Souhrn usnesení z 30. zasedání rady městyse,
konaného dne 16. února 2012 v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí

Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) S celým problémem ohledně řešení situace v lokalitě U Bažantnice (předání pozemků a
ČOV).
b) S oznámením MÚ Kostelec nad Orlicí o zahájení řízení o posouzení stavby obchvatu I/11
z hlediska krajinného rázu a nemá k němu připomínek.
c) S Územním souhlasem vydaným MÚ Kostelec nad Orlicí dne 10. února 2012 na umístění
stavby dětského hřiště.
d) S protokolem o hospodaření Městyse Doudleby nad Orlicí z kontroly FÚ Kostelec nad Orlicí
a se závěry uvedenými v tomto protokolu.
e) S informací pro občany o možností řešení sporů s finančními institucemi před státem
zřízeným finančním arbitrem. Informace bude zveřejněna na úřední desce městyse.
f) S informacemi z jednání starostů obcí bývalého okresu Rychnov nad Kněžnou.
g) Se žádostí společnosti AUDIS BUS o příspěvek na dopravu handicapovaných dětí – po
upřesnění bude znovu projednána.
h) S cenovou nabídkou na opravu vozidla M 25 a na jeho přípravu na STK. Nabídka bude
projednána při předložení rozpočtu na veřejném zasedání ZM.
i) S návrhem dodatku č. 2 ke smlouvě s firmou EVT Svitavy s.r.o. a s odůvodněním tohoto
návrhu. Návrh bude předložen k projednání na veřejném zasedání zastupitelstva městyse.
j) S dopisem ČSÚ o připravovaném šetření v roce 2012. Dopis bude zveřejněn na úřední desce
městyse.
k) Se stanoviskem školské rady k pozici ředitele PO ZŠ a MŠ.
l) S návrhem nových členů do školské rady pro další volební období. Návrh bude předložen
k projednání na veřejném zasedání ZM.
m) S informací o možné dílčí úpravě ÚPM Doudleby nad Orlicí.
n) S výsledky jednání o možné úpravě objektu LENA souhlasí se zpracováním jednoduché
studie možných přestaveb.
o) S výsledky jednání s Mgr. Grulichovou ve věci poskytnutí právní pomoci při řešení
problémů s Pozemkovým fondem ČR a s pomocí a při vymáhání dluhů za nájemné.

2. Doporučuje starostovi městyse:
Nadále jednat se zástupci PF ČR o podmínkách převodu majetku v lokalitě U Bažantnice
(předání pozemků a ČOV).

3. Souhlasí:
a) Se změnou Smlouvy o pronájmu části pozemku č. parc. 819/3 v k.ú. Doudleby nad Orlicí dle
žádosti ………………….
b) S úhradou penále ve výši 437,- Kč z rozpočtu městyse za doměřenou daň za 4. čtvrtletí 2010.
c) Se snížením nájemného od 01. 02. 2012 do odvolání o 50 % u nájemníků, kterým zamrzl
přívod pitné vody do bytu. Jedná se o tyto nájemníky:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………….

4. Schvaluje:
a) Uzavření nájemních smluv do 31. 12. 2012 s uvedenými nájemníky:
……………………………………………………………………………………
b) Uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor v Doudlebách nad Orlicí s firmou Telefonica
Czech Rebpulic a.s. do 30. 04. 2017.

5. Zamítá:
Žádost o finanční příspěvek pro Sdružení obrany spotřebitelů

Zapsal: Jiří Skalický

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

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

