Usnesení z 88. zasedání rady městyse
konaného dne 09. 10. 2014 v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí.
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) S oznámením o projednávání změny č. 2 ÚPM Kostelec nad Orlicí. Rada městyse
nemá k této změně žádné připomínky.
b) S žádostí …………………………………… o přidělení obecního bytu. Žádost bude předána
komisi zdravotní a sociální.
c) S žádostí ………………………………………………………………………………. v k.ú. Doudleby nad
Orlicí.
d) S dotazem …………………………………. ohledně obchvatu Doudleb nad Orlicí adresovaným
zastupitelstvu městyse.
e) S informací o integraci operačního střediska HZS Královéhradeckého kraje.
f) S nabídkou na odkup akcií ČSAD Ústí nad Orlicí a.s. Nabídka bude předložena
k projednání novému zastupitelstvu městyse.
g) S pozvánkami na semináře k dotacím pro příští období.
h) S informací z jednání se zástupci TJ Velešov.
i) S informací o zjištěních pracovníků katastrálního úřadu při provádění obnovy
katastrálního operátu k.ú. Doudleby nad Orlicí. Vzhledem k dlouhodobosti
prováděných šetření budou výsledky průběžně sledovány.
2. Revokuje:
Revokuje usnesení č. 86, bod 2k) – Dodatek č. 1 ke smlouvě s MUDr. Boženou
Čižinskou.
3. Schvaluje:
a) Nájemní smlouvu na pronájem části budovy zdravotního střediska v majetku Městyse
Doudleby nad Orlicí obchodní firmě Praktický lékař Doudleby nad Orlicí, s.r.o., čp.
366, Doudleby nad Orlicí, od 10. 10. 2014 na dobu neurčitou.
b) Rozpočtové opatření č 11 – příspěvek na volby v částce 54 000,- Kč.
c) Pachtovní smlouvy:
1/ na pozemky č. parc. 3153, 3267, 3358. 3366, 3380, 3382, 3402, 3451, 3458
v k.ú. Doudleby nad Orlicí se zemědělským podnikatelem panem ………….
………………………………………………………, Doudleby nad Orlicí.
2/ na pozemky č. parc. 3014, 3018, 3240, 3246, 3425, 3426, 3452, 3453, 3524,
3527 v k.ú. Doudleby nad Orlicí se ………………………………………………………………….
3/ na pozemek č. parc. 3522 v k.ú. Doudleby nad Orlicí s …………………………………….
…………………………………………………………….., Doudleby nad Orlicí.
4. Ukládá starostovi městyse:
Zajistit zveřejnění záměru prodeje parcely č. 3179 v k.ú. Doudleby nad Orlicí na
úřední desce. Případný prodej bude projednán na VZ ZM.
5. Doporučuje starostovi městyse:
a) Odpovědět ……………………………………… na dotaz ohledně obchvatu Doudleb nad Orlicí.
b) Zúčastnit se seminářů k dotacím.

c) Seznámit zástupce TJ Velešov se závěry jednání rady městyse ohledně příspěvku na
jejich činnost.
Zapsal: Jiří Skalický

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

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

