Usnesení z 23. zasedání rady městyse, konaného dne 05. 11. 2015
v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) S Územním souhlasem na stavbu fasádního komínu na čp. 492 (Lena).
b) S žádostí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o spolupráci při realizaci zástavby
rodinnými domy v lokalitě Na Slovensku. Žádost bude předložena k projednání
na VZ ZM.
c) S dopisem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o poskytnutí dotace pro
jednotku SDH Doudleby nad Orlicí
2. Schvaluje:
a) Objednání a dodání fasádního komínu od firmy Stavebniny Morávek, Kostelec nad
Orlicí, za cenu 40 138,- Kč včetně DPH.
b) Objednání montáže fasádního komínu včetně napojení pro lokální topidlo v objektu
čp. 492 (Lena) od firmy Kominictví Strnad za cenu 9 293,- Kč.
c) „Souhlas s umístěním sídla pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor
dobrovolných hasičů Doudleby nad Orlicí“ v budově čp. 204.
d) Uzavření nových nájemních smluv o nájmu bytu na dobu určitou od 01. 01. 2016
do 31. 12. 2016 pro všechny nájemníky uvedené v přiloženém seznamu, který je
přílohou č. 1 tohoto zápisu s výjimkou ……………………………………….., ……………………..
a …………………………….., se kterými bude smlouva uzavřena na dobu určitou od 01. 01.
2016 do 30. 06. 2016 a dále ……………………………, se kterým smlouva uzavřena nebude.
e) Plán inventur majetku, pohledávek a závazků Městyse Doudleby nad Orlicí
k 31. 12. 2015.
f) Hlavní inventarizační komisi, dílčí inventarizační komise a likvidační komisi ve složení
uvedeném v Plánu inventur pro rok 2015, který je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
g) Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku ve výši 2 400,- Kč pro TJ Sokol
Doudleby nad Orlicí.
h) Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 2/2015 s TJ Sokol Doudleby nad Orlicí.
i) Konání vánočního koncertu dne 06. 12. 2015 v kostele Církve československé husitské
v Doudlebách nad Orlicí.
j) Zveřejnění oznámení „Dostavba budovy základní školy v Doudlebách nad Orlicí“
zadávané formou otevřeného řízení.
k) Přijetí dotace od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje pro jednotku SDH
Doudleby nad Orlicí.
l) Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na financování JPO
(jednotka požární ochrany).
m) Rozpočtové opatření č. 17 předložené účetní městyse.
3. Zamítá:
Uzavřít novou nájemní smlouvu na byt v čp. 143 s ……………………………… z důvodu
neplacení nájemného v průběhu roku 2015. Pan ……………………… bude písemně
upozorněn na to, že je povinen k 31. 12. 2015 předat vyklizený byt.
4. Doporučuje komisi zdravotní a sociální:
Připravit návrh na obsazení bytu, který bude uvolněn ……………………………..

5. Ukládá starostovi městyse:
Znovu písemně upozornit Stavební úřad Kostelec nad Orlicí na nutnost urychleného
řešení odstranění staveb v areálu bývalé Perly, které hrozí zřícením a zajištění celého
areálu proti přístupu cizích osob.
Zapsal: Jiří Skalický

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

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

