Usnesení ze 70. zasedání rady městyse konaného
dne 19. 12. 2013 v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) S žádostí manželů …………………………………. o koupi pozemků č. parc. 1175/20 a 1175/6
v k.ú. Vyhnánov.
b) S důvody ukončení provozování výdejny léků v Doudlebách nad Orlicí.
c) S žádostí paní Mgr. Bačinové o pronájem nebytových prostor v domě čp. 91
za účelem zřízení výdejny léků.
d) Se žádostmi organizací a jednotlivců o finanční příspěvek na rok 2014. Žádosti budou
předány k projednání finančnímu výboru.
e) S žádostí SSK Doudleby nad Orlicí o finanční příspěvek na sportovní zbraň.
2. Ukládá starostovi městyse:
Zveřejnit záměr prodeje pozemků č. parc. 1175/20 a 1175/6 v k.ú. Vyhnánov
na úřední desce.
3. Souhlasí:
a) S ukončením nájemního vztahu na nebytové prostory v čp. 91 – výdejna léků.
b) S pořádáním hudební produkce dne 25. 12. 2013 v areálu stadionu TJ Velešov
za splnění podmínek uvedených v žádosti.
c) S uzavřením Úřadu městyse v Doudlebách nad Orlicí pro veřejnost ve dnech
27. 12. a 31. 12. 2013.
4. Schvaluje:
a) Zveřejnění záměru o pronájmu části objektu čp. 91 na st. parcele č. 156 v k.ú.
Doudleby nad Orlicí.
b) Uzavření nájemní smlouvy s paní Mgr. Bačinovou na nebytové prostory v čp. 91 za
účelem zřízení výdejny léků v případě, že se po uplynutí zákonné lhůty (dle bodu 6
tohoto zápisu) nepřihlásí jiný zájemce.
c) Od 01. 01. 2014 navýšení počtu dětí v MŠ s celodenním vzděláváním z 50 na 54 dětí.
d) Odpis těchto pohledávek:
…………………… – pohledávka z roku 2006 na částku 1400,- Kč – poplatek za
jednání před komisí KPPP v Kostelci nad Orlicí.
………………………………………… – pohledávka z roku 2006 na částku 1400,- Kč –
poplatek za jednání před komisí KPPP Kostelec nad Orlicí.
Přes urgence o zaplacení se nepodařilo tyto pohledávky vymoci.
………………………. – pohledávka za nájem za 8 měsíc roku 2012 ve výši 717,- Kč –
jmenovaný zemřel 18. 09. 2012.
………………………………. – pohledávka za zajištění pohřbu ve výši 2050,- Kč jmenovaný zemřel 14. 11. 2009.
……………………………. – pohledávky za nájem bytu v roce 2008 a 2009 v částce
11 712,- Kč. Jmenovaná žije od roku 2009 v cizině, není známo kde.
…………………………. – pohledávka za fakturu č. 20080058, která byla uhrazena
jen z 2/3 – pohledávka v částce 953,50 Kč je neuhrazena. Není známo, kde
jmenovaná bydlí.

-

e)
f)
g)
h)
i)

……………………………………. – pohledávka za fakturu 20080138 za výlep plakátů
ve výši 42,- Kč. Jmenovaný na urgence nereaguje.
Firma PE-GAZ, Konice– pohledávka za fakturu č. 20100039 v částce 600,- Kč za
celoroční pronájem místa na hřbitově pro automat na výdej svíček. Uvedená
firma zkrachovala.
Vyřazení sochy poutník, inv. č. 98/2. Cena 80 000,- Kč z evidence majetku Městyse
Doudleby nad Orlicí.
Přidělení bytu v ulici Jiráskova čp. 415 ……………………………………... Smlouva bude
uzavřena na dobu určitou od 01. 01. 2014 do 31. 03. 2014.
Cenu stočného na rok 2014 ve výši 19,- Kč za 1 m3 včetně DPH.
Soupis nových pozemků v KPÚ Doudleby nad Orlicí dle nového uspořádání.
Změnu uzavření nové nájemní smlouvy s ……………………………………………….. na byt
v čp. 172 od 01. 01. 2014 do 31. 03. 2014.

5. Zamítá:
Žádost …………………………………………… o výkon obecně prospěšných prací u Městyse
Doudleby nad Orlicí.
6. Předává komisi sociální a zdravotní k projednání:
Žádost ……………………………………………. o přidělení obecního bytu.
7. Vyzývá občany:
K podpisu petičních archů za zachování pošt ve stávajícím počtu i rozmístění. Petiční
archy jsou v kanceláři úřadu městyse.
8. Doporučuje starostovi městyse:
Přizvat do jednání rady městyse ……………………………. k projednání a upřesnění žádosti
o finanční příspěvek na sportovní zbraň.
Zapsal: Jiří Skalický
………………………..……………………….
Jiří Kaplan, starosta městyse
………………………..………………………….
Jiří Skalický, místostarosta

