Souhrn usnesení z 43. zasedání rady městyse konaného dne 8. listopadu 2012
v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) S Veřejnou vyhláškou – Oznámení o rozšíření upravovaného katastrálního území komplexní
pozemkové úpravy v k.ú. Doudleby nad Orlicí a části k.ú. Vyhnánov.
b) Se žádostí Pozemkového fondu ČR o vyjádření k vypouštění předčištěných odpadních vod
z ČOV do veřejné kanalizace.
c) S veřejným výběrovým řízením na prodej nemovitosti (ČOV U Bažantnice) ve vlastnictví
státu ve správě Pozemkového fondu ČR.
d) S návrhy na řešení dostavby ZŠ včetně řešení stravovacího zařízení.
e) S celkovou situací ohledně výběrových řízení na akci „Energetické úspory zdravotního
střediska“.
f) S možností podání žádosti na získání dotace z Královéhradeckého kraje z prostředků
dotačního titulu 1.
g) S rozhodnutím Ministerstva kultury ČR o poskytnutí příspěvku na obnovu nemovité kulturní
památky - sochy Panny Marie.
h) S informací z jednání a kontroly v prostorách bývalého závodu Perla.
i) S informací ze semináře k odpovědnosti starosty za vnitřní kontrolní systém, pravomoci
finančního a kontrolního výboru a odpovědnosti hlavní účetní.
2. Souhlasí:
a) S tím, aby starosta městyse jednal o možnosti získání lukrativních pozemků pro městys.
b) S odpovědí na žádost Pozemkového fondu ČR o vyjádření k vypouštění předčištěných
odpadních vod z ČOV do veřejné kanalizace, která bude zaslána PF ČR.
c) S přidělením bytu v ulici Fügnerova čp. 143 …………………………… a s uzavřením smlouvy na
dobu určitou od 09. 11. 2012 do 30. 06. 2013.
d) S uzavřením smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2012.
3.

Schvaluje:
a) Uzavření nájemní smlouvy:
na 1 rok od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013 s těmito nájemníky:
byty čp. 415: ……………………………………………………………………………………………….;
byt v čp. 492: ……………………………………..;
byty v čp. 143: ……………………………………………………………………….;
byt v čp. 173: ………………………..;
byty v čp. 174: …………………………………………………;
na dobu ¼ roku od 01. 01. do 31. 03. 2013 s těmito nájemníky:
byt v čp. 172: ………………………;
byt v čp. 173: ………………………;
byt v čp. 174: ………………………………..;
byty v čp. 173: …………………………………………..; u obou nájemníků pod podmínkou
uhrazení dlužného nájemného.
b) Dodatky č. 17 a č. 10 ke Smlouvě o dílo na služby spojené s tříděním odpadů uzavřené
s firmou Ekola České Libchavy s.r.o.

c) Znění pokusu o smírné řešení před zahájením exekuce pro ………………………….. a jeho
odeslání jmenovanému.
d) Znění pokusu o smírné řešení před zahájením exekuce pro ………………………… a jeho odeslání
jmenovanému.
e) Plán inventur majetku Městyse Doudleby nad Orlicí na rok 2012 včetně jmenování hlavní
inventarizační komise a dílčích inventarizačních komisí.
4. Předává k projednání:
a) Žádost …………………………………… o přidělení obecního bytu komisi zdravotní a sociální.
b) Žádost TJ Velešov o zakoupení 2 ks bezpečných fotbalových branek finančnímu výboru.
c) Žádost o příspěvek pro Hospic Anežky České finančnímu výboru.
5. Předloží k projednání:
a) Žádost na získání dotace z Královéhradeckého kraje z prostředků dotačního titulu 1 –
obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti k projednání veřejnému
zasedání zastupitelstva městyse.
b) Návrh OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů veřejnému zasedání zastupitelstva městyse.
6. Pověřuje:
Hlavní inventarizační komisi výkonem činnosti likvidační komise.

Zapsal: Jiří Skalický

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

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

