Souhrn usnesení z 31. zasedání rady městyse,
konaného dne 08. března 2012 v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) S pozvánkou na Krajské setkání SMO ze dne 26. 03. 2012 v Hradci Králové, kterého se
zúčastní starosta městyse.
b) S poděkováním společnosti ASSA – ABLOY s.r.o. za podporu a pomoc při hledání
optimálního řešení dopravního spojení do Týništi nad Orlicí.
c) Se změnami k novele zákona o zadávání veřejných zakázek.
d) S možností získání dotace na úsporu elektrické energie pro veřejné osvětlení.
2. Schvaluje:
Ukončení platnosti bodu usnesení č. 30/3b na snížení nájemného k 29. 02. 2012. Ode dne 01. 03.
2012 bude nájemné vybíráno opět v plné výši.
3. Souhlasí:
a) S konáním sportovní akce oddílu orientačního běhu TJ Baník Vamberk na území Městyse
Doudleby nad Orlicí dne 28. 04. 2012.
b) S výpovědí …………….. ze smlouvy o pronájmu části pozemku č. parc. 815/2 v k.ú.
Doudleby nad Orlicí.
4. Zamítá:
a) Žádost Klubu dětí a mládeže Hradec Králové o finanční příspěvek na akci „Čištění řeky
Orlice“.
b) Žádost společnosti SUHOX s.r.o. Brno o pronájem nebo odkup zemědělských pozemků.
5. Předává:
Žádost ……………. o byt komisi zdravotní a sociální k zaevidování.
6. Doporučuje starostovi městyse:
a) Zveřejnit záměr na pronájem části pozemku č. parc. 815/2 v k.ú. Doudleby nad Orlicí nejen
na úřední desce, ale současně záměr vyvěsit ve vchodech přilehlých bytových domů.
b) Oslovit pana RNDr. Tomáše Kytlíka se žádostí o vypracování návrhu zadání pro zakázku na
opravu fasády a klempířských prvků budovy základní školy.
c) Iniciovat schůzku se zástupcem firmy IRBOS s.r.o. Čestice za účelem získání podrobnějších
informací pro případné podání žádosti o dotaci na úsporu elektrické energie pro veřejné
osvětlení za účasti starosty městyse, místostarosty městyse a Ing. Miroslava Dolka.
7. Ukládá starostovi městyse:
a) Písemně oznámit zamítavé rozhodnutí rady městyse na adresu KDM Hradec Králové
(viz bod 4a).
b) Písemně odpovědět společnosti SUHOX s.r.o. Brno, že Městys Doudleby nad Orlicí nemá
žádné vhodné pozemky pro záměr této společnosti, tj. pro pěstování energetických dřevin.
Zapsal: Jiří Skalický

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

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

