60 Kč včetně DPH)/1m3.
g) S inspekční zprávou a protokolem o kontrole ZŠ a MŠ. Drobné nedostatky odstraní
ředitel PO ZŠ as MŠ.
h) S žádostí ………………………………………………………………. o koupi stavební parcely č. 3041
v k.ú. Doudleby nad Orlicí. Žádost bude projednána VZ ZM.
i)
2. Souhlasí:
S písemnou smlouvou zavřenou s firmou Navimor-Invest S.A. na uvedení části
cyklostezky Doudleby nad Orlicí – Záměl do původního stavu v termínu do 15. 04.
2017 pod smluvní pokutou 50 000,- Kč.
3. Doporučuje starostovi městyse:
Sdělit …………………………, že se zatím o prodeji neuvažuje vzhledem k záměru výstavby
spojovací cesty mezi Vyhnánovem a Příkazy. Dále doporučuje, aby se …………………..
spojil přímo s …………………….. a pokusil se s ním domluvit.
4. Schvaluje:
a) Uzavření smlouvy o poskytnutí služeb s firmou Libora Černohlávka na poskytnutí 4 ks
sběrných nádob na oleje a tuky rostlinného původu včetně odvozu a likvidace.
b) Aby práce spojené s výměnou skel v budově ZŠ včetně jejich dodávky provedla
společnost ALUFORNT s.r.o. Nové Město nad Metují za nabídkovou cenu.
c) Cenu za svoz a likvidaci odpadů od podnikatelů pro rok 2017 ve výši 80,- Kč bez DPH,
tj. 97,- Kč včetně DPH za 1 ks popelnice.
d) Ceník služeb pro rok 2017.
e) Rozpočtové opatření č. 14, které je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
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f) Nájemní smlouvu na obecní byt v čp. 173 s ……………………………………….. na dobu
určitou od 01. 01. 2017 do 31. 03. 2017.
g) Pronájem pozemku parc. č. 603 v k.ú. Doudleby nad Orlicí s TJ Velešov Doudleby nad
Orlicí.
h) Nájemní smlouvu na pozemek parc č. 603 v k.ú. Doudleby nad Orlicí mezi městysem
Doudleby nad Orlicí a TJ Velešov Doudleby nad Orlicí.
i) Podnájem pozemku č. pac. 975 v k.ú. Doudleby nad Orlicí TJ Velešov Doudleby nad
Orlicí.
j) Podnájemní smlouvu mezi městysem Doudleby nad Orlicí a TJ Velešov Doudleby nad
Orlicí.
k) Trvalé prominutí nájmu za používání tělocvičny pro členy TJ Sokol Doudleby nad
Orlicí.
l) Návrh podpůrných aktivit ze strany Sdružení obcí Orlicko za účelem aktivizace
zodpovědných institucí k zahájení příprav a realizace projektu Modernizace
a elektrifikace železniční tratě č. 021 Týniště nad Orlicí – Žamberk – Letohrad.
m) Uzavření úřadu městyse ve dnech 23. 12. a 30. 12. 2016.
n) Směrnici č. 3/2016 k finanční kontrole.
Zapsal: Jiří Skalický

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

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