Souhrn usnesení z 32. zasedání rady městyse, rozšířené o členy zastupitelstva městyse,
konaného dne 22. března 2012 v zasedací místnosti městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) S návrhem smlouvy s ČEZ Distribuce na připojení ZTV pro lokalitu Na Slovensku.
b) S cenovým návrhem Dis. Pavla Haupta na ošetření stromů – jasanů – v ulici Fügnerova.
c) S tiskovou zprávou k čerpání dotací z prostředků EU.
d) S nabídkou možnosti získání dotace na úsporu elektrické energie na provoz veřejného
osvětlení.
e) S návrhem na výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Oprava fasády
na části budovy základní školy“.
f) S informací k identifikaci parcel – pozemků nabízených Pozemkovým fondem ČR.
g) S vyhodnocením bezpečností situace Policie ČR za rok 2011 v obvodu Městyse Doudleby
nad Orlicí.
h) Se žádostmi o byt ……………….. a …………………...
i) Se žádostí o byt ……………….. Vzhledem k tomu, že se na bytovém domě čp. 174
vyskytly hrubé stavební závady, bude žádost řešena až po zhodnocení stavebního stavu
objektu.
j) Se žádostí o výměnu bytu ………………. O žádosti bude rozhodnuto po zjištění technického
stavu čp. 174.
2. Schvaluje:
a) Podání žaloby k Okresnímu soudu v Rychnově nad Kněžnou na zaplacení dluhu ve výši
103 114,- Kč proti panu Janu Stašákovi, Záměl 75, IČ: 73582166 z titulu nezaplacených
úhrad v souvislosti s užíváním nebytových prostor objektu společenského domu LENA,
čp. 492 v obci a k.ú. Doudleby nad Orlicí.
b) Udělení plné moci JUDr. Miroslavu Tuzarovi, advokátovi, se sídlem v Rychnově nad
Kněžnou, Palackého 108, pro řízení u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou
o zaplacení dlužné částky 103 114,- Kč proti panu Janu Stašákovi, Záměl 75, IČ: 73582166.
c) Dodatek č. 4 ke Smlouvě o pronájmu pozemků s Farmou Tichý a spol. a.s., Záměl.
d) Zápis kroniky za rok 2011 ve zněním předloženém radě městyse.
3. Souhlasí:
a) S uzavřením nové nájemní smlouvy na byt s ……………... na dobu určitou
od 01. 04. 2012 do 30. 06. 2012.
b) S pořádáním kulturních akcí v areálu TJ Velešov ve dnech 24. 03. , 30. 04., 18. 05., 21. 09.,
19. 10., 23. 11. a 25. 12. 2012 za předpokladu zajištění řádné pořádkové služby a úklidu
v okolí areálu po ukončení každé akce.
4. Nesouhlasí:
S uzavřením nové nájemní smlouvy na byt s ……………………..
5. Předává komisi zdravotní a sociální k zaevidování:
a) Žádost o byt …………………
b) Žádost o byt …………………….
6. Doporučuje starostovi městyse:
Nadále jednat s Pozemkovým fondem ČR o převodech pozemků a objektu ČOV v lokalitě
U Bažantnice.
Zapsal: Jiří Skalický
…………………………………….
Jiří Kaplan, starosta městyse
…………………..………….
Jiří Skalický, místostarosta

