Městys Doudleby nad Orlicí
Dukelská 68, 517 42 Doudleby nad Orlicí
tel.č.: 494 383 007 | e-mail: obec@doudleby.cz

USNESENÍ
schůze č. 78 Rady městyse Doudleby nad Orlicí
konaná dne 18. 8. 2022 v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí od 18:00 hod.

Rada městyse Doudleby nad Orlicí schvaluje
78RM/2022/1

program 78. zasedání rady městyse. (Bod č. 1 zápisu.)

78RM/2022/2

nabídku firmy Jaroslav Vorlický, Vyhnánov 62, Doudleby nad Orlicí, na rekonstrukci koupelny
v bytě bytového domu čp. 143 za maximální cenu 94 470,- Kč bez DPH. (Bod č. 3-2 zápisu.)

78RM/2022/3a

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti č. 05/Z/2022/VB/MS s ŘSD ČR,
státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4. (Bod č. 4-1 zápisu.)

78RM/2022/3b

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti č. 7DHM220180 s Povodí
Labe, s.p., se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové. (Bod č. 4-2
zápisu.)

78RM/2022/4

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IE-12-2007480/VB/34
s ČEZ Distribuce a.s, se sídlem, Teplická 874/8, Děčín, na pozemek č. parc. 1646 v k.ú.
Doudleby nad Orlicí. (Bod č. 5 zápisu.)

78RM/2022/5

uzavření Smlouvy se společností AQUA SERVIS a.s., na dodávku vody pro čp. 360. (Bod č. 6
zápisu.)

78RM/2022/6

uzavření Smlouvy se spolkem TJ Velešov na dodávku vody pro čp. 360. (Bod č. 7 zápisu.)

78RM/2022/7

uzavření Smlouvy se společností RENTEX Ludvík Svoboda na provedení zesílení chodníku
pro přejezd vozidel od jeho nemovitosti, a s tím související přeúčtování požadovaných prací.
(Bod č. 8 zápisu.)

78RM/2022/8

uzavření Smlouvy se společností Centrum evropského projektování a.s., se sídlem Švendova
1282, Hradec Králové, na kompletní administraci žádosti o dotaci na S.C 1.5
na odpadové hospodářství obce za cenu 60 500,- Kč s DPH. (Bod č. 9 zápisu.)

78RM/2022/9

uzavření Smlouvy se společností ARTENDR s.r.o., se sídlem Nádražní 67, Velký Osek,
na zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na projekt "FVE pro malé obce" za celkovou částku
za 96 000,- Kč bez DPH po jednotlivých krocích a etapách. (Bod č. 10 zápisu.)

78RM/2022/10

uzavření Smlouvy se společností Funder s.r.o.., se sídlem Lidická 700/19, Brno, na projekt
"Obnova lávky pro pěší a cyklisty" a její účinnost pro podání žádosti o dotaci v roce 2024.
(Bod č. 11 zápisu.)

78RM/2022/11a uzavření Smlouvy se společností ANTEE s.r.o., se sídlem Havlíčkova 1680/13, Praha 1,
o realizaci webových stránek pro JSDH Doudleby nad Orlicí za cenu 17 000,- Kč bez DPH.
(Bod č. 12-1 zápisu.)
78RM/2022/11b uzavření smlouvy se společností ANTEE s.r.o., se sídlem Havlíčkova 1680/13, Praha 1,
na správu domén webových stránek JSDH. (Bod č. 12-2 zápisu.)
78RM/2022/12

roční předplatné ve výši 10 000,- Kč u společnosti A-PRESS s.r.o., se sídlem Školní náměstí
34, Rychnov nad Kněžnou, zastupující Orlický týdeník na libovolnou inzerci. (Bod č. 13
zápisu.)

78RM/2022/13a přidělení bytu č. 14 v čp. Jiráskova 415 *** od 22. 08. 2022 do 31. 12. 2022. (Bod č. 15-1
zápisu.)
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78RM/2022/13b ukončení nájemní smlouvy na byt v čp. 143 Fügnerova s ***, a to k 31. 08. 2022. (Bod č. 15-2
zápisu.)
78RM/2022/13c nájemní smlouvu na větší byt v čp. 143 Fügnerova s ***, a to od 01. 09. 2022 do 31. 12. 2022
a současně se stanovuje platba za nájemné o 1 měsíc později, tedy od měsíce října 2022
vzhledem k zajištění úklidu a výmalby na vlastní náklady budoucího nájemce. (Bod č. 15-3
zápisu.)

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či nebyla přijata

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Rada městyse Doudleby nad Orlicí bere na vědomí průběžné plnění usnesení. (Bod č. 2 zápisu.)
Rada městyse Doudleby nad Orlicí bere na vědomí sdělení starosty městyse k poptávce u dalších firem
na rekonstrukci koupelny v bytě bytového domu čp. 143. (Bod č. 3-1 zápisu.)
Rada městyse Doudleby nad Orlicí bere na vědomí obdrženou stížnost *** na obtěžující štěkot psa
v sousedství jejich nemovitosti *** v Doudlebách nad Orlicí. (Bod č. 14 zápisu.)
Rada městyse Doudleby nad Orlicí bere na vědomí vysílání rozhlasové relace k výročí 21. srpna 1968 v neděli
21. 08. 2022 v 17:00 hodin. (Bod č. 16 zápisu.)
Rada městyse Doudleby nad Orlicí bere na vědomí informaci z Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí
o registraci jedné kandidátní listiny do komunálních voleb 2022 v Doudlebách nad Orlicí. (Bod č. 17 zápisu.)

Ing. Ivan Keprta
starosta městyse
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