Souhrn usnesení z 28. zasedání rady městyse, konaného dne 19. ledna 2012
v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) S usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ke kauze „Opatrovnictví………………“
b) S návrhem ke změně č. 2 ÚPO Potštejn. K návrhu nemá připomínek.
c) Se zadáním ÚPO Svídnice a nemá k tomuto plánu žádné připomínky.
d) S rozhodnutím č. 3/2011 o umístění stavby ZTV pro 16 RD v lokalitě „Na Slovensku“ v k.ú.
Doudleby nad Orlicí.
e) Se situací oprav kanalizace a vozovky v ulici Na Benátkách.
f) S informacemi z činnosti školské rady.
g) S návrhem smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby mezi Úřadem práce České
republiky a organizací – obcí; včetně příloh.
h) S postupem ukončování smluvního vztahu na přístavbu ZŠ mezi firmou VCES a.s. Solnice a
Městysem Doudleby nad Orlicí.
i) Se situací ve vymáhání dluhů za nájemné a odvoz TKO.
2. Souhlasí:
a) S pronájmem části pozemku o výměře 48 m2 na parcele č. 819/3 v k.ú. Doudleby nad Orlicí
………………………….. bude uzavřena nájemní smlouva.
b) S provedením nutných oprav autobusových zastávek.
c) S uzavřením smlouvy s firmou Artory s.r.o. na zpracování a podání žádosti o dotaci na
dětské hřiště v areálu TJ Velešov s názvem „Velešovský kopačák“.
d) Se stanoviskem starosty městyse, aby opravu kanalizace a vozovky v ulici Na Benátkách
provedla jedna firma komplexně.
3. Schvaluje:
a) Směrnici č. 1/2012 o poskytování cestovních náhrad s platností od 1. 1. 2012.
b) Zařazení dvojgaráže na pozemku městyse do inventurního soupisu majetku městyse za cenu
v místě obvyklou v částce 250 000,- Kč.
4. Ruší:
Směrnici č. 2/2011 o poskytování cestovních náhrad.
5. Ukládá Starostovi městyse:
Vyzvat další dvě pojišťovny k předložení nabídky na pojištění majetku městyse.
Zapsal: Jiří Skalický

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

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

