Usnesení z 16. zasedání rady městyse Doudleby nad Orlicí
konaného dne 01. 08. 2019 2019 v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) S informací starosty městyse k problémovým nájemníkům – ……………………
a ……………………………… (bod č. 2 zápisu).
b) S informací starosty městyse k nabídce prodeje budovy přádelny bývalé Perly
na parcele č. 138/7 v k.ú. Doudleby nad Orlicí (bod č. 6 zápisu).
c) S výsledky protokolu o zkoušce kvality vody (bod č. 11 zápisu).
d) Se zněním stížnosti kulturní komise na členy fotbalového oddílu TJ Velešov
(bod č. 12 zápisu).
2. Revokuje:
a) Usnesení č. 15/2019/2/l), m) (bod č. 3 zápisu).
3. Schvaluje:
a) Darovací smlouvu s ………………………….. ve výši 48 000,- Kč na krytí neinvestičních
nákladů spojených s pobytem v DPS Rychnov nad Kněžnou pro jejich přeúčtování
(bod č. 4 zápisu).
b) Rozpočtové opatření č. 8 – příloha č. 1 (bod č. 5 zápisu).
c) Rada městyse schvaluje nový pronájem bytu ……………………………. v čp. 173
na dobu určitou od 01. 09. 2019 do 31. 12. 2019 za předpokladu vrácení původně
pronajatého bytu (bod č. 7 zápisu).
d) Ukončení nájmu bytu v domě čp. 143, ulice Fügnerova, se …………………………………
k 31. 08. 2019 (bod č. 8 zápisu).
e) Dohodu č. DNO/ZA/12019 o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků s firmou
Jast, s.r.o. na částku 3 134,- Kč (bod č. 9 zápisu).
f) Narovnání vlastnických vztahů u parcel č. 128/3 a části parcely č. 128/1 a č. 127
v k.ú. Doudleby nad Orlicí (bod č. 10 zápisu).
g) Znění žádosti na realizaci KoPÚ v k.ú. Vyhnánov na vybudování komunikace
HC 15 (bod č. 13 zápisu).
h) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci
IP-12-2011181/SOBS VB/02 (bod č. 14 zápisu).
i) Licenční smlouvu s Ochranným svazem autorským č. VP_2019_98623 (bod č. 15
zápisu).
4. Ukládá starostovi městyse:
a) Projednat stížnost kulturní komise na členy fotbalového oddílu s vedením
TJ Velešov (bod č. 12 zápisu).
Zapsal: Jiří Kaplan
Dne……………………..

……………………….……..………………………….
Ing. Ivan Keprta, starosta městyse

Dne……………………..

……………………….……..………………………….
Jiří Kaplan, místostarosta městyse
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