Usnesení z 52. zasedání rady městyse v Doudlebách nad Orlicí,
konaného dne 09. 02. 2017 v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Souhlasí:
S prováděním úprav na místním hřbitově a se zpracováním potřebné jednoduché
dokumentace na tyto opravy nutné pro podání žádosti o dotaci.
2. Schvaluje:
Návrh Smlouvy na zpracování žádosti o dotaci z dotačního programu 129660
s agenturou MOLATRADE s.r.o. Osek nad Bečvou a současně schvaluje uzavření této
smlouvy.
3. Se seznamuje:
a) S dopisem od …………………………………………. o možnosti podání žádosti o dotaci na
opravy nebo rekonstrukci zchátralých budov.
b) Se sdělením souhlasu Státního pozemkového úřadu s rozšířením zpracovávaného
území – KoPÚ Vyhnánov.
c) S nabídkou ……………………………………… na prodej pozemků č. parc. 1050/1 a 1052
v k.ú. Vyhnánov.
d) S požadavkem na návrh na změnu ÚPM ……………………………………………………...
Vzhledem ke složitosti celého problému bude návrh předložen k projednání
na VZ ZM.
e) S žádostí ……………………………………. o změnu smlouvy na koupi pozemku č. parc. 3025
v k.ú. Doudleby nad Orlicí. Žádost bude projednána na VZ ZM.
f) S žádostí nájemníků z čp. 91 o výměnu radiátorů ústředního topení.
g) S nabídkou …………………………………………………………………………., na odprodej pozemku
parc. č. 1644 v k.ú. Doudleby nad Orlicí.
h) S nesouhlasem ……………………………………. s předkupním právem městyse Doudleby nad
Orlicí na pozemky, na kterých by měla být dle územního plánu stezka pro pěší a kola.
Situace se bude dále řešit.
i) S žádostí o byt …………………………………. Žádost předává komisi zdravotní a sociální.
j) S nabídkou firmy Stating s.r.o. na vyhotovení a vedení pasportizace staveb, které jsou
ve vlastnictví městyse. K uvedené problematice se rada městyse vrátí po získání více
informací.
k) S informací a zápisem z jednání KoPÚ Vyhnánov ze dne 09. 02. 2017 k řešení
nesouhlasu ………………………. s průběhem hranic.
4. Ukládá starostovi městyse:
a) Zajistit zveřejnění záměru prodeje parc. č. 3025 v k.ú. Doudleby nad Orlicí na úřední
desce úřadu městyse.
b) Zajistit zveřejnění záměru pronájmu parc. č. 3012 a 3418 v k.ú. Doudleby nad Orlicí
na úřední desce.
5. Zamítá:
Žádost nájemníků v čp. 91 o výměnu radiátorů.
6. Doporučuje starostovi městyse:
a) Nabídnout ……………………………………………………………………………., za odkoupení parcely
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č. 1644 v k.ú. Doudleby nad Orlicí cenu stejnou, za kterou se odkupují obdobné
pozemky, tj. 50,- Kč/m2.
b) Připravit návrh OZV, která by řešila pořádání kulturních a společenských akcí po 22,00
hodině. Návrh vyhlášky bude projednán na VZ ZM.
c) Připravit návrh OZV, která by řešila zákaz podomního prodeje v rámci městyse
Doudleby nad Orlicí. Návrh vyhlášky bude projednán na VZ ZM.
7. Promíjí:
TJ Sokol Doudleby nad Orlicí poplatky ze vstupného z akcí pořádaných dne 10. 02.
2017 a 12. 02. 2017.
Zapsal: Jiří Skalický

Dne……………………..

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

Dne……………………..

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