Souhrn usnesení z 60. zasedání rady městyse konaného dne 18. července 2013
v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) S informací z jednáni DSO Orlice a DS OHP. Po zjištění dalších podrobností bude celá
problematika projednána na VZ ZM.
b) S Oznámením o projednávání návrhu zadání změny č. 1 Územního plánu Kostelec nad Orlicí
a nemá k němu připomínek.
c) Se zamítavým rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ČR k žádosti společnosti South
Oil s.r.o. Praha týkající se stanovení průzkumného území pro vyhledávání a průzkum
konvenčních ložisek ropy a zemního plynu na území krajů Královéhradeckého a
Pardubického.
d) S Oznámením o zahájení řízení o odstranění stavby – vodní dílo v k.ú. Vyhnánov.
e) S písemným sdělením ………………………………….. o odstoupení žádosti o pronájem prostor
v čp. 87.
f) S žádostí ………………………. o pronájem prostor v čp. 87.
g) S žádostí …………………………………………. o odprodej pozemků par. č. 1202/3, 1547, 1548
z majetku Městyse Doudleby nad Orlicí. Případný odprodej bude projednán na VZ ZM.
h) Se zamítavým stanoviskem VCES a.s. Praha k reklamaci prasklých oken na přístavbě ZŠ.
i) S výsledky jednání k pozemkovým úpravám – cesty a biokoridory v k.ú. Doudleby nad Orlicí.
Návrhy úprav budou po dokončení předloženy k projednání na VZ ZM.
j) S postupem prací na fasádě ZŠ.
k) S informací o dočasném pozastavení stavby ZTV Na Slovensku a s prováděným
archeologickým průzkumem dotčené lokality.
l) S informací k opravě sochy v parčíku před budovou ZŠ.
m) S obsahem protokolu sepsaným s ………………………………………….
n) S vyhodnocením skutečně vynaložených nákladů na provoz veřejných vodovodů a kanalizací
za rok 2012 firmou AQUA Servis a.s. Rychnov nad Kněžnou.
o) Se sdělením paní Mgr. Grulichové o podání žaloby na …………………………………. o soudní
vyklizení bytu v čp. ……..
2. Schvaluje:
a) Podání žádosti na Státní fond rozvoje bydlení o změnu smlouvy u těch objektů, kterých se
týká možnost využít Nařízení vlády ze dne 03. 07. 2013.
b) Rozpočtové opatření č. 37, 38 a 39.
c) „Smlouvu o zřízení věcného břemene EP-12-2001849/VB/1 – přeložka nízkého napětí“.
d) Dodatek č. 6 ke Smlouvě č. 14/2013 o zajištění a poskytování pečovatelské služby pro
občany Městyse Doudleby nad Orlicí.
e) Uzavření „Smlouvy o prováděných pracích“ – výkopové práce při archeologickém průzkumu
v lokalitě Na Slovensku s Lukášem Kubenikem.
3. Doporučuje starostovi městyse:
a) Prověřit, kterých přestaveb objektů se týká možnost změny smlouvy v oblasti použití
prostředků se Státního fondu rozvoje bydlení dle Nařízení vlády ze dne 03. 07. 2013.

b) Projednat s …………………………………., žadatelkou o pronájem prostor v čp. 87, podmínky
pronájmu.
c) Projednat s úřadem práce možnost prodloužení smlouvy pro 2 pracovníky.
d) Svolat mimořádnou schůzku k řešení situace ohledně stravování ve školní jídelně za účasti
členů rady městyse, ředitele PO ZŠ a MŠ, členů stavební komise a vedoucí školní jídelny.
4. Předává komisi sociální a zdravotní:
Žádost o byt ……………………………………………………….
5. Souhlasí:
a) S provedením výměny prasklých oken na náklady Městyse Doudleby nad Orlicí.
b) S postupem a evidencí prováděných nepředvídaných víceprací na fasádě ZŠ.
6. Ukládá starostovi městyse:
Zveřejnit na úřední desce městyse záměr prodeje parcel č. 1202/3, 1547, 1548 v k.ú.
Vyhnánov.

Zapsal: Jiří Skalický

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

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

