Souhrn usnesení z 15. zasedání rady městyse, konaného dne 9. června 2011
v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Bere na vědomí:
a) Sdělení zástupců TJ Velešov ohledně stavebních a dalších úprav v areálu hřiště.
b) Informaci o pracovní schůzce k povodňovému cvičení Povodeň 2011.
c) Informaci o opravě protipovodňové zídky.
d) Návrh finančního výboru podpořit akci „Zdravé oči našich dětí“, provoz cyklobusů a žádost
ZŠ Mozaika shodnou částkou 2000,- Kč - návrhy budou předneseny na veřejném zasedání
zastupitelstva městyse k projednání.
e) Sdělení Ministerstva spravedlnosti ČR o vytvoření centrálního registru evidenčních míst na
základě zákona o střetu zájmů.
2. Souhlasí:
a) S návrhem finančního výboru ke změnám v rozpočtu městyse:
- podpořit akci „Zelený trávník“ částkou 150 000,- Kč, kterou městys obdržel od firmy
GAPA;
- pozastavit akci přeložky vedení NN do KNN v oblasti areálu hřiště a takto ušetřené finanční
prostředky převést na vícepráce při úpravě mateřské školy.
b) S pozastavením akce přeložka NN do KNN v areálu TJ Velešov.
c) S rekonstrukcí elektroinstalace v MŠ tak, aby vyhověla současným předpisům.
d) S tím, aby dohlídku nad dodržováním veřejného pořádku při akci Vítání léta zajišťovala
firma Waza Security.
3. Nesouhlasí:
Se zakoupením objektu čp. 325 v Doudlebách nad Orlicí.
4. Revokuje bod 2e) 14. usnesení rady městyse ze dne 26. 05. 2011:
Po zvážení finančních nákladů na úpravu další třídy MŠ a seznámení se s dopisem ředitele
PO ZŠ a MŠ ruší rada městyse souhlas dle bodu 2e) usnesení rady městyse ze dne 26. 05.
2011 o umístění jednoho oddělení MŠ v budově družiny.
5. Ukládá:
Starostovi městyse:
a) Písemně odpovědět paní Hašové, že cena za nabízenou nemovitost je příliš vysoká a městys
nemá o koupi zájem.
b) Předložit záměr projektu na energetické úspory ve zdravotním středisku včetně ceny projektu
k posouzení zastupitelstvu městyse na veřejném zasedání
c) Předložit návrh rozpočtových opatření zpracovaný finančním výborem k projednání
zastupitelstvu městyse na veřejném zasedání.
Zapsal: Jiří Skalický

…………………..………….
Jiří Kaplan, starosta městyse
…………………………….
Jiří Skalický, místostarosta

