Usnesení z 50. zasedání rady městyse, konaného dne 05. 01. 2017,
v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) S odstoupením od smlouvy na odkup pozemků parc. č. 1177 a 1188 v k.ú. Vyhnánov
ze …………………………………………... Se situací bude seznámeno VZ ZM.
b) S možností získání pozemku v k.ú. Vyhnánov pro případnou směnu za pozemky pro
plánovanou komunikaci Vyhnánov – Příkazy a pro cyklostezku na Mnichovství.
c) S žádostí ………………………………………………………………………………….. o odkoupení parcely
č. 824/146 v k.ú. Doudleby nad Orlicí.
d) S rozhodnutím Městského úřadu Kostelec nad Orlicí o schválení kanalizačního řádu
městyse Doudleby nad Orlicí platným do 05. 01. 2027.
e) S podmínkami pro možnost získání dotace na kamerový systém a s podmínkami,
které musí být zajištěny pro jeho provoz. Podmínky budou projednány na VZ ZM, kde
bude rozhodnuto, zda se kamerovým systémem za těchto podmínek dále zabývat.
f) S usnesením Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou o změně místa výkonu OPP
pro …………………………………..
g) S novelou vyhlášky o odměnách zastupitelů. Novela vyhlášky bude projednána
finančním výborem a následně na VZ ZM.
h) S žádostí ……………………………… o přidělení obecního bytu. Žádost předává k projednání
komisi sociální a zdravotní.
i) S pozvánkou na jednání starostů měst a obcí s vedením Královéhradeckého kraje.
Jednání se zúčastní starosta městyse.
j) S pozvánkou na valnou hromadu AQUA Servis a.s. Rychnov nad Kněžnou. Valné
hromady se zúčastní starosta městyse.
2. Doporučuje starostovi městyse:
Jednat s …………………………………….. o podmínkách směny nebo koupě a prodeje
pozemků, aby mohla být realizována plánovaná komunikace Vyhnánov – Příkazy
a cyklostezka na Mnichovství.
3. Schvaluje:
a) Směrnici pro poskytování cestovních náhrad č. 1/2017.
b) Vypsání zakázky malého rozsahu na zpracování digitálního povodňového plánu.
Vyhodnocení nabídek provede rada městyse dne 19. 01. 2017.
c) Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 824/146 v k.ú. Doudleby nad Orlicí.
d) Žádost městyse Doudleby nad Orlicí podanou na Státní pozemkový úřad o rozšíření
upravovaného území – KPÚ Vyhnánov.
e) Proplacení 15 kalendářních dnů nevyčerpané dovolené za rok 2016 starostovi
městyse.
f) Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční síti – restaurace
Lena čp. 492.
g) Stanovení výpočtu nákladů na teplo v souladu s novelou vyhlášky č. 372/2001 Sb.
v dosud používaném poměru.
4. Souhlasí:
S ukončení nájmu bytu v čp. 360 s ………………………………………… k 28. 02. 2017.
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5. Ukládá starostovi městyse:
Aby požádal vedení TJ Velešov o předložení návrhu na nového nájemníka.
Zapsal: Jiří Skalický

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

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