Souhrn usnesení z 39. zasedání rady městyse konaného dne 16. srpna 2012
v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) S pozvánkou na úvodní jednání o pozemkových úpravách v k.ú. Doudleby nad Orlicí
a v části k.ú. Vyhnánov. Jednání se zúčastní starosta a místostarosta městyse.
b) S protokolem Policie ČR o odcizení majetku městyse.
c) Se situací ohledně vymáhání dluhu za nájemné od ……………………………………. S rozhodnutím
o splátkovém kalendáři rada městyse posečká na doporučení advokátní kanceláře.
d) S pasportem osvětlení a s celou situací ohledně řešení projektové dokumentace. Celý
problém rekonstrukce osvětlení bude přeložen k projednání VZ ZM.
e) Se žádostmi o posouzení stavu dřevin u rybníčku ve Vyhnánově. Žádosti předává komisi
životního prostředí.
f) S postupem prací při opravě sochy „Madona“.
g) Se stížností ……………………………. zaslanou na KÚ Královéhradeckého kraje. O postupu řešení
situace, která je předmětem stížnosti, bude rozhodnuto až po odborné konzultaci.
h) S návrhem „Dohody o vzájemných právech a povinnostech“ při provozování provozně
souvisejících vodovodů.
i) S pozvánkou SŽDC na kontrolu železničních přejezdů na trati Doudleby nad Orlicí –
Vamberk.
j) S problémy, které se s předpokládanou výměnou bytu ……………………………… vyskytly. Celá
záležitost bude znovu řešena po provedené revizi komínů a el. instalace v prostorách
vhodných pro výměnu.
k) S informací o postupu prací při opravě fasády objektu ZŠ.
2. Souhlasí:
a) S výměnou kuchyňské linky a sporáku v bytě …………………………………….. v čp. 143 na vlastní
náklady nájemníků.
b) S použitím prostředků investičního fondu PO ZŠ a MŠ na nákup interaktivního
dataprojektoru k vybavení učebny na druhém stupni základní školy.
c) S výjimkou na školní rok 2012/2013, tj. zvýšení počtu dětí v mateřské škole o 1 dítě, tzn.
z 50 na 51 dětí.
d) Se zpracováním dvou výběrových řízení pro akci: „Energetické úspory zdravotního
střediska“.
e) Se zněním písemného upozornění na neprovedení slíbené opravy železničního přejezdu
na silnici III/3164.
f) S prodloužením smlouvy na veřejnou službu pro všech 9 občanů do 30. 09. 2012.
g) S vyvěšením záměru o pronájmu restaurace Lena na úřední desce.
3.

Schvaluje:
a) Uzavření nových nájemních smluv pro tyto nájemníky obecních bytů:
………………………………………………….., čp…………… od 09. 09. 2012 do 31. 12. 2013;
………………………………………………….., čp……………, od 12. 09. 2012 do 31. 12. 2013;
………………………………………………….., čp……………, od 01. 10. 2012 do 31. 12. 2012;
………………………………………………….., čp……………, od 01. 10. 2012 do 31. 12. 2012.
b) Prominutí úroku z prodlení ……………………………………….. za pozdní placení nájemného
ve výši …………………………. Kč.
c) Nákup nové barevné tiskárny formátu A3.

4. Jmenuje:
Výběrovou komisi na zakázku „Kanalizace v ulici Na Benátkách“ ve složení: Ing. Ivan Keprta, Jiří
Kaplan, Jaroslav Suchomel, Miloš Mazura, Jiří Skalický, RNDr. Tomáš Kytlík.
5. Ukládá starostovi městyse:
Seznámit s výsledkem výběrového řízení na zakázku „Kanalizace v ulici Na Benátkách“
jednotlivé uchazeče a VZ ZM.
6. Doporučuje starostovi městyse:
a) Získat další potřebné informace o „Dohodě o vzájemných právech a povinnostech“ při
provozování provozně souvisejících vodovodů.
b) Projednat s prováděcí firmou zakončení pylonů u čelního portálu dle dobové fotografie.
7. Předává komisi životního prostředí:
Žádosti o posouzení stavu dřevin u rybníčku ve Vyhnánově.

Zapsal: Jiří Skalický

…………………………………….
Jiří Kaplan, starosta městyse

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

