Souhrn usnesení z 19. zasedání rady městyse, konaného dne 25. srpna 2011
v zasedání místnosti Úřadu městyse v Doudlebách nad Orlicí

Rada městyse:
1. Bere na vědomí:
a) Informaci z kontrolní prohlídky budovy v bývalém areálu Perly.
b) Informaci o stavbě Rekonstrukce vodovodu v ulicích Jiráskova, Školní a Na Benátkách.
c) Žádost o byt …………….. a předává ji komisi zdravotní a sociální.
d) Informaci z kontrolního dne v MŠ a termín Dne otevřených dveří.
e) Návrh úpravy daně z nemovitostí a předává jej veřejnému zasedání zastupitelstva městyse.
f) Návrh smlouvy s občanem žádajícím o umístění v DPS, který bude předložen na veřejném
zasedání zastupitelstvu městyse.
g) Podání projektu na SFŽP na akci „Energetické úspory zdravotního střediska Doudleby nad
Orlicí.
h) Návrh vybraných zástupců měst a obcí pro jednání se společností AQUA Servis a.s.
Rychnov nad Kněžnou, který bude následně předložen veřejnému zasedání zastupitelstva
městyse.
i) Informace o restauraci Lena.
2. Souhlasí:
a) Se zveřejněním výzvy a oslovením stavebních firem na podání cenových návrhů na
zhotovení díla: výstavba chodníku u Třešňovky.
b) S odprodejem opotřebeného a nepotřebného majetku z mateřské školy.
c) S pozdějším zhodnocením a zvážením těchto variant ohledně objektu Lena:
Varianta č. 1: Nabídnout objekt k prodeji.
Varianta č. 2: Zjistit nutné náklady na přestavbu na jiné zařízení (školní jídelna).
Varianta č. 3: Pronájem objektu k jinému účelu
3. Doporučuje:
a) Starostovi městyse zajistit označení nebezpečného místa u budovy v bývalém areálu Perly
sousedícím s pozemkem městyse.
b) Komisi sociální a zdravotní prověřit důvod žádosti a popřípadě i finanční možnosti žadatele
………… ohledně placení nájmu za byt.
c) Komisi sociální a zdravotní vypracovat přehled starších občanů, kteří mají zájem o umístění
v DPS nebo s přednostním umístěním v čp. 415 a dále vypracovat seznam starších občanů,
kteří zde již bydlí.
Zapsal: Jiří Skalický
…………………..………….
Jiří Kaplan, starosta městyse
…………………………….
Jiří Skalický, místostarosta

