Usnesení ze 79. zasedání rady městyse Doudleby nad Orlicí
rozšířené o členy zastupitelstva městyse, konaného dne 05. 04. 2018
v zasedací místnosti úřadu městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) S návrhem finančního výboru na přidělení finančních příspěvků sportovním
organizacím, jednotlivcům, spolkům a sdružením. Návrh bude předložen k projednání
na VZ ZM.
b) S návrhem finančního výboru ohledně úpravy cen za nájemné v obecních bytech
a za nájem nebytových prostor. Návrhy budou projednány na VZ ZM.
c) Se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Doudleby nad Orlicí za rok
2017. Zpráva bude předložena k projednání na VZ ZM.
d) S cenovými nabídkami na zateplení střechy včetně nové krytiny na budově čp. 492 –
Lena. Nabídky budou předloženy k projednání na VZ ZM.
e) S odpovědí ministryně Ministerstva pro místní rozvoj ČR o prodloužení termínu
kolaudace budovaných bytových jednotek v lokalitě Na Slovensku do 10. 12. 2021.
f) S dopisem makléře společnosti M&M reality holding a.s., Rychnov nad Kněžnou,
ohledně předkupního práva na pozemek č. parc. 1188 v k.ú. Vyhnánov. Návrh řešení
bude předložen k projednání na VZ ZM.
g) S oznámením o zahájení správního řízení: uzavření silnice I/14 v Potštejně v úseku
ulice Českých Bratří v blízkosti zámecké zdi, v termínu od 16. 04. do 04. 05. 2018.
h) S žádostí kulturní komise o možnosti přemístění a umístění sochy akademického
sochaře Ladislava Zemánka, která stojí v současnosti před hotelem Černigov v Hradci
Králové. Žádost bude předložena k projednání na VZ ZM.
i) Se situací kolem prodeje polního hnojiště na parc. č. 3250 v k.ú. Doudleby nad Orlicí.
j) S plněním usnesení č. 78/2 týkajícího se převodu pozemků Na Benátkách.
Problematika řešení bude předložena k projednání na VZ ZM.
2. Schvaluje:
a) Účetní závěrku PO ZŠ as MŠ za rok 2017 bez připomínek.
b) Smlouvy o výpůjčce a darování kompostérů se 6 občany dle přílohy č. 1 tohoto zápisu.
c) Podání žádosti na Ministerstvo zemědělství Praha 1 o poskytnutí finančního příspěvku na
hospodaření v lesích.
d) Podání žádosti o grant u Škoda AUTO a.s. na část nákladů při akci Vítání léta 2018.
3. Pověřuje starostu městyse:
Jednáním s …………………………………………. o možnostech přijatelného řešení problému
ohledně využití úložiště biologického odpadu.
Zapsal: Jiří Skalický

Dne……………………..

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

Dne……………………..

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