Usnesení ze 48. zasedání rady městyse, konaného dne 24. 11. 2016,
v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:

1. Schvaluje:
a) Dohodu o převodu práv a povinností ze Smlouvy o poskytování servisních služeb
mezi Cleerio s.r.o. Praha, Městysem Doudleby nad Orlicí a InterSoft s.r.o. Choceň
od 01. 01. 2017.
b) Záměr pronájmu pozemku č. parc. 603 v k.ú. Doudleby nad Orlicí. Jedná se
o pozemek pod vodáckou chatou.
c) Záměr podnájmu pozemku č. parc. 975 v k.ú. Doudleby nad Orlicí. Jedná se
o pozemek pod loděnicí u vodácké chaty.
d) Cenu za prodej vánočních stromků takto: do výšky stromku 140 cm se prodejní cena
stanovuje na 50,- Kč za kus, od výšky stromku 140 cm se prodejní cena stanovuje
na 70,- Kč za kus. Ceny jsou včetně DPH.
e) Záměr pronájmu části pozemku č. parc. 815/2 v k.ú. Doudleby nad Orlicí o výměře
47 m2 od 01. 01. 2017.
f) Rozpočtové opatření č. 12, které je přílohou č. 1 zápisu ze 48. zasedání RM.
g) Uzavření nájemních smluv na nájem obecního bytu dle seznamu, který je přílohou
č. 2 zápisu ze 48. zasedání RM takto: s ……………………………………….a ……………………..
………………………………… uzavřít smlouvu od 01. 01. 2017 do 31. 03. 2017 z důvodu
špatné platební morálky. S ostatními nájemci uvedenými v předloženém seznamu
uzavřít smlouvu
na nájem bytu od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017.
2. Ruší:
a) Směrnici pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu městyse schválenou radou
městyse dne 19. 02. 2015. Nová směrnice bude předložena k projednání VZ ZM
v prosinci 2016.
b) Směrnici městyse Doudleby nad Orlicí pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu schválenou radou městyse dne 13. 02. 2014. Nová směrnice bude
předložena k projednání na VZ ZM v prosinci 2016.
3. Ukládá:
a) Starostovi městyse zajistit zveřejnění záměru o pronájmu pozemku parc. č. 603
v k.ú. Doudleby nad Orlicí na úřední desce.
b) Starostovi městyse zajistit zveřejnění záměru o podnájmu pozemku parc. č. 975
v k.ú. Doudleby nad Orlicí na úřední desce.
c) Komisi zdravotní a sociální přeložit návrh na nového nájemníka bytu v čp. 143.
d) Starostovi městyse zajistit zveřejnění záměru pronájmu části pozemku č. parc. 815/2
o výměře 47 m2 v k.ú. Doudleby nad Orlicí od 01. 01. 2017 na úřední desce.
4. Se seznamuje:
a) Se sdělením Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o zahájení příprav
rekonstrukce silnic III/3165 a III/3169.
b) S Oznámením o zahájení řízení vydaným Městským úřadem Kostelec nad Orlicí,
Stavební úřad – životní prostředí, který se týká vakového jezu v prostoru splavu
na toku řeky Divoké Orlice.
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c) S dopisem – žádostí TJ Sokol Doudleby nad Orlicí ohledně prominutí poplatku
za pronájem tělocvičny.
d) S žádostí ……………………………, bytem …………………, o koupi stavebního pozemku parc.
č. 3025 v k.ú. Doudleby nad Orlicí. Žádost bude předložena k projednání na VZ ZM.
e) S informací starosty městyse z jednání se společností Ekola České Libchavy s.r.o.
f) Se žádostí o odstranění nerovností chodníku u čp. 423 – 424 v ulici Jiráskova
způsobené kořeny vzrostlé borovice. Rada městyse předává žádost k posouzení
komisi životního prostředí.
5. Stanovuje:
Prodejní dny vánočních stromků na 09. a 10. prosince 2016.
6. Souhlasí:
a) S ukončením nájmu bytu v čp. 143 ke dni 28. 02. 2017 s …………………………………..
b) S ukončením nájemní smlouvy na část parcely č. 815/2 v k.ú. Doudleby nad Orlicí
o výměře 47 m2 k 31. 12. 2016 s nájemcem ……………………………………………..
7. Doporučuje starostovi městyse:
Pozvat na příští zasedání rady městyse ředitele ZŠ a MŠ k dořešení žádosti TJ Sokol
Doudleby nad Orlicí o prominutí poplatku za pronájem tělocvičny.

Zapsal: Jiří Skalický

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

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