Souhrn usnesení z 29. zasedání rady městyse rozšířené o členy zastupitelstva městyse,
konaného dne 02. února 2012 v zasedací místnosti městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) S návrhem na rozdělení příspěvků organizacím, sdružením a jednotlivcům z rozpočtu
městyse pro rok 2012.
b) S návrhem rozpočtu městyse na rok 2012 včetně připomínkování k tomuto návrhu.
c) S návrhem školské rady na ponechání ředitele PO ZŠ a MŠ nadále ve funkci.
d) S ukončením funkčního období školské rady a s návrhem členů do této rady za městys pro
další období.
e) S doporučením zastupitelů městyse, aby v lokalitě Na Slovensku byla zbudovaná jednotná
kanalizace.
f) S návrhem smlouvy k přeložce VN pro 16 RD v lokalitě Na Slovensku.
g) Se zprávou o uplatňování ÚPM Doudleby nad Orlicí.
h) Se zřízením dvou nových hnízd na tříděný odpad.
i) S informacemi z jednání valné hromady společnosti AQUA Servis Rychnov nad Kněžnou.
j) Se žádostí o byt ………………a předává ji komisi zdravotní a sociální.
k) S pozvánkou na jednání ohledně ČOV U Bažantnice na Krajském pracovišti Pozemkového
fondu ČR.
l) S činností kulturní komise včetně akcí, které komise připravuje.
2. Doporučuje starostovi městyse:
a) Vyvolat po vyřešení celého problému s prodejem jednání s Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových a novým majitelem nemovitostí v areálu bývalé Perly a.s. za účasti
Stavebního úřadu Kostelec nad Orlicí o odstranění nedostatků.
b) Neuzavírat smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby dokud nebudou vyřešeny všechny
její nejasnosti.
c) Zjistit předpokládané náklady na dvě varianty přestavby budovy LENA – školní jídelna a
startovací byty.
3. Schvaluje:
Smlouvu o vložení majetku městyse – parcela č. 235 v k.ú. Doudleby nad Orlicí do hospodaření DSO Orlice.
4. Souhlasí:
S uskutečněním setkání příznivců tuningu dne 07. 04. 2012 od 9,00 do 17,00 hodin
na parkovišti.
Zapsal: Jiří Skalický

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

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

