Souhrn usnesení z 41. zasedání rady městyse konaného dne 04. října 2012
v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) S informací z kontrolního dne na stavbě cyklostezky Kostelec nad Orlicí – Lípa nad Orlicí.
b) S informací o financování dokončení stavby cyklostezky Kostelec nad Orlicí – Lípa nad Orlicí.
c) Se zápisem z kontrolního dne restaurování nemovité kulturní památky - sochy Panny Marie.
d) S informací z jednání výběrové komise na zhotovení zakázky „Energetické úspory
zdravotního střediska“.
e) S informací z kontrolního dne na akci „Oprava fasády ZŠ“ a s nabídkou na antigraffiti nátěr.
f) S informací o přípravě opravy fasády zadní části ZŠ.
g) S pozvánkou zaslanou Pozemkovým úřadem Rychnov nad Kněžnou. Akce se zúčastní
starosta městyse.
h) S výsledky měření koncentrace minerálních a azbestových vláken v ovzduší v budově
mateřské školy. Případné posílení rozpočtu PO ZŠ a MŠ bude projednáno až v závěru roku
2012.
i) S informací o předání staveniště pro akci „Kanalizace Na Benátkách“ a s termínem zahájení
stavby.
j) S jednáním kulturní komise o výzdobě vánočního stromu a okolí.
2. Souhlasí:
a) S ukončením nájmu dohodou v prostorách zdravotního střediska k 31. 12. 2012 s nájemcem
……………………………………………...
b) S dohodou o splátkách dluhu spojenou s uznáním dluhu za nájemné ……………………. v částce
………………. Kč bez příslušenství, které bude vyčísleno po zaplacení dluhu.
c) S uzavřením předloženého splátkového kalendáře s …………………………………., bytem
……………………………. na úhradu faktury za pohřeb …………………………..
d) S uzavřením splátkového kalendáře s ……………………………. na úhradu dluhu na nájemném
v obecním bytě v čp. ………….
3.

Schvaluje:
Předloženou smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na přeložku
sloupu nízkého napětí v místě budoucí zástavby Na Slovensku.

4. Ukládá starostovi městyse:
Zveřejnit záměr pronájmu uvolněných prostor ve zdravotním středisku od 01. 01. 2013 na
úřední desce.
5. Předává:
a) Návrh smlouvy na stavební práce s vítěznou firmou na zhotovení zakázky „Energetické
úspory zdravotního střediska“ k projednání VZ ZM.
b) Návrh kulturní komise o výzdobě vánočního stromu a okolí k projednání VZ ZM.
Zapsal: Jiří Skalický
………………………..……………………….
Jiří Kaplan, starosta městyse

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

