Usnesení ze 73. zasedání rady městyse, konaného dne 06. 02. 2014
v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) S „Oznámením o společném jednání o návrhu ÚPO Chleny“ a nemá k ÚPO žádné
připomínky.
b) S „Oznámením veřejného projednání návrhu změny č. 1 ÚPM Kostelec nad Orlicí.“
Projednání se zúčastní starosta městyse.
c) S žádostí ………………………… na odkoupení pozemku č. parc. 1175/5 v k.ú. Vyhnánov.
d) S nabídkou firmy JJTrend, s.r.o., Náchod, na zkušební výměnu 1 ks kamery.
e) S cenovou nabídkou na vylaminování vodní nádrže hasičského vozidla Tatra 815. Pro
konečné rozhodnutí požaduje rada městyse předložení návrhu smlouvy na provedení
této práce.
f) S informacemi z jednání starosty městyse se zástupkyní společnosti Ekologický rozvoj
a výstavba, s.r.o., Jaroměř.
g) S informací starosty městyse z jednání s Ing. arch. Pošepným k projektu dostavba ZŠ –
školní jídelna.
h) Se žádostí MAS Sdružení SPLAV o.s. o projednání poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu městyse a s návrhem smlouvy o poskytnutí těchto finančních prostředků.
i) Se sdělením KÚ Královéhradeckého kraje k novelizaci zákona č. 137/2006 Sb.
Přepracování směrnice zajistí starosta městyse spolu s finančním a kontrolním
výborem.
j) S informací o přípravě výběrového řízení na výměnu oken a dveří v čp. 143.
2. Doporučuje starostovi městyse:
a) Sdělit rodině ………………………………………………… názor rady městyse, který vyplynul z
projednávání žádosti o poskytování pečovatelské služby ………………………………………….
a) Získat další informace o možnostech používání kamerového systému.
b) Zjistit více podobností ohledně žádosti MAS Sdružení SPLAV o.s. o poskytnutí
finančních prostředků.
3. Schvaluje:
a) „Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 11098183 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR“.
b) Splátkový kalendář pro ………………………………, Doudleby nad Orlicí, na úhradu dluhu na
nájemné a na zálohách na služby za listopad a prosinec 2013 v celkové výši ……… Kč.
c) Osvobození od placení nájemného za měsíce únor až červenec 2014 za byt v čp.
….pro ……………………………. jako kompenzaci nákladů vynaložených na úpravu bytu.
d) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájemném na restauraci LENA uzavřené dne 20. 09. 2012.
Dodatek smlouvy je platný od 01. 01. 2014.
e) Měsíční nájemné na pronájem restaurace LENA pro rok 2014 ve výši 1250,- Kč.
4. Ukládá starostovi městyse:
a) Zveřejnit na úřední desce záměr o prodeji pozemku č. parc. 1175/5 v k.ú. Vyhnánov.

b) Svolat na 13. 02. 2014 zasedání rady městyse rozšířené o členy zastupitelstva městyse
a v pozvánce na toto zasedání zdůraznit důležitost tohoto jednání.
5. Nesouhlasí:
S koupí obrazu malíře - pana Filáčka za cenu 30 000,- Kč.
6. Ruší:
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájemném na restauraci LENA ze dne 20. 09. 2012.

Zapsal: Jiří Skalický
………………………..……………………….
Jiří Kaplan, starosta městyse
………………………..………………………….
Jiří Skalický, místostarosta

