Souhrn usnesení ze 46. zasedání rady městyse konaného dne 20. prosince 2012
v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) S cenou vodného pro rok 2013 předloženou spolčeností AQUA Servis a.s., Rychnov nad
Kněžnou.
b) S pozvánkou na valnou hromadu společností AQUA Servis a.s., Rychnov nad Kněžnou. Valné
hromady se zúčastní starosta městyse.
c) S průběhem veřejného výběrového řízení prodeje objektu ČOV U Bažantnice.
d) Se stavebním povolením pro zahájení prací na ZTV pro výstavbu 16 RD v lokalitě Na
Slovensku.
e) S informací o průběhu a závěrech z kontrolního dne k probíhajícím pozemkovým úpravám
v k.ú. Doudleby nad Orlicí.
f) S informací Mgr. Grulichové o nutnosti schválení splátkového kalendáře s …………………………
veřejným zasedáním ZM.
g) Se žádostí bývalých obyvatelek Doudleby nad Orlicí žijících v současné době v DPS v Kostelci
nad Orlicí o snížení platby za pobyt v DPS.
h) S kalkulací nákladů na možnou přestavbu restaurace Lena. Před předložením na VZ ZM
bude tento materiál ještě doplněn.
2. Schvaluje:
a) Podání žádosti na Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou o narovnání historických
nepřesností - provedení příprav pro změnu hranice mezi k.ú. Vyhnánov a k.ú. Doudleby nad
Orlicí u 6 rodinných domů v části Příkazy.
b) Uzavření darovací smlouvy s firmou Charvát a.s. na přijetí daru ve výši 60 000,- Kč.
c) Pronájem bytu v čp. 492 (Lena) …………………………….. na dobu určitou od 01. 01. 2013
do 31. 12. 2013.
3. Předává k projednání VZ ZM:
Návrh splátkového kalendáře s …………………………...
4. Doporučuje starostovi městyse
Odpovědět žadatelkám (……………………………………………………………………………………….), že
o snížení platby za pobyt v DPS by rada městyse rozhodovala až v případě, že by se
žadatelky dostaly do stavu finanční nouze.
5. Souhlasí
Se zveřejněním záměru pronájmu pozemků parc. č. 551, 552 a 553 v k.ú. Doudleby nad
Orlicí k hospodářské činnosti.
6. Ukládá starostovi městyse
a) Zveřejnit záměr pronájmu pozemků parc. č. parc. č. 551, 552 a 553 v k.ú. Doudleby nad Orlicí
na úřední desce městyse.
b) Prověřit u Ing. Podsedníka, zda nebude nutné obeslat dalšího – nového – účastníka
výběrového řízení na akci „Energetické úspory zdravotního střediska“ – stavební část.
Zapsal: Jiří Skalický
………………………..……………………….
Jiří Kaplan, starosta městyse

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

