Usnesení z 13. zasedání rady městyse,
konaného dne 7. června 2007 v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Bere na vědomí:
a) Dohodu s panem ………. o změně přístupu na jeho pozemek a umožnění průchodu na části
jeho pozemku podél toku náhonu.
b) Informace k dalšímu postupu přípravy výstavby tělocvičny a v jednání s poslanci.
c) Postup při schvalování konceptu ÚPM.
d) Návrh smlouvy na využití části pozemku 829/2 jako cyklostezky.
e) Oznámení o návrhu změny č. 1 ÚPO Záměl.
f) Oznámení o zadání změny č. 1 ÚPO Svídnice.
g) Stav příprav TJ Velešov na koncert skupiny KATAPULT 22. 6. 2007.
h) Poděkování Diakonie Broumov za uspořádání sbírky šatstva.
i) Změnu nájemní smlouvy na byt ………………… v čp. 415.
j) Odpověď agentury CEP Hradec Králové na dotaz o možnostech využití EF.
k) Návrh komise zdravotní a sociální na výběr žadatelů o byt v čp. 415.
l) Informace o podání žádosti o nadační příspěvek ČEZ.
m) Informace o posledním jednání DSO Orlice.
n) Zápis ze shromáždění spoluvlastníků bytového domu.
o) Dopis pana ………… k výpovědi ze zaměstnání.
2. Souhlasí:
a) S přestěhováním paní ……………….. do uvolněného bytu v čp. 415 (po panu …………).
b) S vyvěšením záměru pronájmu pozemků 1224/4 a 560 v k.ú. Vyhnánov a jeho následném
prodeji akciové společnosti ZMD Záměl.
c) S vyvěšením záměru prodeje parcely č. 824/90 v k.ú. Doudleby nad Orlicí manželům
………………..
d) S hudební produkcí v areálu TJ Velešov 22. 6. 2007 od 20,00 do 04,00 hodin.
3. Doporučuje:
a) Finančnímu výboru zapracovat do ceníku městyse pronájem nebytových prostor v čp. 415.
b) Starostovi městyse navrhnout majitelům pozemku 829/2 odkoupení jeho části pro
cyklostezku.
4. Zamítá:
Žádost Diakonie Broumov o finanční příspěvek.
5. Rada ukládá:
Starostovi městyse odeslat do 15. 6. 2007 odboru životního prostředí Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje stanovisko k návrhu záplavového území.
Zapsal: Tomáš Zemánek
…………………………….
Jiří Kaplan
starosta městyse

…………………………….
Tomáš Zemánek
místostarosta

