Usnesení ze 72. zasedání rady městyse rozšířené o členy zastupitelstva městyse,
konaného dne 16. 01. 2014 v zasedací místnosti městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) S návrhem položkového rozpisu rozpočtu na rok 2014 a s rozsahem předpokládaných
akcí na rok 2014. Návrh položkového rozpisu rozpočtu bude předložen k projednání
na VZ ZM.
b) s „Oznámením o společném jednání o návrhu ÚPO Potštejn.“ Starosta městyse zašle
písemné stanovisko, že městys nemá k ÚPO Potštejn připomínky.
c) S předloženou žádostí o stanovisko ke stavbě „I/11 Kostelec nad Orlicí – Doudleby
nad Orlicí, OŽK – ZDS“. Žádost včetně dokumentace bude předána k posouzení
stavební komisi.
d) S návrhem komplexních pozemkových úprav v k.ú. Doudleby nad Orlicí a části k.ú.
Vyhnánov. Návrh bude předložen k projednání na VZ ZM.
e) S žádostí ………………………………….., nájemníka bytu v čp. ……………………….. Rada
městyse bude žádost řešit až po provedené prohlídce bytu za účelem zjištění
skutečných nákladů vynaložených nájemníkem na úpravu bytu.
f) S žádostí o projednání připojení se k výzvě „Vlajka pro Tibet“. Žádost bude předložena
k projednání na VZ ZM
g) S návrhem na řešení přístavby 1. NP a 2. NP základní školy. Návrh řešení bude
projednán za účasti starosty městyse, ředitele PO ZŠ a MŠ na jednání stavební komise
dne 21. 01. 2014.
h) Se situací ohledně dluhů u poplatků za svoz komunálního odpadu.
2. Jmenuje:
Člena zastupitelstva Ing. Pavla Štěpánka členem stavební komise od 16. 01. 2014.
3. Schvaluje:
a) Dodatek č. 19 - „Specifikace stanovišť“ - ke smlouvě se společností EKOLA České
Libchavy s.r.o.
b) „Pravidla pro vyřazování a likvidaci movitého majetku Městyse Doudleby nad Orlicí“
s platností od 16. 01. 2014.
4. Doporučuje:
a) Kulturní komisi uspořádat akci „Vítání léta 2014“ v areálu fotbalového hřiště
TJ Velešov.
b) Znovu upozornit dlužníky poplatků za svoz komunálního odpadu písemnou formou na
sankce, kterým se při neplacení dluhů vystavují.
Zapsal: Jiří Skalický
………………………..……………………….
Jiří Kaplan, starosta městyse
………………………..………………………….
Jiří Skalický, místostarosta

