Souhrn usnesení z 17. zasedání rady městyse, konaného dne 21. července 2011
v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí

Rada městyse:
1. Bere na vědomí:
a) Žádost …………. o přidělení bytu v DPS.
b) Žádost o byt …………………...
c) Žádost o výměnu bytu ze zdravotních důvodů paní …………..
d) Žádost o kácení 2 stromů v ulici V Poříčí u čp. 430.
e) Dopis Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ohledně vlastnictví náhonu.
f) Informace z jednání na FÚ Kostelec n.O. ohledně možné úpravy daně z nemovitostí.
g) Informace z kontrolního dne v MŠ.
h) Jednání s firmou ČEZ o přeložce vrchního vedení elektrického napětí.
i) Informaci ohledně navrhované změny názvu části Doudleb nad Orlicí.
j) Seznam dlužníků a bude se i nadále touto problematikou zabývat a splácení dluhů sledovat.
2. Souhlasí:
a) S uzavřením nájemní smlouvy na uvolněný byt v čp. 143 s …………………..
b) S koupí kontejneru na odpad do sběrného dvora za cenu 10 000,- Kč od Obce Borovnice.
c) S odprodejem vyřazených litinových radiátorů ………………. za celkovou
cenu 1700,- Kč.
d) S uzavřením kupní smlouvy na programové vybavení CODEXIS od firmy ATLAS
consulting s.r.o.
e) S pořádáním hudebních produkcí ve dnech 22. 7. a 19. 8. 2011 od 20,00 do 02,00 hodin.
f) S odesláním dopisu občanům bydlícím ve Vyhnánově (pomístní název Příkazy) ohledně
ohlašování adresy záchranným složkám.
3. Nesouhlasí:
S uzavřením servisní smlouvy na poskytování služeb s firmou Daniela Šárovce, Nymburk.
4. Schvaluje:
Uvolnit z účtu městyse finanční prostředky v částce 3000,- Kč na podporu akce „Doudlebský
plenér“.
5. Pověřuje:
Starostu městyse účastí na kolaudaci jižní přeložky Vamberk.
6. Doporučuje:
a) Finančnímu výboru připravit návrh Směrnice pro poskytování úhrad za pobyt v DPS.
b) Příští jednání rady městyse rozšířit o členy zastupitelstva městyse a projednat na něm
případné podrobnosti možné úpravy daně z nemovitostí.
Zapsala: Jana Machková
…………………..………….
Jiří Kaplan, starosta městyse
…………………………….
Jiří Skalický, místostarosta

