Souhrn usnesení z 61. zasedání rady městyse konaného dne 1. srpna 2013
v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) S pozvánkou na závěrečnou kontrolní prohlídku zdravotního střediska. Prohlídky se zúčastní
starosta městyse.
b) S výsledky kontrolního dne na stavbě ZTV Na Slovensku a současně s výsledky a náklady
archeologického průzkumu.
c) S informací z jednání ke státnímu stavebního dohledu v bývalém areálu Perly.
d) S faktem, že v roce 2013 nebude vypsán dotační titul na rekonstrukci veřejného osvětlení.
e) S informací o schválení dotace na nákup zametacího stroje.
f) S nabídkou „Asistenčního centra a.s. Hrade Králové“ – Operační program Životní prostředí –
prioritní osa 3.
2. Schvaluje:
a) Smlouvu č. 11098183 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životního prostředí na akci „Energetické úspory ZS.“
b) Rozpočtové opatření č. 40 a 41.
c) Smlouvu mezi panem Jiřím Švecem, Pohořelec 110/26, Praha 1 a Městysem Doudleby nad
Orlicí na restaurování pomníku padlým v první a druhé světové válce.
d) Mimořádnou odměnu pro ředitele PO ZŠ a MŠ za plnění mimořádných úkolů v uplynulém
období ………………………………...
3. Zamítá:
Žádost o pronájem místnosti v čp. 87 ………………………………………, podané dne 23. 07. 2013
a žádost …………………………………………….., podané 26. 07. 2013.
4. Ukládá starostovi městyse:
Připravit výběrové řízení k zajištění nového dodavatele oprav veřejného osvětlení.
5. Souhlasí:
a) S konáním akce Harley Davidson Day II. dne 17. 08. 2012 v prostorách Boxerny – sportovní
a relaxační centrum, Komenského 325, Doudleby nad Orlicí.
b) Se zpracováním návrhu na řešení úpravy vstupu do místní knihovny.
6. Předává finančnímu výboru:
K prověření, zda je možné žádost občanského sdružení LLAMARO MARTIAL Arts Club na
vybavení centra pro sportovní rozvoj dětí a mládeže kladně vyřídit nebo zamítnout.
Zapsal: Jiří Skalický

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

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

