Souhrn usnesení z 23. zasedání rady městyse,
konaného dne 26. října 2011 v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Bere na vědomí:
a) Usnesení Okresního soudu v Hradci Králové ve věci opatrovnictví ………………….
b) Zprávu auditora o dílčím přezkoumání hospodaření městyse za 1. pololetí roku 2011.
c) Rozhodnutí Královéhradeckého kraje ve věci udělení souhlasu s přemístěním sochy Panny
Marie – Madony.
d) Projednání zadání ÚPO Lupenice.
e) Informaci o průběhu rekonstrukce vodovodu v ulicích Jiráskova, Školní a Na Benátkách.
f) Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Městysem Doudleby
nad Orlicí a ……………….. za účelem uložení vodovodu na parc. č. 1428/6.
g) Výroční zprávu o činnosti PO ZŠ a MŠ za rok 2010/2011.
h) Informaci o sporu ohledně vlastnictví opěrné zdi u silnice I/11.
i) E-mail s informací ohledně zajištění financování cyklostezky Kostelec nad Orlicí – Lípa nad
Orlicí.
j) Vyúčtování dotace z fondů EU a ze státního rozpočtu na akci „Energetické úspory MŠ“.
k) Žádost o byt ……………...
2. Souhlasí:
a) S prodloužením smlouvy o pobytu v DPS v Kostelci nad Orlicí s…………………..
b) S prodloužením smlouvy o nájmu bytu s ………………… do 31. 12. 2012.
c) S ukončením nájemní smlouvy na části pozemků č. parc. 815/2 a 810/1 v k.ú. Doudleby nad
Orlicí.
d) Se zveřejněním záměru pronájmu na části pozemků č. parc. 815/2 a 810/1 v k.ú. Doudleby
nad Orlicí.
3. Schvaluje:
Směrnici o inventarizaci majetku městyse k 31. 12. 2011 a složení dílčích inventarizačních
komisí.
4 Jmenuje:
Hlavní inventarizační komisi a současně i likvidační komisi městyse ve složení: Mgr. Eva
Nývltová – předsedkyně HIK, Leopold Dvořák – člen HIK a Jiří Vacek – člen HIK.
5. Ukládá:
Starostovi městyse:
a) Podat odvolání proti rozhodnutí o stanovení Městyse Doudleby nad Orlicí opatrovníkem
………………… a současně ověřit informaci o odstěhování ………….. z Doudleb nad
Orlicí. Pokud bude tato informace pravdivá, doplnit o ni odvolání.
b) Nadále jednat o problému ohledně vlastnictví opěrné zdi u silnice I/11.
c) Zjistit na jednání starostů bližší podrobnosti o výstavbě a financování cyklostezky Kostelec
nad Orlicí – Lípa nad Orlicí a se zjištěnými informacemi seznámit radu městyse na příštím
jednání.
6. Předává
Komisi zdravotní a sociální žádost o byt ……………...
Zapsal: Jiří Skalický
…………………………………….
Jiří Kaplan, starosta městyse
…………………..………….
Jiří Skalický, místostarosta

