Souhrn usnesení z 35. zasedání rady městyse konaného dne 31. května 2012
v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) Se situací, která nastala při dokončení rekonstrukce vodovodu, včetně kolaudace.
b) S nedostatky prováděných prací při rekonstrukci vodovodu.
c) S podmínkami zaměstnávání občanů na základě „Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné
služby“ včetně předaného jmenného seznamu.
d) Se zprávou o revizi a stavu komínů v obytných domech čp. 172, 173 a 174.
e) Se smlouvou na nákup osobního motorového vozidla Renault Master combi DCI 120, rok
výroby 2004. Smlouva bude předložena k projednání na příštím veřejném zasedání ZM.
f) S pozvánkou na valnou hromadu ČSAD Ústí nad Orlicí. Valné hromady se za Městys
Doudleby nad Orlicí nikdo nezúčastní.
g) Se zahájením řízení o územním plánu Lupenice – bez připomínek.
h) S výzvou k přistoupení k řízení o pozemkových úpravách v katastrálním území Kostelec nad
Orlicí – bez připomínek.
i) S dopisem ministra financí o skutečném stavu schválení novel zákona o rozpočtovém určení
daní.
j) S Rozhodnutím č. 47/2012 na uzavírku části silnice III/3164 dne 23. 06. 2012.
k) S dopisem Ministerstva zemědělství ohledně monitoringu eroze.
l) Se žádostí o příspěvek na provoz cyklobusů do Orlických hor. Žádost bude předložena
k projednání na veřejném zasedání ZM.
m) S nabídkou firmy Geosennse na mapový portál. O nákupu tohoto programu bude rozhodnuto
až po vlastním prostudování a vyzkoušení.
2. Schvaluje:
a) Na základě podepsané smlouvy o úhradu příspěvku na neinvestiční náklady spojené
s pobytem v domě s pečovatelskou službou umístění paní Marty Václavíkové do DPS
v Kostelci nad Orlicí.
b) Uzavření nových nájemních smluv pro nájemníky obecních bytů:
…………………………….. – od 23. 06. 2012 do 31. 12.2012;
…………………………….– od 28. 06. 2012 do 31. 12. 2012;
…………………………….– od 01. 07. 2012 do 31. 12. 2013;
…………………………….– od 01. 07. 2012 do 31. 12. 2012;
…………………………….– od 01. 07. 2012 do 30. 09. 2012;
…………………………….– od 01. 07. 2012 do 31. 12. 2012;
3. Předává k projednání VZ ZM:
a) Smlouvu na nákup osobního motorového vozidla Renault Master combi DCI 120, rok
výroby 2004.
b) Žádost o příspěvek na provoz cyklobusů do Orlických hor.
4. Doporučuje starostovi městyse:
Seznámit VZ ZM s celou situací, která nastala při dokončení vodovodu, včetně kolaudace.
)

5. Ukládá starostovi městyse:
a) Zajistit odstranění závad vyplývajících ze zpráv o stavu komínů v obytných domech
čp. 172, 173 a 174.
b) Písemně upozornit nájemníky v obytných domech čp. 172, 173 a 174 na nutnost odstranění
závad, které jsou způsobeny běžným provozem lokálních topidel.
Zapsal: Jiří Skalický

…………………………………….
Jiří Kaplan, starosta městyse
………………..………………..….
Jiří Skalický, místostarosta

