Usnesení z 53. zasedání rady městyse v Doudlebách nad Orlicí,
konaného dne 23. 02. 2017 v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Schvaluje:
a) Účetní závěrku PO ZŠ a MŠ za rok 2016 bez připomínek.
b) Rozdělení výsledku hospodaření PO ZŠ a MŠ za rok 2016 do rezervního fondu
a následnou úhradu ztráty vzniklé v roce 2015 z tohoto fondu.
c) Dohodu o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků č. ZA 16170027 mezi firmou Jast
s.r.o. Praha a městysem Doudleby nad Orlicí.
d) Pronájem části pozemku parc. č. 819/3 v k.ú. Doudleby nad Orlicí …………………………..,
bytem ………………….., Doudleby nad Orlicí.
e) Uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku parc. č. 819/3 v k.ú. Doudleby nad
Orlicí s ……………………………, bytem …………………, Doudleby nad Orlicí od 01. 03. 2017
na dobu neurčitou.
f) Pronájem části pozemku parc. č. 357/1 v k.ú. Doudleby nad Orlicí o výměře 72 m2
vlastníkům pozemku parc. č. ………….. v k.ú. Doudleby nad Orlicí a domu čp. ….. ve
………………… ulici.
g) Uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku parc. č. 357/1 v k.ú. Doudleby nad
Orlicí o výměře 72 m2 s vlastníky pozemku č. parc. ……………… v k.ú. Doudleby nad
Orlicí a domu čp. ………………………… ulici. Smlouva bude sepsána pro všechny
4 spolumajitele ve stejném poměru.
h) Provedení kontroly v části vodovodního řadu v ulicích Jiráskova, Školní a Na
Benátkách před uplynutím záruční doby firmou AQUA Servis a.s. Rychnov nad
Kněžnou za částku 2 972,- Kč.
i) Uzavření smlouvy se společností TENDRA spol. s r.o. Mělník na organizaci zadávacího
řízení – výběrové řízení a kompletace podkladů k rozhodnutí o poskytnutí dotace –
zateplení čp. 415.
j) Vyvěšení tibetské vlajky na budově úřadu dne 10. 03. 2017 v rámci mezinárodní
kampaně „Vlajka pro Tibet“.
2. Se seznamuje:
a) S oznámením o společném jednání o návrhu změny č. 1 územního plánu obce
Tutleky. Rada městyse nemá k tomuto oznámení žádné připomínky.
b) S žádostí ………………………………………. o odkoupení pozemku parc. č. 370/25 v k.ú.
Doudleby nad Orlicí.
c) S nabídkou na možnost odprodeje akcií ČSAD Bus Ústí nad Orlicí a.s. Nabídku posoudí
finanční výbor. Nabídka bude projednána na VZ ZM.
d) Se stavem pozemků parc. č. 1050/1 a 1052 v k.ú. Vyhnánov nabízených panem …...
…………………………. k odkoupení.
e) S návrhem Nařízení městyse Doudleby nad Orlicí č. 1/2017 o zákazu podomního
a pochůzkového prodeje na území městyse.
f) S informací starosty městyse o jednání na úřadu práce ohledně veřejné služby osob
dlouhodobě neaktivních.
g) S informací ohledně elektronické dražby části areálu bývalé Perly.
h) S informacemi z jednání s Mgr. Tomášem Jurčekem, ohledně možnosti získání dotace
na přestavbu bývalých továrních domků, konkrétně čp. 172. Starosta městyse bude
dále pokračovat v jednání.
1

i) S novou nabídkou společnosti Stating s.r.o. Hradec Králové na pasportizaci budov
městyse Doudleby nad Orlicí.
j) S e-mailem …………………………………… ohledně ceny za nabízenou parcelu č. 1644 v k.ú.
Doudleby nad Orlicí. Celá záležitost bude projednána na VZ ZM. Tato informace bude
…………………………………… zaslána.
k) S Registrací akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace na zpracování digitálního
povodňového plánu a výstražného systému ochrany.
l) S depeší ve věci dotace na zateplení čp. 415 v Doudlebách nad Orlicí.
3. Ukládá starostovi městyse:
Zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 370/25 v k.ú. Doudleby nad Orlicí
na úřední desce úřadu městyse. Případný prodej bude projednán na VZ ZM.

4. Doporučuje starostovi městyse:
a) Jednat s prodávajícím …………………………………… o prodeji pozemků parc. č. 1050/1
a 1052 v k.ú. Vyhnánov za cenu 15 000,- Kč. Případná koupě pozemků bude
projednána na VZ ZM.
b) Získat co nejvíce informací o interaktivní elektronické úřední desce používané ve
Vamberku, popřípadě i v jiných městech nebo úřadech.
Zapsal: Jiří Skalický

Dne……………………..

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

Dne……………………..

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