Usnesení ze 46. zasedání rady městyse, konaného dne 20. 10. 2016,
v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Schvaluje:
a) Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-2005737/VB/01 – název stavby: Doudleby
nad Orlicí, ul. Jiráskova – rek – NN, kNN.
b) Dodatek č. 14 ke směrnici „Oběh účetních dokladů, účtování majetku pohledávek
a závazků“ schválené 13. 02. 2003. Dodatek je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
c) Smlouvu o nájmu stavebního pozemku č. parc. st. 975v k.ú. Doudleby nad Orlicí
odděleného z parcely č. 3290 v k.ú. Doudleby nad Orlicí mezi ……………………………..,
Kostelec nad Orlicí a městysem Doudleby nad Orlicí.
d) Poskytnutí dotace z dotačního programu č. 1/2016 ……………………………………………….
………………………………..
e) Smlouvu o dotaci pro …………………………………………...
f) Rozpočtové opatření č. 9, které je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
g) Odpis nevymahatelných pohledávek, dle seznamu, který je přílohou č. 3 tohoto
zápisu.
h) Smlouvu o pronájmu části parcely č. 815/2 v k.ú. Doudleby nad Orlicí o výměře
75 m2 s ………………………………………… od 01. 11. 2016.
i) Přidělení bytu v DPS Kostelec nad Orlicí …………………………………, bytem Rudé armády
čp. ……, Doudleby nad Orlicí.
2. Souhlasí:
S částečnou uzavírkou silnice I/11 v termínu 11. 11. – 16. 12. 2016 z důvodu výměny
živičného krytu.
3. Se seznamuje:
a) S žádostí manželů ………………………………………………. o koupi pozemku č. parc. 3029
v k.ú. Doudleby nad Orlicí. Žádost bude předložena k projednání VZ ZM.
b) S nabídkou ………………………………… na prodej pozemku parc. č. 3012 v k.ú. Doudleby
nad Orlicí. Koupě pozemku bude projednána na VZ ZM.
c) S nabídkou na odkup parcel č. 1183/8 a 1183/9 v k.ú. Vyhnánov včetně požadované
ceny. Nabídka bude projednána na VZ ZM.
d) S žádostmi …………………………….. a …………………………. o přidělení obecního bytu. Obě
žádosti předává k projednání komisi zdravotní a sociální.
e) S oznámením České školní inspekce o komplexní inspekční činnosti v Základní
a Mateřské škole Doudleby nad Orlicí.
f) S výroční zprávou PO ZŠ a MŠ Doudleby nad Orlicí za školní rok 2015/2016.
g) S dílčí zprávou o přezkoumání hospodaření městyse Doudleby nad Orlicí se závěrem
– nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
h) S informací o schválení projektu a podpory z Operačního programu Životního
prostředí 2014-2020.
i) S informací katastrálního úřadu k zápisu obnovy katastrálního operátu
v k.ú. Doudleby nad Orlicí.
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j) S informací Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve věci novely
občanského zákoníku - seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným
vlastníkem se stavem k 01. 08. 2016 včetně výzvy občanům a informací pro veřejnost.
k) S informací starosty městyse z jednání k průmyslové zóně Kvasiny a se studií rozvoje
průmyslové zóny.
Zapsal: Jiří Skalický

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

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