Usnesení z 15. zasedání rady městyse,
konaného dne 11. 06. 2015 v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) S výsledkem výběrového řízení na zpracovatele změny č. 1 ÚPM Doudleby nad Orlicí.
Výsledek včetně uzavření smlouvy bude projednán na VZ ZM.
b) S dopisem ……………………………….. s nabídkou na odprodej pozemku č. parc. 392/6
v k.ú. Doudleby nad Orlicí.
c) Se znaleckým oceněním pozemku parc. č. 392/6 v k.ú. Doudleby nad Orlicí.
d) S nabídkou ……………………….. na odprodej pozemku č. parc. 1181/3 v k.ú. Vyhnánov.
Nabídka bude předložena k projednání VZ ZM.
e) S žádostí ……………… o pronájem pozemku č. parc. 377/13 v k.ú. Doudleby nad Orlicí.
f) S žádostí ……………………………….. o odkup částí pozemků z parcel č. 377/13, 376/3
a 376/6 v k.ú. Doudleby nad Orlicí. Případný prodej částí pozemků bude projednán
na VZ ZM.
g) S žádostmi na pronájem pozemků č. parc. 1543/31, 1543/32 a 1543/33 vše v k.ú.
Doudleby nad Orlicí.
h) S žádostí ……………………………………. o odkup parcely č. 1557 o výměře 95 m2 v k.ú.
Vyhnánov.
i) S žádostí ……………………………. na pronájem nebytových prostor v čp. 91. …………………..
bude rozhodnutí rady městyse sděleno až po uplynutí zákonné lhůty od zveřejnění
záměru.
j) S oznámením o přidělení finančních prostředků z grantového řízení „Za každé
prodané auto Škoda v ČR jeden zasazený strom“.
k) S informací starosty městyse o poznatcích o kamerovém systému v Rokytnici
v Orlických horách.
l) S žádostí …………………………………., bytem ……………………….., Doudleby nad Orlicí,
o přidělení obecního bytu.
2. Doporučuje starostovi městyse:
Projednat případný prodej parcely č. 1557 v k.ú. Vyhnánov s majiteli sousedních
pozemků s ohledem na přístup k jejich pozemkům.
3. Ukládá starostovi městyse:
a) Zveřejnit na úřední desce záměr prodeje části pozemku parc. č. 377/13 o výměře
57 m2, dále části pozemku parc. č. 367/3 o výměře 18 m2 a části pozemku parc.
č. 376/6 o výměře 10 m2, vše v k.ú. Doudleby nad Orlicí.
b) Zajistit zveřejnění záměru pronájmu pozemků č. parc. 1543/31, 1543/32 a 1543/33
vše v k.ú. Doudleby nad Orlicí na úřední desce.
4. Souhlasí:
a) Na základě dohody s úřadem práce s přijetím …………………………………………. na veřejně
prospěšné práce.
b) S pořádáním hudební produkce v areálu hřiště TJ Velešov Doudleby nad Orlicí, které
se bude konat dne 26. 06. 2015 od 20,00 do 02,00 hodin.

5. Schvaluje:
a) Nabídku firmy Vaspo Vamberk s.r.o. na provedení nutných úprav prostor po prodejně
Tabáku v domě služeb, čp. 91.
b) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené se stavební firmou Jaroslava Vorlického,
Doudleby nad Orlicí.
c) Rozpočtové opatření č. 7, které je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
d) Návrh starosty městyse provést na problémových křižovatkách vodorovné dopravní
značení - jak na silnici III. třídy, tak i na místních komunikacích.
6. Předává komisi sociální a zdravotní k projednání:
Žádost o byt …………………………………..

Zapsal: Jiří Skalický

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

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

