Souhrn usnesení z 53. zasedání rady městyse konaného dne 4. dubna 2013
v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) Se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření Městyse Doudleby nad Orlicí, která bude
zveřejněna na úřední desce.
b) S informacemi ze setkání starostů s představiteli Královéhradeckého kraje.
c) S nabídkou na prodej pozemků parc. č. 1421/1 a podílu z pozemku parc. č. 341/21
o velikosti 892/1000, oboje v k.ú. Doudleby nad Orlicí.
d) S informací starosty městyse o připravované schůzce k řešení areálu bývalé Perly.
e) S informací starosty městyse o možnosti vytvoření pracovních míst v Doudlebách nad Orlicí
na veřejně prospěšné práce za finanční podpory úřadu práce.
f) Se zamýšleným rozsahem stavebních prací na úpravě okolí před ZŠ.
g) S přípravou na akci ZTV Na Slovensku.
2. Souhlasí:
S prominutím poplatku ze vstupného z akce „Hasičský bál“ pořádané SDH Doudleby nad
Orlicí.
3. Předává:
a) K projednání komisi sociální a zdravotní žádost o byt ……………………………..
b) VZ ZM k projednání Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Městyse Doudleby nad
Orlicí.
c) VZ ZM k projednání nabídky na prodej pozemků parc. č. 1421/1 a podílu z pozemku parc.
č. 341/21 o velikosti 892/1000, oboje v k.ú. Doudleby nad Orlicí.
4. Ukládá starostovi městyse:
a) Prověřit, zda předložený posudek o zdravotním stavu ………………………………. je dostačující
k jeho užívání bytu, který byl zřízen pro nájemníky se ZTP.
b) Vypsat výběrové řízení na předložení nabídek na akci ZTV Na Slovensku.
c) Vypsat výběrové řízení na akci „Rekonstrukce fasády secesní budovy ZŠ včetně zateplení“.
5. Doporučuje starostovi městyse:
a) Projednat zaměstnání těchto nezaměstnaných občanů: ……………………………………………………
……………………………………………………
b) Oslovit 3 firmy, aby předložily nabídky na řešení stavebních úprav okolí před budovou
základní školy s termínem dokončení akce do 31. 05. 2013.
6. Jmenuje:
Členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci „Rekonstrukce fasády
secesní budovy ZŠ včetně zateplení“ ve složení: Jiří Skalický, Ing. Ivan Keprta, Ing. Miroslav
Dolek, Monika Šafaříková, Miloš Mazura, náhradník Jiří Kaplan.
Zapsal: Jiří Skalický
………………………..……………………….
Jiří Kaplan, starosta městyse

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

