Souhrn usnesení z 33. zasedání rady městyse, konaného dne 19. dubna 2012
v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) Se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření Městyse za rok 2011. Zpráva bude
předložena k projednání na příštím veřejném zasedání zastupitelstva městyse.
b) S dopisem Pozemkového fondu ČR o úhradě nájemného a nákladů za elektrickou energii za
provoz ČOV v lokalitě U Bažantnice. Dopis bude předložen k projednání na příštím
veřejném zasedání zastupitelstva městyse.
c) S vypsáním výběrového řízení na opravu fasády ZŠ.
d) Se sdělením Finančního úřadu v Hradci Králové o IVT povolených Ministerstvem finanční
ČR na území Městyse Doudleby nad Orlicí.
e) S návrhem znění OZV č. 1/2012, která bude rušit OZV č. 7/2010. Konečné znění OZV č.
1/2012 bude projednáno a schváleno na příštím VZ ZM.
f) S výsledkem umístění žádostí o dotaci z fondů EU na energetické úspory zdravotního
střediska.
g) S výsledkem kontrolního měření vlhkosti v objektu čp. 492.
h) S nabídkou na získání dotace na úsporu elektrické energie veřejného osvětlení od firmy
Grand Constulting s.r.o., Praha 9.
i) Se žádostí o byt ………………..a předává ji komisi zdravotní a sociální.
j) S informací o stavu železničních přejezdů na katastru Doudleb nad Orlicí a se závěry
kontroly.
2. Souhlasí:
a) S provedením výsprav místních komunikací firmou Korekt s.r.o., středisko Choceň.
b) S uzavřením nových nájemních smluv na dobu určitou s těmito občany:
1)……………………., na dobu od 01. 04. 2012 do 30. 06. 2012.
2) …………………, na dobu od 06. 2012 do 31. 12. 2013
3) ……………………., na dobu od 05. 2012 do 31. 12. 2012.
c) Se zajištěním 200 ks evidenčních známek pro psy.
3. Schvaluje:
a) Uzavření smlouvy s firmou Luděk Skala – kominictví, Dolní Libchavy, o zajištění činností
vyplývajících z Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínků,
kouřovodů a spotřebičů paliv č. 91/2010 Sb. a ČSN 734201.
b) Výpověď nájmu bytu nacházejícího se v …………………………… v ul. Dukelská
v Doudlebách nad Orlicí, sestávajícího z jednoho pokoje, společného sociálního zařízení a
příslušenství umístěného mimo byt, a to sklepa (dále jen byt) ………………., bytem
Doudleby nad Orlicí, Dukelská ……..z důvodu podle ustanovení § 711, odst. 2 písm. b)
zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném znění, a to pro neplacení nájemného
a úhrad za plnění poskytovaní s užíváním shora označeného bytu po dobu měsíců 9/2010
část, 10-12/2010, 1-12/2011 a 1-2/2012.
4. Předává komisi zdravotní a sociální k zaevidování:
Žádost o byt ………………..
5. Předává k projednání VZ ZM:
a) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Městyse za rok 2011.
b) Dopis Pozemkového fondu ČR o úhradě nájemného a nákladů za elektrickou energii za
provoz ČOV v lokalitě U Bažantnice.
c) Návrhy znění OZV č. 1/2012, která bude rušit OZV č. 7/2010.
Zapsal: Jiří Skalický
…………………………………….
Jiří Kaplan, starosta městyse
…………………..………….
Jiří Skalický, místostarosta

