Souhrn usnesení z 18. zasedání rady městyse, konaného dne 11. srpna 2011
v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí

Rada městyse:
1. Bere na vědomí:
a) Distribuci dopisu obyvatelům Příkaz ohledně oznamování složkám integrovaného
záchranného systému.
b) Sdělení Pozemkového úřadu RK ve věci pozemkových úprav.
c) Žádost o zánik předkupního práva na parc. č. 1460/7 v k.ú. Doudleby n.O. a předloží jej k
jednání zastupitelstvu městyse na veřejném zasedání.
d) Informace MAS Sdružení Splav o vyhlášení dotačních titulů.
e) Stížnost na provedení opravy účelové cesty na parc. č. 1497/1 v k.ú. Doudleby nad Orlicí a
její přešetření.
f) Stížnost na zatékání okny do bytu v čp. 143.
g) Pozvánku na kontrolní prohlídku demolice budovy.
h) Informaci o odstranění pilířů v řece, které by mělo proběhnout na začátku září 2011.
i) Informace z kontrolního dne v mateřské škole, který proběhl 10. 8. 2011.
j) Informace z příprav na žádost o dotaci na akci “Energetické úspory ZS Doudleby nad
Orlicí“.
k) Výsledky jednání ohledně přemístění a restaurování sochy Madony s dítětem.
l) Informaci o jednání na FÚ Kostelec n.O. o možném zvýšení daně z nemovitostí.
m) Návrh smlouvy s občanem umístěným v DPS a postupuje jej k jednání zastupitelstvu
městyse na veřejném zasedání.
n) Informaci, že o pronájem restaurace Lena není zatím žádný zájem.
o) Informaci, že ŘSD bude opět pokračovat na přípravách obchvatu Doudleb nad Orlicí.
2. Schvaluje:
a) Záměr pronájmu části parcely č. 597/2 v k.ú. Doudleby nad Orlicí.
b) Podporu a spolupráci se SMSČR proti diskriminaci malých obcí.
3. Zamítá:
Žádost o byt ………….., neboť nesplňuje podmínky pro přidělení bytu.
4. Ukládá:
Starostovi městyse:
a) Sdělit …………………………………… informaci o další úpravě cesty
(položení obrubníků) a přiložit k dopisu protokol MěÚ z Kostelce nad Orlicí z jednání na
místě samém.
b) Provést místní šetření technikem a popřípadě zajistit opravu.
5. Souhlasí:
Se zřízením sjezdu od domu čp. 117 na komunikaci v ulici Komenského.
Zapsala: Jana Machková
…………………..………….
Jiří Kaplan, starosta městyse
…………………………….
Jiří Skalický, místostarosta

