Souhrn usnesení z 63. zasedání rady městyse konaného dne 12. září 2013
v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) S nabídkou na prodej pozemků č. parc. 1050/1 a 1052 v k.ú. Vyhnánov.
b) S protokolem z místního šetření k řešení špatného technického a stavebního stavu budov
bývalé Perly.
c) S pozvánkou na kontrolní prohlídku provádění likvidace splaškových vod z domu ………. ve
………………………
d) Se stanoviskem MěÚ Kostelec nad Orlicí k podanému návrhu na změnu ÚP Městyse
Doudleby nad Orlicí. Stanovisko bude předloženo k projednání na VZ ZM.
e) Se zahájením řízení o změně č. 1 Územního plánu Vamberk.
f) S Oznámením veřejného projednání návrhu ÚPO Tutleky.
g) S postupem výběrového řízení na veřejnou zakázku „Nákup samosběrného čistícího vozu“.
h) S dopisem ……………………………………. ohledně zaneseného potoka u parc. č. 8/24/4.
i) Se sdělením Povodí Labe s.p. k vlastnickému vztahu k lávce Na Bělisku.
j) Se sdělením SPÚ Hradec Králové o možnostech pronájmu polního hnojiště na č. parc. 722/7
v k.ú. Doudleby nad Orlicí.
k) S žádostí ……………………………………. o prodej stavební parcely č. 8 v lokalitě Na Slovensku.
Žádost bude předložena k projednání na VZ ZM.
l) S informací o průběhu prací při výstavbě ZV v lokalitě Na Slovensku.
m) S informací o přidělení neinvestiční státní dotace pro TJ Sokol Doudleby nad Orlicí na
ošetření lip na Třešňovce.
n) S informací z jednání k přípravě cyklostezky Doudleby nad Orlicí – Rychnov nad Kněžnou
přes Lupenici.
o) S žádostí ……………………….., bytem Doudleby nad Orlicí, ………………………….., o příspěvek na
sportovní činnost.
p) S žádostí …………………………….., bytem Doudleby nad Orlicí, ………………………., o příspěvek na
sportovní činnost ……………………………………………………...
2. Ukládá starostovi městyse:
a) Sdělit ……………………………………………………. nesouhlas s odkoupením pozemků č. parc. 1050/1
a 1052 v k.ú. Vyhnánov.
b) Písemně informovat ……………………………………. o doporučení rady městyse provést geodetické
vytyčení jednotlivých pozemků a potok v zimních měsících nechat vyčistit.
c) Jednat s vlastníky pozemku o možnosti pronájmu polního hnojiště na parc. č. 722/7 v k.ú.
Doudleby nad Orlicí.
3. Souhlasí:
S nákupem prostředků pro činnost zásahové jednotky z fondu obnovy hasičské techniky dle
předloženého seznamu.
4. Schvaluje:
a) Objednání nové informační orientační tabule pro zdravotní středisko.

b) Zápočet pohledávek a závazků č. ZP 13140006 mezi firmou Jast s.r.o. Doudleby nad Orlicí a
Městysem Doudleby na Orlicí.
c) Návrh nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v čp. 87 ……………………………………….
d) Předložený splátkový kalendář pro ………………………………………………………. k úhradě dlužné
částky za topení, ohřev TUV, spotřebu vody a stočné v pronajatém bytě v ……………, ulice
…………………, za období 7/2012 – 6/2013.
e) Uzavření nájemní smlouvy na byt v čp. ……………… s ………………………………….. na dobu určitou
od 01. 10. 2013 do 31. 12. 2013.
5. Předává finančnímu výboru k projednání:
a) Žádost ………………………… o příspěvek na sportovní činnost.
b) Žádost ……………………………………. o příspěvek na sportovní činnost.
Zapsal: Jiří Skalický

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

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

