Usnesení z 18. zasedání rady městyse,
konaného dne 13. 08. 2015 v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) S možnou spoluprací se společností EDIFICE construction & consulting, s.r.o., Praha,
na zajištění výběrového řízení na dostavbu ZŠ v Doudlebách nad Orlicí a s tím
souvisejících činností.
b) S návrhem pravidel pro oceňování pozemků určených k prodeji. Návrh pravidel bude
předložen k projednání na VZ ZM.
c) S dopisem o zahájení Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Vyhnánov a v části
k.ú. Doudleby nad Orlicí. Informace bude zveřejněna na úřední desce městyse.
d) S vyúčtováním exekuce č.j. 18EXE-1200/2015-9 za povinnou ………………………………..,
……………………………….., Doudleby nad Orlicí.
e) S dopisem firmy AQUA Servis a.s., Rychnov nad Kněžnou, který upozorňuje
na některé možné nedostatky v rozvodu pitné vody.
f) S informací o zajištění dodávky elektrické energie na rok 2016.
g) S informací o omezení provozu na silnici 1/11 v úseku směr Kostelec nad Orlicí
na dobu 14 dnů v termínu od 17. 08. do 30. 09. 2015.
2. Ukládá starostovi městyse:
Zjistit u dalších firem cenové relace pro práce související s dostavbou budovy ZŠ
v Doudlebách nad Orlicí.
3. Souhlasí:
a) S výpovědí nájemní smlouvy ………………………………. z bytu v čp. 415 dohodou.
b) S pořádáním hudební produkce v areálu hřiště TJ Velešov dne 29. 08. 2015
od 20,00 do 02,00 hodin.
4. Schvaluje:
a) Návrh komise zdravotní a sociální a přiděluje uvolněný byt v čp. 415 ………………..
……………………….. na dobu od 01. 09. 2015 do 31. 12. 2015.
b) Předloženou smlouvu na úhradu neinvestičních nákladů spojených s pobytem …….
…………………………. v DPS Kostelec nad Orlicí.
c) Nájemní smlouvu s ……………………………… na nebytové prostory v Domě služeb (čp. 91)
od 01. 09. 2015 na dobu neurčitou.
d) Konání propagační akce „Z Doudleb na olympiádu“.
e) Rozpočtové opatření č. 11.
5. Doporučuje:
a) Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou v Kostelci nad Orlicí …………………
………………...
b) Dostupnou formou seznámit občany městyse s dopisem firmy AQUA Servis a.s.,
Rychnov nad Kněžnou, který upozorňuje na některé možné nedostatky v rozvodu
pitné vody.
Zapsal: Jiří Skalický

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

