Usnesení z 66. zasedání rady městyse v Doudlebách nad Orlicí
konaného dne 20. 09. 2017 v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) S jednáním výběrové komise pro otevírání a hodnocení obálek na zakázku „Stavba
biologického septiku s pískovým filtrem a propojovacím potrubím pro čp. 360“.
b) S informací o možném zajištění vody pro místní hřbitov zřízením nového vrtu
a přípojky do stávající vodárny. Nabídka řešení po cenové tak i po technické stránce
bude předložena na VZ ZM.
c) S informací o počtu předložených obálek s nabídkovou cenou za prodej stavebního
pozemku č. parc. 3034 v k.ú. Doudleby nad Orlicí.
2. Schvaluje:
a) Dodatek k pojistné smlouvě s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a.s. na připojištění
přístavby ZŠ Doudleby nad Orlicí na riziko sdružený živel a vandalismus od 21. 09.
2017 za roční částku 7 119,- Kč.
b) Umístění sídla okrsku Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – okrsek č. 4 v místě
hasičské zbrojnice Dukelská 204, Doudleby nad Orlicí.
c) Prodej nevyužívaného a značně opotřebovaného štěpkovače …………………………….
……………………………….
d) Pronájem části pozemku parc. č. 811/1 v k.ú. Doudleby nad Orlicí ……………………..
………………………………………….., Doudleby nad Orlicí.
e) Nájemní smlouvu s …………………………………………………………………. Doudleby nad Orlicí,
na část pozemku č. parc. 811/1 o výměře 37,5 m2 od 01. 10. 2017 na dobu neurčitou.
3. Ukládá starostovi městyse:
a) Zajistit ve spolupráci s kanceláří JUDr. Tuzara, Rychnov nad Kněžnou, vypracování
dopisu ………………………………………… o skončení nájmu z důvodu porušování nájemní
smlouvy.
b) Zaslat písemné stanovisko rady městyse k žádosti realitní kanceláři M&M reality
holding o upřesnění využití překupního práva na pozemek č. parc. 1188 v k.ú.
Vyhnánov tj. jasné potvrzení překupního práva k pozemku.
4. Doporučuje starostovi městyse:
Požádat společnost STATING s.r.o. o vypracování návrhu smlouvy na správu a údržbu
nemovitostí v majetku městyse.
Zapsal: Jiří Skalický

Dne……………………..

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

Dne……………………..

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