Usnesení z 51. zasedání rady městyse rozšířené o členy zastupitelstva městyse,
konaného dne 19. 01. 2017, v zasedací místnosti úřadu městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) S rozpisem rozpočtu na rok 2017. Návrh bude předložen k projednání na VZ ZM.
b) S žádostí majitelů ………………………………………… v ulici Švermova, k.ú. Doudleby nad
Orlicí o pronájem části pozemku parc. č. 357/1 v k.ú. Doudleby nad Orlicí. Záměr
pronájmu bude zveřejněn.
c) S hrubým výpočtem nákladů na likvidaci starých budov, který předkládá starosta
městyse. Účast v dražbě bude projednána na VZ ZM.
d) S Oznámením o společném jednání o návrhu č. 2 ÚPM Vamberk. Rada městyse nemá
k tomuto návrhu žádnou připomínku.
2. Schvaluje:
a) Vítěznou nejlepší nabídku společnosti CRISIS Consulting s.r.o., Kopánky 1230, Uherské
Hradiště.
b) Podání žádosti o dotaci na podporu kulturních aktivit (Vítání léta) z dotačního fondu
Královéhradeckého kraje.
c) Přidělení bytu v čp. 143 …………………………………… na dobu určitou od 01. 03. 2017 do
31. 12. 2017.
d) Uzavření smlouvy na nájem obecního bytu pro ……………………………………. do 30. 06.
2017.
e) Odpis 20 ks knížek Historické obrázky – Doudleby nad Orlicí ze skladových zásob do
nákladů městyse Doudleby nad Orlicí.
3. Ukládá starostovi městyse:
a) Připravit návrh smlouvy na zhotovení „Zpracování digitálního povodňového plánu“ se
společností CRISIS Consulting s.r.o., Kopánky 1230, Uherské Hradiště. Smlouva bude
projednána na VZ ZM.
b) Zajistit zveřejnění záměru pronájmu dle bodu č. 5, 6 a 7 tohoto zápisu, tj. záměr
pronájmu nebytových prostor v čp. 68, záměr pronájmu části pozemku parc. č. 357/1
v k.ú. Doudleby nad Orlicí a záměr pronájmu části pozemků č. parc. 810/1 a 819/3
v k.ú. Doudleby nad Orlicí.
4. Souhlasí:
a) Se zveřejněním záměru pronájmu nebytových prostor v čp. 68.
b) S ukončením pronájmu části pozemku o výměře 45 m2 na pozemcích č. parc. 810/1
a 819/3 v k.ú. Doudleby nad Orlicí ………………………………………………………………………….
………………….. Záměr pronájmu pozemku bude zveřejněn.
5. Revokuje:
Na základě žádosti ……………………….. o prodloužení výpovědi z obecního bytu usnesení
č. 50/5.
Zapsal: Jiří Skalický
………………………..…………………………
Jiří Kaplan, starosta městyse

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