Usnesení z 11. zasedání rady městyse, konaného dne 02. 04. 2015
v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí

Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) Se zápisem o posouzení a hodnocení nabídek výběrového řízení na opravu chodníku,
komunikací a zpevněných ploch pod kontejnery. S výsledkem hodnocení bude
seznámeno VZ ZM.
b) S oznámením společného jednání o návrhu ÚPO Svídnice. Rada městyse nemá
k tomuto návrhu žádné připomínky.
c) S informací o uzavírce železničního přejezdu na silnici III/3164 v Doudlebách nad
Orlicí v době jeho rekonstrukce.
d) S Veřejnou vyhláškou o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách
v katastrálním území Vyhnánov a v části k.ú. Doudleby nad Orlicí.
2. Doporučuje starostovi městyse:
Svolat do konce dubna schůzku občanů, jejichž pozemky sousedí s parcelou č. 270/2
v k.ú. Doudleby nad Orlicí za účelem řešení nájemních smluv na jednotlivé části této
parcely a dále mu doporučuje vyžádat si stanovisko katastrálního úřadu k uvedené
problematice.
3. Schvaluje:
a) Pachtovní smlouvu mezi Městysem Doudleby nad Orlicí a ………………………………………
na pronájem části pozemku č. parc. 811/1 v k.ú. Doudleby nad Orlicí o výměře 175,5
m2 od 01. 10. 2015.
b) Zmocnění pana Miloslava Tuzara ve věci zastupování Městyse Doudleby nad Orlicí při
vymáhání dluhu od ……………………………………………….
c) Přidělení bytu v čp. 360 ……………………………………… na dobu od 01. 05. 2015 do 31. 12.
2015.
d) Smlouvu o dílo č. 21500331 s firmou Stavona spol. s r.o. na dodávku a montáž
izolačního skla v Domě služeb.
4. Souhlasí:
a) S možností odpracování 100 hodin VPP ………………………………………… ve prospěch
Městyse Doudleby nad Orlicí.
b) Zveřejněním záměru pronájmu části cesty par. č. 1401/1 v k.ú. Vyhnánov.

5. Revokuje:
Část usnesení z 05. 03. 2015 ve věci nájemní smlouvy s ………………………………………...
Nájemní smlouva na byt v čp. 360 s …………………………………………….. končí ke dni 31. 03.
2015.
6. Ukládá starostovi městyse:
a) Zajistit zveřejnění záměru pronájmu části cesty par. č. 1401/1 v k.ú. Vyhnánov.
b) Projednat s ………………………………… možnost přístupu na zbytek cesty parc. č. 1401/1
v k.ú. Vyhnánov.
Zapsal: Jiří Skalický
………………………..…………………………
Jiří Kaplan, starosta městyse
………………………..…………………………
Jiří Skalický, místostarosta

