Usnesení z 68. zasedání rady městyse v Doudlebách nad Orlicí
konaného dne 17. 10. 2017 v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) S doplněním Dodatku č. 2 ke smlouvě s firmou Václav Daněk – akce „Zateplení čp. 415“.
Dodatek bude předložen na VZ ZM.
b) Se „Zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření městyse Doudleby nad Orlicí“. Zápis bude
předán k projednání finančnímu a kontrolnímu výboru včetně doporučení kontrolních
pracovnic.
c) S žádostí ………………………………… o posouzení možnosti přístavby otevřené terasy u budovy
čp. 492. Žádost předává k projednání stavební komisi.
d) S Oznámením veřejného projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Tutleky a nemá
k němu žádné připomínky.
e) S informací starosty městyse o jednání ohledně řešení přístupových cesta na pozemky
v areálu bývalého KOMI.
f) S Výroční zprávou PO ZŠ a MŠ za školní rok 2016/2017 a doplňující zprávou předsedy Školské
rady a nemá k nim žádné připomínky.
g) S „Oznámením o osobním zájmu, o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích“
a současně se seznamuje s nařízením Úřadu pro ochranu osobních údajů – novinky na poli
ochrany dat.
h) S informacemi starosty městyse ze schůzky ohledně řešení situací souvisejících s rozvojem
průmyslové zóny Kvasiny.
2. Schvaluje:
a) „Souhlasné prohlášení“ pro ………………………………………………………………………… k drobné stavbě
na pronajatém pozemku parc. č. 1021 v k.ú. Doudleby nad Orlicí.
b) „Souhlasné prohlášení“ pro TJ Velešov Doudleby nad Orlicí z.s. ke stavbě na pozemku parc.
č. st. 603 v k.ú. Doudleby nad Orlicí.
c) Smlouvu o dílo č. 2509/2017 se společností AZ AQUA-GARDEN s.r.o. Pardubice na vybudování
hydrovrtu pro areál hřbitova.
d) Darovací smlouvu na finanční částku 2 000,- Kč pro město Rokytnice v Orlických horách
na podporu aktivit týkajících se připomínky díla malíře Jindřicha Šimka, rodáka z Doudleb
nad Orlicí.
e) Nový Spisový řád – organizační směrnice Úřadu městyse Doudleby nad Orlicí s účinností
od 01. 01. 2018.
f) Uzavření Příkazní smlouvy o správě nemovitostí se společností STATING s.r.o. Hradec Králové
od 01. 11. 2017.
g) Smlouvy o výpůjčce a darování kompostérů s 37 občany dle přílohy č 1.
3. Ukládá starostovi městyse:
Znovu sdělit ………………………, že podmínky pro prodej pozemků parc. č. 1183/13 a 1183/14 v k.ú.
Vyhnánov schválené VZ ZM jsou pro městys Doudleby nad Orlicí závazné a podmínky předložené
panem Adámkem jsou naopak neakceptovatelné.
Zapsal: Jiří Skalický

Dne……………………..

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

Dne……………………..

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