Souhrn usnesení z 34. zasedání rady městyse rozšířené o členy zastupitelstva městyse
konaného dne 03. května 2012 v zasedací místnosti úřadu městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) S návrhem dopisu – odpovědí na dopis Pozemkového fondu ČR se stanoviskem k úhradě
nájemného za elektrickou energii za provoz ČOV v lokalitě U Bažantnice. Dopis – odpověď
- bude předložen k projednání na příštím veřejném zasedání zastupitelstva městyse.
b) S výsledkem výběrového řízení na opravu fasády ZŠ, který bude předložen VZ ZM společně
s návrhem smlouvy na provedení díla s vítěznou firmou Hynek Opočno.
c) S nabídkou na získání dotace na úsporu el. energie veřejného osvětlení od firmy Grand
Consulting s.r.o. Nabídka bude předložena k projednání VZ ZM.
d) Se záměrem propojení větších měst cyklostezkami a napojení na stávající cyklostezku
Hradec Králové – Ústí nad Orlicí.
e) Se žádostí předloženou velitelem zásahové jednotky SDH Doudleby nad Orlicí o využití
prostředků z fondu na obnovu hasičské techniky včetně zdůvodnění žádosti. Pokud je
čerpání z fondu „Obnova hasičské techniky“ již v letošním roce možné, bude žádost
předložena k projednání na VZ ZM.
f) S informací z řízení na získání finančních prostředků na výstavbu dětského hřiště v areálu
TJ. Velešov.
2. Schvaluje:
a) Nájemní smlouvu č. 21/RK/Dr/N/12/N se SÚS Královéhradeckého kraje na uzávěrku silnice
č. III/3164 na den 23. 06. 2012 z důvodu pořádání akce „Vítání léta.
b) Uzavření „Smlouvy o organizaci o výkonu veřejné služby“ mezi Úřadem práce ČR a
Městysem Doudleby nad Orlicí.
c) Podání odvolání proti usnesení Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou ve věci
opatrovnictví ……………………. včetně odůvodnění a doporučení nového opatrovníka
(…………………….).
3. Předává k projednání VZ ZM:
a) Návrh odpovědi na dopis Pozemkového fondu ČR se stanoviskem k úhradě nájemného
za elektrickou energii za provoz ČOV v lokalitě U Bažantnice.
b) Výsledek výběrového řízení na opravu fasády ZŠ.
c) Návrh smlouvy na provedení díla s vítěznou firmou Hynek Opočno na opravu fasády ZŠ.
d) Nabídku na získání dotace na úsporu el. energie veřejného osvětlení od firmy Grand
Consulting s.r.o.
g) Žádost velitele zásahové jednotky SDH Doudleby nad Orlicí o využití prostředků z fondu na
obnovu hasičské techniky včetně zdůvodnění žádosti za předpokladu, že je čerpání z tohoto
fondu možné již v letošním roce.
)

4. Doporučuje starostovi městyse:
Zjistit další informace k požadovanému finančnímu příspěvku na pomoc Respitné péče
„Jindra“ pro Farní charitu Litomyšl.
)

5. Pověřuje starostu městyse:
Zjištěním, zda lze čerpat finanční prostředky z fondu na obnovu hasičské techniky již
v letošním roce.
Zapsal: Jiří Skalický
…………………………………….
Jiří Kaplan, starosta městyse

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

