Souhrn usnesení ze 47. zasedání rady městyse konaného dne 10. ledna 2013
v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) S vyjádřením k realizované akci „Energetické úspory objektu mateřské školy v Doudlebách
nad Orlicí“.
b) S nabídkou firmy AXIOM engineering Pardubice. O využití nabídky vypracování Průkazu
Energetické náročnosti budov bude rozhodnuto po prověření nutnosti vypracování tohoto
průkazu na konkrétní budovy.
c) S žádostí o byt …………………………………..
d) S výsledkem výběrového řízení na akci „Energetické úspory zdravotního střediska“ –
stavební část.
e) S informací pro územní samosprávné celky – kraje a obce – o právní úpravě vedení
peněžních prostředků, které jsou podřízeny účtům státní pokladny, výhradně na účtu
u České národní banky.
2. Schvaluje:
a) Směrnici č. 1/2013 pro poskytování cestovních náhrad.
b) Přijetí finančního daru od ………………………. na úhradu neinvestičních nákladů spojených
s pobytem ………………………….. ve Farní charitě Litomyšl.
c) Smlouvu na poradenskou a konzultační činnost v oboru architektury a územního plánování
uzavřenou mezi Ing. Arch. Františkem Křelinou – Ateliér Delta 90 a Městysem Doudleby nad
Orlicí.
d) Objednání vypracování realizační projektové dokumentace pro komunikaci Na Benátkách
u firmy Mados s.r.o.
e) Podání žádosti o poskytnutí dotace na rok 2013 z programu „Podpora obnovy a rozvoje
venkova“ na realizaci projektu výstavba dětského hřiště v areálu fotbalového hřiště.
f) Podání žádosti o dotaci na ZTV v lokalitě Na Slovensku z programu „Podpora výstavby
technické infrastruktury pro rok 2013“.
g) Odepsat jako nevymahatelnou pohledávku dluh na nájemném za …………………………., bytem
……………………………… za měsíc září 2012 ve výši 717,- Kč.
h) Doporučení finančního výboru zařadit ČOV U Bažantnice včetně části kanalizační sítě
a pozemku do evidence dlouhodobého hmotného majetku městyse za částku 15 010,- Kč.

3. Předává komisi sociální a zdravotní:
Žádostí o byt …………………………………………….
Zapsal: Jiří Skalický

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

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

