Souhrn usnesení z 26. zasedání rady městyse, konaného dne 15. prosince 2011
v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Bere na vědomí:
a) Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o směně pozemků s Farmou Tichý a.s. Záměl a předává
jej k projednání veřejnému zasedání ZM.
b) Žádost ……………….. o přidělení většího bytu a předává ji komisi zdravotní a sociální.
c) Darovací smlouvu na 30 000,- Kč od firmy Charvát a.s. Tato smlouva včetně rozpočtového
opatření bude projednána na VZ ZM.
d) Rozhodnutí o umístění stavby ZTV pro 16 RD v lokalitě „Na Slovensku“.
e) Sdělení odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ Královéhradeckého kraje ohledně
poškozené zdi a zábradlí u silnice č. I/11.
2. Schvaluje:
a) Doplnění a poté uzavření smlouvy o umisťování nalezených nebo odchycených psů na území
městyse do útulku v Lukavici.
b) Předložený odpisový plán pro odepisování hmotného a nehmotného majetku úřadu městyse.
c) Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 3/2011 o vytvoření a použití účelových prostředků – fond
kanalizace.
3. Souhlasí:
a) Se zveřejněním záměru o pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 36 m2 v budově
úřadu městyse na úřední desce.
b) S uzavřením nového splátkového kalendáře na úhradu dluhů ………………..takto: 6x
splátka 1500,- Kč, 1x splátka 1617,- Kč. Termín splátek: každý měsíc od ledna 2012, vždy
k 30 dni měsíce (v únoru 2012 k 29 dni).
c) Se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku č. parc. 819/3 v k.ú. Doudleby nad Orlicí.
d) S výpovědí nájemní smlouvy uzavřené s …………………….. na pronájem pozemku č. parc.
616/29 v k.ú. Doudleby nad Orlicí k 31. 3. 2012.
e) Se zveřejněním záměru prodeje pozemku č. parc. 616/29 v k.ú. Doudleby nad Orlicí na
úřední desce.
4. Ukládá starostovi městyse:
a) Zajistit do 31. 12. 2011 zábrany kolem západní a jižní části objektu školy (dle protokolu
MěÚ, stavebního odboru, Kostelec nad Orlicí).
b) Odeslat dopis oběma dlužníkům (…………………………….) dle návrhu rady městyse, tzn.
že mají poslední možnost uhradit dluh za nájemné za rok 2011 do 30. 12. 2011 a pokud tento
dluh uhradí, bude s nimi uzavřena smlouva na rok 2012 na 6 měsíců.
5. Doporučuje starostovi městyse:
a) Jednat s firmou VCES a.s. Solnice o ukončení smluvního vztahu na přístavbu ZŠ a o tomto
jednání informovat zastupitelstvo městyse na veřejném zasedání.
b) Oslovit odborného pracovníka Policie ČR o posouzení, zda úsek silnice č. I/11 (u Jastu) je
bez zdi a zábradlí bezpečný a zda je tato stavba součástí silnice či nikoliv.
Zapsal: Jiří Skalický
…………………………………….
Jiří Kaplan, starosta městyse
…………………..………….
Jiří Skalický, místostarosta

