Usnesení z 64. zasedání rady městyse v Doudlebách nad Orlicí
konaného dne 10. 08. 2017 v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Schvaluje:
a) Znění opakované výzvy …………………………………………, Kostelec nad Orlicí, ve věci
předkupního práva nebo odkoupení pozemků parc. č. 1183/13 a 1183/14 v k.ú.
Vyhnánov.
b) Ukončení nájmu obecního bytu v čp. …………………………………………… dohodou k 31. 08.
2017.
c) Uzavření nájemní smlouvy na byt v čp. ………………………………………. od 01. 09. 2017
na dobu určitou do 31. 12. 2017.
d) Kladné vyřízení žádosti …………………………………, Doudleby nad Orlicí, čp. …, o přidělení
bytu v DPS Kostelec nad Orlicí.
e) Smlouvu o úhradě neinvestičních nákladů spojených s pobytem …………………….
…………….., bytem Doudleby nad Orlicí, čp. …., v DPS Kostelec nad Orlicí uzavřenou
mezi ……………………………………………………….., Kostelec nad Orlicí a městysem Doudleby
nad Orlicí.
f) Udělení medailí „Za aktivní činnost v jednotce SDH obce III. stupně“ 8 členům SDH za
dlouholetou aktivní práci v zásahové jednotce městyse Doudleby nad Orlicí. Seznam
navržených členů SDH na ocenění je přílohou zápisu.
g) Pozvánku na slavnostní otevření dostavby budovy základní školy.
h)
i)
j)

2. Revokuje:
Usnesení rady městyse č. 62/2g) o ukončení nájmu obecního bytu s …………………
………………………… k 15. 08. 2017.
3. Ukládá starostovi městyse:
a) Projednat stížnost nájemníků čp. 415 ………………………………….. a předat ji písemné
stanovisko rady městyse.
b) Zajistit ve spolupráci s Ing. Miroslavem Dolkem písemnou odpověď ……………
……………………… ve věci požární bezpečnosti …………………………………………., včetně
odborného doporučení řešení.
4. Předává komisi sociální a zdravotní:
Žádost …………………………………… o přidělení obecního bytu.
5. Se seznamuje:
a) S územním souhlasem na stavbu biologického septiku pro likvidaci odpadních vod
v areálu fotbalového hřiště. Celá akce bude projednána na VZ ZM.
b) S informací k pozemku parc. č. 1188 v k.ú. Vyhnánov od zpracovatele pozemkových
úprav ve Vyhnánově. Celá problematika bude projednána na VZ ZM.
c) S informací starosty městyse o jednání se zástupci SÚS Královéhradeckého kraje
o umístění chodníku a cyklostezky podél silnice III/3165 směrem od centra Doudleb
nad Orlicí na Mnichovství.
d) S výsledkem kolaudace přístavby budovy základní školy.
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6. Souhlasí:
S blokováním částky ve výši 500 000,- Kč dodavateli stavby až do úplného odstranění
technických závad na stropu jídelny.

Zapsal: Jiří Skalický

Dne……………………..

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

Dne……………………..

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