Usnesení z 89. zasedání rady městyse Doudleby nad Orlicí
konaného dne 04. 10. 2018 v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) S rozhodnutím Státního pozemkového úřadu o pozemkových úpravách v k.ú. Vamberk.
b) S Oznámením o zahájení územního řízení pro stavbu „Městys Doudleby nad Orlicí –
splašková kanalizace, veřejné části kanalizačních přípojek 2 906 m“.
c) S upozorněním starosty městyse na nutnost řešení financování projektů na kanalizační
přípojky na soukromých pozemcích.
d) S žádostí společnosti partystan.cz s.r.o., Doudleby nad Orlicí, o pronájem prostor po
bývalém klubu důchodců v čp. 87, 1. patro.
e) Se zprávou o stavu plateb nájemníků a vyjadřuje nespokojenost s vymáháním dluhů.
2. Pověřuje starostu městyse:
Podáním případných připomínek k Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu
o pozemkových úpravách v k.ú. Vamberk v termínu k odvolání.
3. Schvaluje:
a) Smlouvu o provedení uměleckého výkonu č. 01/GS/18 se souborem Gentlemen Singers
z.s., Mánesova 564, Hradec Králové.
b) Smlouvu o dílo č. 2018-104 uzavřenou mezi městysem Doudleby nad Orlicí a společností
KOCMAN envimonitoring s.r.o., Lišejníkova 1034/1, Žebětín, Brno.
c) Prominutí poplatku ze vstupného na akci: Oslavy 10 let výročí činnosti skupiny Floriteam,
pořádané dne 22. 09. 2018.
d) Uzavření splátkového kalendáře na splácení dluhu na nájemném s …………………………
…………………, bytem …………………………………………………………… tak, jak je v žádosti uvedeno.
e) Zápočet pohledávek a závazků č. 2/2018 mezi městysem Doudleby nad Orlicí
a společností Jast s.r.o., Praha.
f) Rozpočtové opatření č. 8/2018 předložené ekonomkou městyse, které je přílohou č. 1
tohoto zápisu.
g) Zaměstnání ……………………….. na veřejně prospěšné práce od 01. 11. 2018 za podmínek
nabídnutých úřadem práce.
4. Ukládá starostovi městyse:
a) Zajistit zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor po klubu důchodců v čp. 87,
1. patro, na parcele č.st. 141/2 v k.ú. Doudleby nad Orlicí.
b) Zajistit u odpovědných pracovníků úřadu městyse důslednější přístup k řešení
pohledávek za nájemné a služby s tím spojené a rozeslání písemných upozornění ohledně
uzavírání nových nájemních smluv.
c) Svolání schůzky se zástupci organizací, nájemcem restaurace Lena a zástupci městyse
k řešení situace ohledně sálu v Leně.
Zapsal: Jiří Skalický

Dne……………………..

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

Dne……………………..

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