Usnesení z 1. zasedání rady městyse, rozšířené o členy zastupitelstva městyse,
konaného dne 18. listopadu 2010 v zasedací místnosti městyse v Doudlebách nad Orlicí

Rada městyse:
1. Bere na vědomí:
a) Informaci o výsledcích výběrového řízení na akci „Zateplení MŠ“ – výběrovou komisí byla
jako nejvhodnější vybrána firma PROBI stavební s.r.o. z Nového Města nad Metují.
b) Informaci o jednání členské schůze oddílu kopané TJ Velešov.
c) Ukončení nájemní smlouvy ………………………..byt v domě čp. 173.
d) Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací
do digitální podoby (katastrální území Vyhnánov).
e) Žádosti o byt ………………………………………………………………..
f) Žádost společnosti AKTIV Opava s.r.o. o užívání znaku městyse.
g) Ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 827/2 a 819/11 v k.ú.
Doudleby nad Orlicí o výměře 26 m2.
h) Pozvánku na zahájení provozu přeložky „Obchvat Vamberk“.
i) Návrh odměn členům zastupitelstva městyse.
2. Zřizuje:
a) Komisi stavební.
b) Komisi zdravotní a sociální.
c) Komisi školskou a kulturní.
d) Komisi životního prostředí.
3. Souhlasí:
a) S určením dnů a hodin pro jednání rady městyse a veřejného zasedání zastupitelstva městyse.
b) S jednacím řádem rady městyse.
c) Se směrnicí pro provedení inventarizace pro rok 2010.
d) Se jmenování hlavní inventarizační a likvidační komise.
e) S proplacením částky 28 728,- Kč z rozpočtu městyse manželům Čapkovým za výměnu oken
a balkónových dveří.
f) S uzavřením Smlouvy na úklid sněhu s panem Jiřím Hlaváčkem.
g) S uzavřením Smlouvy o svozu a uložení odpadu s firmou Ekola České Libchavy s.r.o.
h) S cenou vánočních stromků: 60,- Kč/ 1 kus včetně DPH.
i) S proplacením náhrady ……………………………………… vzhledem k úrazu na chodníku
městyse.
.
4. Ukládá:
a) Starostovi městyse prověřit možnosti dovážky obědů firmou Gastroroyal Žamberk.
b) Starostovi městyse zajistit přípravu a konzultaci všech vyhlášek, které je nutné pro období od
01. 01. 2011 schválit a předložit je na nejbližším VZ ZM.
c) Starostovi městyse pozvat na příští zasedání rady městyse zástupce firmy WAZA
SECURITY s.r.o.
Zapsal: Jiří Skalický
…………………..………….
Jiří Kaplan, starosta městyse

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

