Usnesení z 16. zasedání rady městyse,
konaného dne 09. 07. 2015 v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) Se stavem příprav a průběhem prací na projektové dokumentaci akce „Kanalizace
Doudleby nad Orlicí“.
b) S návrhem zadání změny č. 3 ÚPM Vamberk. K návrhu nejsou žádné připomínky.
c) S žádostí ……………………………… o odkup části parcely č. 1557 v k.ú. Vyhnánov.
d) S žádostí ………………………………………… o odprodej stavebních pozemků v lokalitě Na
Slovensku. O prodeji pozemků rozhodne po projednání VZ ZM.
e) S žádostí ………………………………………… o přidělení obecního bytu.
f) Se záznamem projednání problémů k řešení přístupu na Úřad práce v Kostelci nad
Orlicí pro invalidní občany. Záznam projednávání bude zveřejněn na úřední desce
městyse.
g) S informací starosty městyse o jednáních k možnosti výstavby nové lávky přes
Divokou Orlici a k možnosti získání dotace na tuto výstavbu.
h) S informací starosty městyse o jednáních k možnosti zateplení budov čp. 415
a čp. 492 z dotačních programů.
2. Schvaluje:
a) „Provozní řád zařízení ke sběru, výkupu, shromažďování a úpravě odpadů – Sběrný
dvůr Doudleby nad Orlicí“.
b) „Provozní řád zařízení ke sběru, výkupu, úpravě a využívání bioodpadů - Kompostárna
(malé zařízení) Doudleby nad Orlicí.“
c) Pachtovní smlouvu s ……………………………… na pronájem pozemku parc. č. 1543/33
v k.ú,. Doudleby nad Orlicí o výměře 364 m2 od 01. 08. 2015.
d) Pachtovní smlouvu …………………………………….. na pronájem pozemku parc. č. 1543/32
v k.ú. Doudleby nad Orlicí o výměře 265 m2 od 01. 08. 2015.
e) Pachtovní smlouvu ……………………………….. na pronájem pozemku parc. č. 1543/31
v k.ú. Doudleby nad Orlicí o výměře 113 m2 od 01. 08. 2015.
f) Smlouvu na pronájem uvolněných prostor v DS, čp. 91, s ……………………………….
od 01. 09. 2015 na dobu neurčitou.
g) Vyúčtování stočného za rok 2014.
h) Poskytnutí dotace sdružení Euroregion Glacensis ve výši 2 000,- Kč na provoz
cyklobusů na rok 2015.
i) Smlouvu se sdružením Euroregion Glacensis na poskytnutí dotace na provoz
cyklobusů na rok 2015.
j) Smlouvu č. 2015068 o finanční podpoře z Fondu Asekol ve výši 15 000,- Kč na zajištění
kamerového systému ve sběrném dvoře.
k) Rozpočtové opatření č. 9, které je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
l) Uzavření nové nájemní smlouvy na byt v čp. 87 se …………………………………….. na dobu
od 01. 08. 2015 do 31. 07. 2016.

3. Ukládá starostovi městyse:
a) Informovat …………………. o záměru prodeje pozemku č. parc. 377/13 – zamítnutí jeho
žádosti o pronájem.
b) Informovat ……………………………., že její žádost o odkup částí pozemků parc. č. 377/13,
376/3 a 376/6 bude projednána na VZ ZM.
c) Sdělit rozhodnutí rady městyse oběma žadatelům o pronájem prostor po lékárně
v Domě služeb.
d) Zajistit zveřejnění záměru prodeje parcely č. 1557 v k.ú. Vyhnánov na úřední desce.
O prodeji rozhodne VZ ZM.
4. Doporučuje předsedovi finančního výboru:
Na základě připomínek z VZ ZM připravit s finančním výborem návrh pravidel pro
prodej pozemků v majetku městyse. Návrh pravidel bude projednán na VZ ZM.
5. Projednává:
Petici rodičů, jejichž děti navštěvují MŠ. Petici předává předsedovi školské rady
k projednání ve školské radě za účasti ředitele PO ZŠ a MŠ.
6. Předává komisi zdravotní a sociální:
Žádost ……………………………………… o přidělení obecního bytu
7. Doporučuje starostovi městyse:
a) Pokračovat v jednáních ohledně výstavby nové lávky na Bělisku.
b) Pokračovat v jednáních týkajících se zateplení budov v majetku městyse.

Zapsal: Jiří Skalický

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

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

