Usnesení z 10. zasedání rady městyse Doudleby nad Orlicí
konaného dne 28. 03. 2019 v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Schvaluje:
a) Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti IV-12-2016123/VB/1 za úhradu
10 000,- Kč v souladu s předchozí smlouvou se společností ČEZ Distribuce, a.s. se
sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8.
b) Dohodu o ukončení smlouvy na pečovatelské služby z 10. 08. 2007 s městem Kostelec
nad Orlicí.
c) Smlouvu o zajištění a poskytování pečovatelské služby pro občany městyse s městem
Kostelec nad Orlicí na období od 01. 04. 2019 do 31. 12. 2020.
d) Dodatek č. 1 ke Smlouvě ze dne 10. 08. 2017 – Darovací smlouva uzavřená s …….
………………………………….., kterou se řeší doplatek příspěvku pro přijetí občana do DPS.
e) Uzavření smlouvy s panem Milošem Vacíkem, se sídlem v Chaloupkách 12, Hřebeč, na
umělecké vystoupení TAM – TAM ORCHESTRA v rámci akce Vítání léta 2019 za částku
20 000,- Kč.
f) Znění darovací smlouvy a přijetí finančního daru na opravu dětského hřiště
„Třešňovka“ ve výši 70 000,- Kč od společnosti ŠKO-ENERGO FIN, s.r.o. se sídlem
Mladá Boleslav, tř. Václava Klementa 869.
g) Rozpočtové opatření č. 3/2019 – příloha č. 1.
h) Konání společenské akce „Den pro šarpeje“.
i) Uzavření smlouvy na příspěvek na krytí neinvestičních nákladů s ………………………
………………………………………………………….., Doudleby nad Orlicí, a její účinnost v případě,
že bude její žádosti o přidělení bytu v Domě zvláštního určení v Kostelci nad Orlicí
vyhověno.
j) Uzavření splátkového kalendáře s …………………………………………. na úhradu nákladů ve
výši …………. Kč za pohřeb ……………………………………………………………………………
……………………………….
k) Uzavření nájemní smlouvy na byt v čp. ……………………….. na dobu určitou do 30. 06.
2019 s ………………………………………………………………………………………..
2. Se seznamuje:
a) Se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018.
b) S žádosti občanů o omezení rychlosti v ulici Na Benátkách a úpravou problémové
křižovatky ve Vyhnánově a zajistí jejich další projednání na příslušných úřadech.
c) S návrhem nové OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
d) S informací společnosti HBH Projekt spol. s. r. o. Brno k přípravě obchvatu městyse.
e) S informací společnosti PRODIN a.s. Pardubice a se stanoviskem Krajského ředitelství
Policie ČR ohledně opravy silnice I/11.
f) S nabídkou společnosti AQUA Servis a.s. Rychnov nad Kněžnou na měření hydrantů.
g) S informací z jednání k probíhajícímu výběrovému řízení na stavbu splaškové
kanalizace.
h) S žádostí o pronájem parkovacího místa u č. evid. 3 Doudleby nad Orlicí.
i) S informací o veřejném projednávání návrhu změny č. 1 ÚPO Potštejn.
j) S žádostí …………………………………………………………………. Doudleby nad Orlicí, o přidělení
bytu a předává ji komisi sociální a zdravotní.
k) S žádostí ……………………………………………………………………………………, Doudleby nad Orlicí,
o přidělení bytu a předává ji komisi sociální a zdravotní.
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3. Ukládá starostovi městyse
a) Předložit Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 se závěrečným
účtem k projednání VZ ZM.
b) Zaslat návrh OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství členům ZM
k prostudování pro následné projednání.
c) Zúčastnit se dne 09. 04. 2019 jednání na Ředitelství silnic a dálnic ČR v Hradci Králové
ohledně opravy silnice I/11.
Zapsal: Jiří Kaplan

Dne……………………..

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

Dne……………………..

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