Souhrn usnesení z 27. zasedání rady městyse, konaného dne 5. ledna 2012
v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) Se zprávou velitele SDH ohledně celkového technického stavu současného vozidla AVIA a s
návrhem na řešení, tj. s požadavkem koupě nového vozidla pro SDH v roce 2014.
b) Se stížností ……………….na stav komunikace v ulici Na Benátkách.
c) S informacemi z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje k novele školského zákona pro
zřizovatele škol a školských zařízení platných od 1. ledna 2012.
d) S pozvánkou na valnou hromadu společnosti AQUA Servis konanou 30. 01. 2012; zúčastní
se starosta městyse.
e) Se smlouvou o smlouvě budoucí kupní s ………………………………………………., na
část pozemku pro budoucí cyklostezku: Doudleby nad Orlicí – Vamberk. Smlouva bude
předložena na veřejném jednání zastupitelstva městyse.
f) Se stavem prací a s financováním cyklostezky Kostelec nad Orlicí – Lípa nad Orlicí.
g) Se stavem finančních prostředků na jednotlivých účtech městyse ke konci roku 2011.
h) S oznámením o nabytí právní moci rozhodnutí pro stavbu venkovního vedení 35 kV pro
ZTV na 16 RD v lokalitě „Na Slovensku“.
i) Se stanoviskem Dopravního inspektorátu Policie ČR k poškozené opěrné zdi a zábradlí u
silnice č. I/11. Bude očekávat reakci ŘSD ČR, Správa silnic, Hradec Králové.
2. Ukládá starostovi městyse:
a) Písemně odpovědět na stížnost ……………… ohledně stavu komunikace v ulici Na
Benátkách.
b) Dořešit ve spolupráci s projektantem opravu kanalizace a opravu vozovky v lokalitě Na
Benátkách.
c) Písemně odpovědět …………. na jeho stížnost ohledně sousedských vztahů.
3. Souhlasí:
a) S umístěním ………………. v DPS v Kostelci nad Orlicí. Žádost bude předána ke kladnému
vyřízení dle možností DPS Kostelec nad Orlicí.
b) S uzavřením nájemní smlouvy s ………………………………………. na dobru určitou, tj.
na dobu 3 měsíců: leden, únor, březen 2012.
4. Schvaluje:
Uzavření smlouvy o dílo na poradenskou a konzultační činnost na rok 2012 s Ing. Arch.
Křelinou.
Zapsal: Jiří Skalický

…………………………………….
Jiří Kaplan, starosta městyse

…………………..………….
Jiří Skalický, místostarosta

