Souhrn usnesení z 62. zasedání rady městyse konaného dne 23. srpna 2013
v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) S Rozkladem proti Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu
státní správy VI, Hradec Králové, který podala firma SouthOil s.r.o. Praha
b) S návrhem dodatku č. 1 ke směrnici č. 2/2011.
c) S návrhem úpravy regulativů pro výstavbu RD v lokalitě „Na Slovensku“.
d) S cenovou nabídkou firmy Stavona s.r.o. České Libchavy na výměnu vchodových dveří
a oken u místní knihovny.
e) S nabídkami na zajištění výběrového řízení na realizaci projektu z OPŽP na snížení prašnosti
v obci Doudleby nad Orlicí a následného monitoringu tohoto projektu
f) Se žádostí ……………………………… o změnu územního plánu
g) S kolaudačním souhlasem na akci „Stavební úpravy zdravotního střediska čp. 366“.
2. Schvaluje:
Příspěvek ……………… Kč na Cyklobusy Orlických hor 2013.
3. Doporučuje starostovi městyse:
Oslovit alespoň ještě jednu firmu o vypracování cenové nabídky na výměnu vchodových dveří
a oken u místní knihovny.
4. Revokuje:
Usnesení č. 60/6 ze dne 18. 07. 2013.
5. Ukládá starostovi městyse:
a) Informovat VZ ZM o předpokládaném záměru výstavby školní jídelny.
b) Informovat VZ ZM o možnosti zateplení objektu LENA.
c) Písemně informovat ……………………. o důvodu odmítnutí jeho žádosti.
d) Zveřejnit na úřední desce záměr pronájmu dvou částí pozemku č.parc. 819/3 v
k.ú. Doudleby nad Orlicí.
e) Odpovědět písemně na žádost ………….. z čp. ……..
f) Předložit návrh dodatku č. 1 ke směrnici č. 2/2011 k projednání na VZ ZM.
g) Předložit návrh úpravy regulativů pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „Na
Slovensku“ k projednání na VZ ZM.
h) Předložit nabídky na zajištění výběrového řízení na realizaci projektu z OPŽP na snížení
prašnosti v obci Doudleby nad Orlicí a následného monitoringu tohoto projektu na VZ ZM.
i) Předložit žádost ……………………………… k projednání na VZ ZM.
j) Odpovědět ………………………………… na dopis.
6. Zamítá:
Žádost ………………………………. o odkoupení pozemků č. parc. 1202/3, 1547 a 1548 v k.ú.
Vyhnánov.
Zapsal: Jiří Skalický
………………………..……………………….
Jiří Kaplan, starosta městyse
………………………..……………………….
Jiří Skalický, místostarosta

