Usnesení ze 76. zasedání rady městyse Doudleby nad Orlicí
konaného dne 22. 02. 2018 v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) Se stanoviskem finančního výboru k cenám za nájemné v obecních bytech a za
nájemné nebytových prostor. Návrh bude předložen k projednání na VZ ZM. Rada
městyse předložený návrh finančního výboru podpoří.
b) S žádostí Povodí Labe s.p. Hradec Králové o koupi pozemku č. parc. 1543/62 v k.ú.
Doudleby nad Orlicí.
c) S předloženou cenovou nabídkou na výměnu oken v čp. 360 v areálu fotbalového
hřiště.
d) S žádostmi o byt …………………………………………………………………………………. a ………..
……………………. a předává je komisi zdravotní a sociální.
e) S Protokolem o kontrole číslo HSHK-3459-2/2017.
f) S novou skutečností v otázce ceny nákupu kontejneru na nebezpečný odpad.
Rozhodnutí o nákupu bude projednáno na příštím jednání RM.
g) S otázkou využití uvolněných nebytových prostor po klubu důchodců a školní jídelně.
Otázka využití bude předložena k jednání na VZ ZM.
2. Schvaluje:
a) Znění žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR k rukám paní ministryně Kláry
Dostálové o prodloužení doby výstavby rodinných domků v lokalitě Na Slovensku.
b) Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1543/62 v k.ú. Doudleby nad Orlicí.
c) Nové nájemní smlouvy na nově vzniklé byty v čp. 173 (rozdělené z původního
jednoho bytu) na dobu určitou od 01. 03. 2018 do 31. 12. 2018 pro ………………….
……………… a …………………………...
d) Dohodu o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků č. 1/2018 se společností JAST
s.ro. Praha.
e) Smlouvy o výpůjčce a darování kompostérů s 10 občany dle přílohy č. 1 tohoto zápisu.
f) Dodatek č. 14 ke Smlouvě o zajištění a poskytování pečovatelské služby pro občany
městyse Doudleby nad Orlicí.
3. Ukládá starostovi městyse:
Vyzvat k předložení nabídky na výměnu oken v čp. 360 v areálu fotbalového hřiště
ještě alespoň dvě firmy.
4. Souhlasí:
S rozdělením bytu ……………………………………………….. Doudleby nad Orlicí na dva byty:
byt č. 1 (výměra bytu 58,24 m2) – nájemce ……………………………………………; byt č. 2
(výměra bytu 23,30 m2) - nájemce ……………………….
Zapsal: Jiří Skalický

Dne……………………..

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

Dne……………………..

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