Souhrn usnesení z 37. zasedání rady městyse konaného dne 12. července 2012
v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) S přípravou prací pro realizaci rekonstrukce kanalizace v lokalitě Na Benátkách.
b) S problémy s přeložkou plynovodu nutné pro povolení výstavby obchvatu Doudleb nad
Orlicí. Celý problém týkající se přeložky plynovodu bude předložen k projednání veřejnému
zasedání ZM.
c) S koncem výpovědní lhůty z nájmu bytu pro …………………. v čp. …., a to k 31. 07.
2012.
d) S informací starosty městyse ohledně přidělení dotace na financování projektu „Energetické
úspory zdravotního střediska“.
e) Se závěry z měření koncentrace sumy minerálních a azbestových vláken v prostředí
v budově MŠ. Po novém měření bude rada městyse znovu informována.
f) S informacemi z jednání DSO Orlice ke stavbě „Cyklostezky Čestice – Častolovice –
Kostelec nad Orlicí“.
g) S oznámením o projednání zadání územního plánu Chleny. K tomuto zadání nemá žádné
připomínky.
h) S informací o problematice týkající se provozování vodovodu (vlastnictví vodoměrů,
výpočet ceny). Jednotlivé body této problematiky budou nadále prověřovány.
2. Souhlasí:
a) Na základě sdělení ………………., že uhradí dluh za ………………, s pozastavením
exekučního řízení na …………………….
b) S přestěhováním ………………… z bytu v čp. …….. do bytu v čp. ……...
c) S výměnou nevyhovujícího bytu ……………. v čp. …….. za vyhovující v čp. ……...
d) Se zveřejněním záměru prodeje pozemku č. parc. 523/3 v k.ú. Doudleby nad Orlicí na úřední
desce městyse.
e) S přípravou výběrového řízení na zakázku „Energetické úspory zdravotního střediska“
panem L. Podsedníkem za částku 22 000,- Kč.
f) S prodloužením smlouvy s firmou Energomontáže Votroubek na realizaci přeložky VN
v lokalitě Na Slovensku do 10. 12. 2012.
g) S konáním akce orientačního běhu ve dnech 20. – 22. 07. 2012 na území Doudleb nad Orlicí.
h) S tím, aby pan Aleš Matlocha zpracoval pro Městys Doudleby nad Orlicí možné úspory na
energiích při přechodu k jinému dodavateli.
3. Schvaluje:
a) Uzavření nových nájemních smluv pro tyto nájemníky obecních bytů:
……… …………………, čp. ……… – od 26. 07. 2012 do 31. 12. 2013;
…………………………., čp. …….. – od 01. 08. 2012 do 31. 07. 2013.
b) Zbudování místa pro odběr vody na hřbitově za cenu 39 940,- Kč. Finanční výbor zařadí tuto
akci do rozpočtu na tento rok.
4. Předává:
Veřejnému zasedání ZM celý problém týkající se přeložky plynovodu nutné pro povolení
výstavby obchvatu Doudleb nad Orlicí.
5. Ukládá finančnímu výboru:
Zařadit akci zbudování místa pro odběr vody na hřbitově za cenu 39 940,- Kč do rozpočtu
na tento rok.
Zapsal: Jiří Skalický
…………………………………….
Jiří Kaplan, starosta městyse
………………..………………..….
Jiří Skalický, místostarosta

