Souhrn usnesení 50. zasedání rady městyse, konaného dne 21. února 2013
v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) S rozhodnutím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ke stavbě rodinných domků
v ochranném pásmu I/11 v lokalitě Na Slovensku.
b) S informacemi starosty městyse z jednání Svazu měst a obcí.
c) S dopisem ……………………………………….. ze dne 11. 02. 2013 a nemá k tomuto dopisu žádných
připomínek.
d) S pozvánkou na jednání MAS Sdružení Splav. Jednání se zúčastní starosta městyse.
e) S žádostí o přidělení obecního bytu …………………………...
f) S Oznámením společného jednání o návrhu Změny č. 1 ÚPM Vamberk.
g) S informací z jednání s SDH ohledně požadavku na uzavření pracovních poměrů s členy
zásahové jednotky. Starosta městyse bude radu městyse znovu informovat po zjištění všech
podrobností.
2. Schvaluje:
a) Pronájem pozemků parc. č. 551, 552, 553 v k.ú. Doudleby nad Orlicí Farmě Tichý a spol. a.s.,
Záměl.
b) Dodatek č. 5 ke Smlouvě o pronájmu pozemků č. 375 uzavřené mezi Farmou Tichý a spol.
a.s., Záměl a Městysem Doudleby nad Orlicí.
c) Účetní závěrku PO ZŠ a MŠ za rok 2012 bez připomínek.
d) Odeslání žádostí dle zákona o rozpočtovém určení daní (o vyloučení použití účtu v ČNB pro
převod příjmů z výnosů daní nebo podílu na výnosu sdílených daní) na Ministerstvo financí
ČR.
3. Souhlasí:
a) S ukončením nájemní smlouvy na byt v čp. 143 s …………………………………………… k 31. 03.
2013.
b) S výší záloh na služby spojené s provozem restaurace Lena ve výši 3500,- Kč měsíčně na
období od 01. 01. 2013 do 31. 08. 2013.
c) Se splátkovým kalendářem na uhrazení dluhu ve výši 8000,- Kč za zálohy na služby spojené
s provozem restaurace Lena v roce 2012.
d) S vytyčením parcel pro 16 RD v lokalitě Na Slovensku až na hranici území bez ohledu na
ochranné pásmo izolovaných vodičů VN.
4. Doporučuje starostovi městyse:
a) Aby zájemci o koupi krajních parcel u silnice I/11 v lokalitě Na Slovensku byli seznámeni
s rozhodnutím KÚ Královéhradeckého kraje ke stavbě RD v ochranném pásmu I/11 v této
lokalitě.
b) Zjistit, do jaké míry se Změna č. 1 ÚPM Vamberka dotýká městyse.
5. Předává komisi sociální a zdravotní:
Žádost o byt …………………………..
Zapsal: Jiří Skalický
………………………..……………………….
Jiří Kaplan, starosta městyse
………………………..……………………….
Jiří Skalický, místostarosta

