Usnesení z 36. zasedání rady městyse konaného dne 12. 05. 2016
v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) S vyhodnocením projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Městyse Doudleby
nad Orlicí a nemá k vyhodnocení žádné připomínky.
b) S vyhodnocením skutečně vynaložených nákladů na provoz vodovodů za rok 2015
a nemá k němu žádné připomínky.
c) S vyhodnocením skutečně vynaložených nákladů na provoz kanalizace za rok 2015
a nemá k vyhodnocení žádné připomínky.
d) S informací o zahájení prací na dostavbě budovy ZŠ a s úpravou provozu vozidel
v ulicích, kde se budou pohybovat vozidla stavby.
e) S informací o řešení problematiky interiéru zasedací místnosti ÚM.
f) S informací o jednání s vlastníky pozemků a o možnosti jejich odkoupení pro zřízení
budoucí komunikace Vyhánov – Příkazy.
g) S informací o problému údržby zelených ploch v areálu TJ Velešov.
2. Ukládá starostovi městyse:
Písemně sdělit žadatelům stanovisko ohledně zřízení zpevněné komunikace do místní
části Mnichovství.
3. Souhlasí:
a) Se stavbou pergoly na pozemku č. parc. 815/2 v k.ú. Doudleb nad Orlicí za
předpokladu, že žadatelka splní podmínku ohlášení drobné stavby na Stavebním
úřadu v Kostelci nad Orlicí.
b) S poskytnutím materiální pomoci (zapůjčení lavic a stolů, popř. likvidace odpadků) na
zajištění akce Harley Davidson pro organizaci LLAMARO MARTIAL ARTS CLUB
Doudleby nad Orlicí.
c) S tím, aby starosta městyse provedl průzkum trhu na dodání vhodného traktoru na
sekání trávy.
d) Se zajišťováním sečení trávy na vedlejších plochách hřiště pracovníkem městyse za
mimořádnou odměnu.
e) Se zveřejněním inzerátu na přijetí pracovníka pro údržbu majetku městyse včetně
podmínky: řidičský průkaz na nákladní vozidlo.

4. Schvaluje:
Roční účetní závěrku PO ZŠ a MŠ Doudleby nad Orlicí za rok 2015.
5. Zamítá:
a) Nabídku společnosti Malované mapy s.r.o. Zlín na zhotovení leteckých snímků.
b) Žádost o finanční příspěvek na akci Harley Davidson pro organizaci LLAMARO
MARTIAL ARTS CLUB Doudleby nad Orlicí.
Zapsal: Jiří Skalický
………………………..…………………………
Jiří Kaplan, starosta městyse
………………………..…………………………
Jiří Skalický, místostarosta

