Souhrn usnesení ze 45. zasedání rady městyse konaného dne 6. prosince 2012
v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) S informacemi o jednání s Pozemkovým úřadem Rychnov nad Kněžnou o pozemkových
úpravách v k.ú. Doudleby nad Orlicí.
b) S opakovanou žádostí …………………………………….
c) Se zprávou společnosti WAZA za listopad 2012.
d) S informací o dokončení kanalizace v ulici Na Benátkách.
e) S návrhem rozpočtu na opravu fasády zadní části budovy základní školy.
f) S žádostí ředitele PO ZŠ a MŠ na posílení rozpočtu v oblasti mzdových prostředků.
2. Souhlasí:
a) S podnájemním vztahem, který uzavře ……………………………….. coby podnikající fyzická osoba
se vznikající právnickou osobou ……………………………….. s.r.o.
b) S podnájemním vztahem, který uzavře …………………………… coby podnikající fyzická osoba se
vznikající právnickou osobou ………………………………………. s.r.o.
c) S uzavřením nového splátkového kalendáře dle návrhu …………………… na úhradu celého
dluhu za předpokladu, že jmenovaný uhradí splátky za říjen listopad 2012 v celkové výši
………………… do 07. 12. 2012.
d) S pořádáním hudební produkce v areálu fotbalového hřiště TJ Velešov Doudleby nad Orlicí
dne 25. 12. 2012.
e) S odpisovým plánem koupeného dlouhodobého majetku Dataprojektoru EPSON EB-455 Wi.
f) S ukončením nájemní smlouvy k bytu s ……………………………… v domě čp. 492 k 31. 12. 2012.
g) S pronájmem nebytových prostor ve zdravotním středisku od 01. 01. 2013
……………………………………………………………………………….., za účelem poskytování regeneračních
a sportovních masáží.
h) S tím, aby práci kronikáře vykonávala od 01. 01. 2013 …………………………………….
i) S uzavřením úřadu městyse ve dnech 28. 12. a 31. 12. 2012.
3. Schvaluje:
a) Úhradu poplatku ve výši 500,- Kč za charakteristiku nabízených nemovitostí ve veřejném
výběrovém řízení na prodej nemovitostí ve vlastnictví státu a ve správě Pozemkového fondu
ČR - ČOV U Bažantnice.
b) Dodatek smlouvy na rekonstrukci kanalizace Na Benátkách.
c) Cenu vánočních stromků za 50,- Kč bez DPH za 1 ks; tj. 60,- Kč včetně DPH.
d) Cenu za stočné pro rok 2013 ve výši 15,22 Kč bez DPH za 1m3.
e) Cenu za hrobové místo od 01. 01. 2013 ve výši 4,- Kč /m2.
f) Ceník služeb pro rok 2013 dle předloženého návrhu.
4. Předává k projednání VZ ZM:
a) Nabídku na odprodej pozemků od ……………………………...
b) Rozpočtový výhled na období 2013 – 2017.
c) Návrh rozpočtu na rok 2013.
d) Uzavření či ukončení smlouvy se společností WAZA a nebo uzavření smlouvy s jinou
firmou.
e) Návrh rozpočtu na opravu fasády zadní části budovy základní školy.
f) Žádost ředitele PO ZŠ a MŠ na posílení rozpočtu v oblasti mzdových prostředků.

5. Ruší
Po zvážení všech okolností bod 2c) usnesení ze 44. zasedání rady městyse.
6. Doporučuje starostovi městyse
a) Pozvat zástupce bytových domů čp. 429 a 430 k jednání o vyjasnění vlastnických vztahů.
b) Veřejně poděkovat …………………………………………... za jeho velmi dobře vykonávanou práci
ve funkci kronikáře na VZ ZM.
7. Ukládá starostovi městyse
Zaslat ……………………………………………. nový dopis s dodatečným vysvětlením.
Zapsal: Jiří Skalický

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

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

