Souhrn usnesení z 10. zasedání rady městyse, konaného dne 31. března 2011
v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Bere na vědomí:
a) Žádost …. ………… o pronájem restauračního zařízení Lena.
b) Oznámení o projednání zadání územního plánu obce Vrbice.
c) Vydání rozhodnutí MÚ Kostelec nad Orlicí o povolení odstranění části stavby budovy
(průmyslového objektu) v areálu bývalé Perly v Doudlebách nad Orlicí na pozemku č. parc.
st. 138/5 v k.ú. Doudleby nad Orlicí.
d) Informaci o jednání s ………….. majitelem budovy bývalého archivu …………..
e) Informaci o společném jednání ve věci postupu přípravy cyklostezky Doudleby nad Orlicí –
Vamberk.
2. Schvaluje:
a) Udělení plné moci ……………, starostovi obce Čermná nad Orlicí k zastupování Městyse
Doudleby nad Orlicí na sněmu Svazu měst a obcí.
b) Rozpočtové opatření č. 1/2011 týkající se Sčítání lidu, bytů a domů.
3. Souhlasí:
a) S vyhověním žádosti ……………. o proplacení částky 2 773,- Kč za materiál na opravu
podlahy v prostorech nehtového studia v Domě služeb.
b) S provedením opravy účelové komunikace č. 1479/1 v k.ú. Doudleby nad Orlicí.
c) S oplocením pozemku č. parc. st. 407 majitelkou pozemku za předpokladu, že bude zajištěn
přístup k hydrantu.
d) S vypracováním odborného posouzení – odtok vody a oprava opěrné zdi ve Vyhnánově.
e) S ukončením nájemní smlouvy na byt č. 10 s ………………………. k 30. 04. 2011,
s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 8 se ……………………… k 31. 05. 2011 a
s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 18 se ……………………… k 30. 04. 2011.
Všechny byty se nacházejí v domě čp. 415, ulice Jiráskova, Doudleby nad Orlicí. Seznam
uvolněných bytů bude předán komisi zdravotní a sociální, která dle platné směrnice doporučí
radě městyse nové nájemce.
f) Se zpracováním energetického auditu a posouzením úspor předpokládaného zateplení
zdravotního střediska.
g) S odesláním žádosti o přeřazení zásahové jednotky SDH z JPO V. na JPO III.
h) S cenovou nabídkou firmy AQUA servis a.s. na výměnu redukčního ventilu.
i) S posílením pracovní čety městyse o jedno pracovní místo.
4. Ukládá:
a) Komisi stavební navrhnout úpravy odtoku vody a opravy opěrné zdi u ………. ve
Vyhnánově.
b) Komisi zdravotní a sociální připravit návrhy pro obsazení uvolněných bytů v čp. 415 dle
směrnice o přidělování bytů.
c) Starostovi městyse jednat s majiteli pozemků, po kterých by měla vést cyklostezka o jejich
odprodeji.
d) Starostovi městyse jednat na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje a získat potřebné písemné materiály ohledně záplavové území
vodního toku Zdobnice.
e) Starostovi městyse předložit na veřejném zasedání Rozhodnutí a smlouvu na poskytnutí
dotace na zateplení objektu mateřské školy.
Zapsal: Jiří Skalický
…………………..………….
Jiří Kaplan, starosta městyse
…………………………….
Jiří Skalický, místostarosta

