Souhrn usnesení z 58. zasedání rady městyse konaného dne 13. června 2013
v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) Se zprávou ředitele PO ZŠ a MŠ k situaci v přijímání dětí do MŠ.
b) S informací ředitele PO ZŠ a MŠ o připravované úpravě „školkovného“ na další období na
základě výše nákladů na provoz MŠ z období předcházejícího.
c) S oznámením o přerušení provozu MŠ v době od 15. 07. do 18. 08. 2013.
d) S informací starosty městyse o plnění usnesení ústřední povodňové komise a ústředního
krizového štábu.
e) S informací starosty městyse o přípravě zadání „územní studie“ na bývalý areál Perly.
f) S jednáním sboru zástupců k pozemkovým úpravám v městysi.
g) S žádostí ………………………………….. o přidělení bytu.
h) S opakovaným zahájením řízení ve věci veřejného projednávání ÚPO Lupenice.
i) S kupní smlouvou na pozemky kolem cyklostezky Doudleby nad Orlicí – Kostelec nad Orlicí.
j) S pozvánkou na setkání „Doudlebanů“ ve dnech 05. 07. až 07. 07. 2013
2. Souhlasí:
S pomocí členů SDH v obci Hořín při odstraňování následků po povodních.
3. Schvaluje:
a) Zaslání částky ve výši 25 000,- Kč na pomoc oblastem postiženým povodněmi na speciální
konto 107-5068790267/0100.
b) Rozpočtové opatření č. 35 na převod částky 25 000,- Kč na speciální konto
107-5068790267/0100 na pomoc oblastem postiženým povodněmi.
c) Přidělení bytu v čp. 415 ………………………………………………………………………………., Doudleby nad
Orlicí, a uzavření smlouvy na dobu určitou od 01. 07. 2013 do 31. 12. 2013.
d) Uzavření nájemních smluv na dobu určitou s těmito nájemníky:
…………………………………….., od 01. 07. 2013 do 31. 12. 2013;
……………………………………….. od 01. 07. 2013 do 31. 12. 2013;
………………………………………. od 01. 07. 2013 do 31. 12. 2013;
………………………………………. od 01. 07. 2013 do 31. 12. 2013.
e) Udělení výjimky z OZV č. 1/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném
prostranství, článek 3 bod 1a, b, na den 22. 06. 2013 pro konání akce „Vítání léta 2013“.
4. Předává:
a) Žádost o byt ……………………………………… komisi sociální a zdravotní k zařazení do evidence.
b) VZ ZM k projednání kupní smlouvu na pozemky kolem cyklostezky Doudleby nad Orlicí –
Kostelec nad Orlicí.
5. Doporučuje starostovi městyse:
Projednat případ …………………………………………. s právníkem.
Zapsal: Jiří Skalický
………………………..……………………….
Jiří Kaplan, starosta městyse
………………………..……………………….
Jiří Skalický, místostarosta

