Souhrn usnesení z 59. zasedání rady městyse konaného dne 27. června 2013
v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) Se zprávou starosty městyse o sběru a třídění odpadů za rok 2012.
b) S písemným materiálem z 11. 06. 2013 „Stanovení průzkumného území konvenčních ložisek
ropy a zemního plynu“ zaslaným Ministerstvem životního prostředí ČR.
c) Se žádostmi o prodej stavebních pozemků pro výstavbu RD v lokalitě Na Slovensku.
d) S informací o zpracování územní studie na areál bývalého závodu Perla a o dalším postupu
prací v této lokalitě.
e) S řešením problému s nájemnicí bytu ……………………………………..
f) S postupem při vymáhání dluhů za nájemné.
g) S Oznámením Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o údržbových pracích na pozemcích
ve správě Povodí Labe.
h) S grafickým provedením baneru s nabídkou stavebních pozemků v lokalitě Na Slovensku.
i) S děkovným dopisem hejtmana Královéhradeckého kraje. Děkovný dopis bude zveřejněn na
úřední desce.
j) S děkovným dopisem starosty obce Hořín doudlebským hasičům za pomoc při likvidaci
následků povodně. Děkovný dopis bude zveřejněn na úřední desce.
k) Se závěry schůzky ředitele PO ZŠ a MŠ, vedoucí jídelny, tří občanek a předsedy školské rady.
2. Schvaluje:
a) Návrh nové smlouvy o výpůjčce kontejnerů na tříděný odpad s firmou EKO-KOM a.s. se
sídlem Na Pankráci, Praha 4.
b) Postup při řešení problému s nájemnicí bytu …………………………………...
c) Uzavření nájemní smlouvy na byt ……………………………………….. na dobu určitou od 01. 08.
2013 do 31. 07. 2014.
d) Uzavření nájemní smlouvy na byt …………………………………………….. od 01. 07. 2013 do 30. 9.
2013.
e) Pronájem části parcely č. 389/25 v k.ú. Doudleby nad Orlicí o výměře 24 m2 panu ………………..
………………………………………………………
, za účelem umístění plechové garáže.
Nájem na výše uvedenou část parcely bude uzavřen od 01. 07. 2013. Od tohoto data bude
vybíráno i nájemné.
f) Mimořádný finanční příspěvek ve výši 4 000,- Kč na nákup cen pro družstva starších žáků na
turnaj - Memoriál Milana Rokla.
g) Rozpočtové opatření č. 36, tj. převod částky 4 000,- Kč z rezervy pro TJ Velešov, oddíl
kopané, na činnost mládeže.
h) Dohodu o vzájemném zápočtu závazků a pohledávek č. 2/2013 mezi Městysem Doudleby
nad Orlicí a …………………………………..
3. Doporučuje:
a) Účast starosty městyse nebo technika na jednáních o pozemkových úpravách v k.ú.
Vamberk, která se budou dotýkat hranic s k.ú. Doudleby nad Orlicí.
b) Starostovi městyse a místostarostovi jednat …………………………………………… ohledně řešení
jeho situace.

4. Předává k projednání VZ ZM:
Žádosti o prodej stavebního pozemku ……………………………………………………………
5. Souhlasí:
S umístěním baneru na nabídku stavebních pozemků v prostoru nabízených stavebních
parcel v lokalitě Na Slovensku.
6. Ukládá starostovi městyse:
Znovu informovat Stavební úřad Kostelec nad Orlicí o stavu objektů v areálů bývalé Perly
a požádat o pomoc při řešení tohoto stavu.

Zapsal: Jiří Skalický

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

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

