Souhrn usnesení z 36. zasedání rady městyse konaného dne 21. června 2012
v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) Se situací v TJ Velešov, oddíl kopané.
b) Se žádostí na úhradu neinvestičních nákladů na děti, které navštěvují Mateřskou školu Láň
Rychnov nad Kněžnou.
c) S žádostí ………………………… o přidělení bytu.
d) S informací k zamítnutému převodu majetku bývalé Perly.
e) S návrhem „Mandátní smlouvy“ s c.k. ekonomickou kanceláří.
2. Souhlasí:
a) S pozastavením části příspěvku na činnost TJ Velešov, oddíl kopané. Uvolnění bude možné
po řádném zdůvodnění jeho použití.
b) S konáním tanečních zábav na parketu v areálu fotbalového hřiště v termínech 29. 06., 21.
07. a 18. 08. 2012 za předpokladu zajištění řádné pořadatelské služby.
c) S výměnou kuchyňské linky v obecním bytě v čp. ….., ve kterém bydlí ……………
………………………….. Náklad na pořízení a zabudování nové linky bude rozpuštěn do
nájemného za vybavení.
d) S přestěhováním nájemníků z objektu čp. 172 do objektů čp. 173 a čp. 174.
e) S uzavřením objektu čp. 172 pro havarijní stav (po předchozím přestěhováním nájemníků).
3. Doporučuje starostovi městyse:
a) Zaslat výboru TJ Velešov dopis s upozorněním na nutnost zlepšit pořádek v areálu hřiště.
b) Projednat připomínky ohledně „Mandátní smlouvy“ se zástupcem c.k. ekonomické
kanceláře.
4. Schvaluje:
a) Odstoupení od vymáhání poskytnutého peněžního daru ve výši 2000,- Kč na rodičích
…………………………………….a ……………………………..
b) Uzavření nových nájemních smluv pro nájemníky obecních bytů:
…………………………., čp. ….. - od 01. 08. 2012 do 31. 12. 2013;
…………………………, čp. ….. - od 01. 08. 2012 do 31. 12. 2013;
…………………………, čp. ….. - od 21. 07. 2012 do 28. 02. 2013.
c) Osvobození od poplatku ověřování elektronického podpisu u dokumentů sloužících pro
potřeby úřadu městyse.
d) Udělení výjimky z OZV č. 1/2008 (zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném
prostranství) článek 3, bod 1 a,b, na den 23. 06. 2012 pro konání akce „Vítání léta“.
5. Předává:
a) Finančnímu výboru žádost Městského úřadu v Rychnově nad Kněžnou, odbor školství,
kultury a MT, o úhradu neinvestičních nákladů na děti, které dojíždějí z Doudleb nad Orlicí
do mateřské školy Láň, Rychnov nad Kněžnou.
b) Komisi zdravotní a sociální žádost …………………. o přidělení bytu.
6. Ukládá starostovi městyse:
Zajistit vypracování směrnice pro přeceňování a oceňování majetku městyse na reálnou
hodnotu.
Zapsal: Jiří Skalický

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

