Usnesení z 84. zasedání rady městyse Doudleby nad Orlicí
konaného dne 12. 07. 2018 v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) Se seznamem projektů doporučených k financování z operačního programu Životní
prostředí.
b) S Oznámením o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Chleny. Rada
městyse nemá k této zprávě žádné připomínky.
c) S jednorázovou prohlídkou nemovitosti čp. 492 provedenou firmou Stating s.r.o. Hradec
Králové. O řešení problémů podá starosta městyse informace po dalším jednání se
zástupci firmy Stating s.r.o. Hradec Králové.
d) S počtem zájemců o místo na finanční účetní s rozšířením na matrikářku městyse.
2. Ukládá starostovi městyse:
a) Odeslat nájemníkovi …………………………………………………………. dopis se stanoviskem rady
městyse, že pokud nedojde k nápravě v jeho chování, nebude s ním nadále uzavřena
nájemní smlouva.
b) Zaslat stěžovatelům ……………………………………. dopis s uvedením opatření přijatých radou
městyse k odstranění všech problémů.
c) Zajistit písemné stanovisko ředitele ZŠ a MŠ ke všem skutečnostem šetřeným Českou
školní inspekcí, ale také písemné šetření, o jaké další stížnosti se jedná, které řeší Policie
ČR.
d) Zajistit písemné vyjádření školské rady ke stížnostem na Základní školu a Mateřskou školu
Doudleby nad Orlicí.
e) Zajistit odpověď firmě Elektromontáže Votroubek s.r.o. Rychnov nad Kněžnou na jejich
žádost o existenci sítí u areálu nádraží ČD.
3. Schvaluje:
a) Pronájem části pozemku parc. č. 811/1 v k.ú. Doudleby nad Orlicí o výměře 33,55 m 2 ……
……………………… od 01. 08. 2018 za cenu dle platného ceníku.
b) Rozšíření pojistné smlouvy č. 4013058 uzavřené se společností D.A.S. Rechtsschutz AG,
Praha, o pojištění nového osobního vozidla Hyundai ix20.
c) Ukončení pojistné smlouvy pro vozidlo SPZ RKH 49-68 Škoda PickUP ke dni výročí
smlouvy.
4. Předává:
a) Cenovou nabídku studie úpravy zahrady u Klubu seniorů a Mateřského centra Jablíčko
k posouzení komisi pro životní prostředí z pohledu výše ceny za zpracování studie.
b) Žádost …………………………………. o přidělení obecního bytu komisi zdravotní a sociální
k projednání.
5. Doporučuje:
Získat alespoň ještě jednu nabídku na zpracování studie úpravy zahrady u Klubu seniorů
a Mateřského centra Jablíčko.
Zapsal: Jiří Skalický
Dne……………………..

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

Dne……………………..

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