Souhrn usnesení z 24. zasedání rady městyse,
konaného dne 10. listopadu 2011 v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Bere na vědomí:
a) Oznámení o projednávání zadání územního plánu obce Tutleky.
b) Jednání o návrhu Ing. Veselého na řešení kanalizace v ulici Na Benátkách.
c) Informaci o projektu do POV Královéhradeckého kraje.
d) Protokol ČSI o kontrole PO ZŠ a MŠ.
e) Žádost o nákup žaluzií na okna pro MŠ. Zastupitelstvu městyse bude předložen návrh, aby
částka na nákup a instalace žaluzií v MŠ byla čerpána z rozpočtu městyse, kam bude
navrácena nevyčerpaná částka na obnovu zařízení MŠ.
f) Pozvánku firmy Ekola České Libchavy na jednání konané dne 15. 11. 2011, kterého se
zúčastní starosta městyse.
2. Souhlasí:
a) S prodloužením smlouvy o pobytu v DPS v Kostelci nad Orlicí na další rok
…………………………………
b) Se zadáním zpracování cenového návrhu na opravu fasády Základní školy stavební firmě
pana Hynka z Opočna.
c) S vypracováním žádostí o dotace na obnovu fasády ZŠ a na úhradu úroků z úvěru. Žádost
bude předložena ke schválení na veřejném zasedání zastupitelstvu městyse.
3. Schvaluje:
a) Vzájemné započtení pohledávek mezi Městysem Doudleby nad Orlicí a ………….. a výši
zbývajícího dluhu ………….
b) Dohodu o výši splátek na úhradu dluhu s …………… Starosta městyse zajistí podpis
splátkového kalendáře …………...
c) Uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2012 s těmito
nájemníky: ………………………………………………………………………………
d) Vymáhání pohledávek soudní cestou u těchto dlužníků:
……………………………………………………………..;
……………………………………………………………..;
……………………………………………………………..
4. Doporučuje:
a) Odeslat výstražný dopis neplatičům nájemného s upozorněním, že jejich nájemní smlouva
končí 31. 12. 2011 a pokud nebude dluh na nájemném uhrazen do 15. 12. 2011, nebude
s nimi uzavřena nová smlouva a oni budou povinni byt k 31. 12. 2011 vyklidit a klíče
odevzdat na úřadě městyse. Jedná se o tyto nájemníky:
……………………………………………………………………………
b) Starostovi městyse zaslat firmě ASSA ABLOY dopis s podporou pro změnu jízdních řádů
tak, aby umožňovaly občanům řádné dojíždění do zaměstnání v Týništi nad Orlicí.

Zapsal: Jiří Skalický
…………………………………….
Jiří Kaplan, starosta městyse
…………………..………….
Jiří Skalický, místostarosta

