Souhrn usnesení ze 44. zasedání rady městyse, rozšířené o členy zastupitelstva městyse,
konaného dne 21. listopadu 2012 v zasedací místnosti Úřadu městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) S výsledkem výběrového řízení na investiční akci „Energetické úspory zdravotního střediska“
– technologická část.
b) S informací o kolaudaci cyklostezky Kostelec nad orlicí – Lípa nad Orlicí a se situací
v dofinancování celé akce.
c) S podmínkami, které byly ……………………… navrženy k pokusu o smír.
d) S nabídkou akademického sochaře Jiřího Švece na zrestaurování sochy „Pomník padlým
z 1. a 2. sv. války“. Náklady na tuto akci budou zahrnuty do rozpočtu na rok 2013.
e) S nutností úpravy parčíku před školou v okolí sochy „Pomníku padlým“. Náklady na tuto akci
budou zahrnuty do rozpočtu na rok 2013.
f) S pozvánkou na slavnostní vyhlášení ankety „Nejúspěšnější sportovec Rychnovska roku
2012“.
g) S rozpočtovým výhledem na období 2013 až 2017.
h) Rada městyse se seznamuje s pracovním návrhem rozpočtu na rok 2013.
2. Souhlasí:
a) Se zahájením jednání o uzavření smlouvy na provedení zakázky „Energetické úspory
zdravotního střediska“ – technologická část s vítěznou firmou.
b) S provedením ochranného nátěru na klempířských prvcích budovy ZŠ dle předloženého
návrhu.
c) S uzavřením splátkového kalendáře s …………………………. na zbytek dluhu v měsíčních
splátkách …………………. Kč za předpokladu, že bude splněna podmínka zaplacení ……………..
Kč v hotovosti do 30. 11. 2012.
3. Schvaluje:
a) Převedení částky 40 000,- Kč, která je blokována na činnost mládeže, na účet TJ Velešov
s určením na nákup bezpečnostních branek pro mládež, popřípadě na doplnění kopacích
míčů pro mládež.
b) S provedením ochranného nátěru na klempířských prvcích budovy ZŠ dle předloženého
návrhu.
c) Dohodu o vzájemném zápočtu závazků a pohledávek č. ZP12130007 ze dne 02. 11. 2012
mezi firmou Jast s.r.o. Doudleby nad Orlicí a Městysem Doudleby nad Orlicí.
4. Předává k projednání VZ ZM:
a) S doplněný návrh OZV o místním poplatku za komunální odpad k projednání na VZ ZM.
b) Rozpočtový výhled na období 2013 – 2017.
c) Návrh rozpočtu na rok 2013.
Zapsal: Jiří Skalický
………………………..……………………….
Jiří Kaplan, starosta městyse

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

