Usnesení z 69. zasedání rady městyse konaného
dne 28. 11. 2013 v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) S informací předsedy výběrové komise o otevření a vyhodnocení obálek s nabídkami
na VZ „Nákup samosběrného čistícího vozu“. Výsledek VŘ bude předán VZ ZM
k projednání.
b) S propočtem nákladů na svoz a likvidaci odpadů na rok 2014. Propočet s návrhem
ceny za svoz a likvidaci odpadů bude předložen k projednání na VZ ZM.
c) S „Oznámením o obnově katastrálního operátu v části katastrálního území Doudleby
nad Orlicí“.
d) S informací z jednání s ředitelem firmy AQUA Servis a.s. Rychnov nad Kněžnou.
e) S informací o provedených kolaudacích - ulice Na Benátkách a ZTV Na Slovensku a s uskutečněným převzetím dokončené akce „Velešovský kopačák“.
2. Schvaluje:
a) Dohodu o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků č. ZP 13140022 a ZP 13140025
mezi firmou Jast s.r.o. Doudleby nad orlicí a Městysem Doudleby nad Orlicí.
b) Cenu za 1 ks vánočního stromku bez rozdílu výšky: 60,- Kč včetně DPH.
c) Předloženou Smlouvu na odhrnování sněhu a posyp komunikací městyse
v Doudlebách nad Orlicí.
d) Poskytnutí příspěvku pro ČSTV Rychnov nad Kněžnou na zajištění akce „Nejúspěšnější
sportovec Rychnovska roku 2013“ ve výši 3000,- Kč.
e) Rozpočtové opatření č. 87.
f) Prominutí penále za pozdní úhradu dluhu na nájemném a služby s tím spojené ……..
……………………………………………………………………………..
g) Od 01. 01. 2014 pronájem nevyužitých místností nevhodných k obývání v nájemních
domech čp. 172, 173 a 174 jako místností pro skladování věcí za cenu 9,29 Kč
za 1 m2/měsíc.
h) Mimořádnou odměnu starostovi městyse za plnění náročných úkolů v roce 2013
………………………………………..
3. Ukládá starostovi městyse:
Připravit „Směrnici pro zřízení fondu na obnovu a opravy vodovodního řadu“.
4. Ruší:
Od 01. 01. 2014 placení nájemného za pronájem sklepů v nájemních domech
čp. 172, 173 a 174.
Zapsal: Jiří Skalický
………………………..……………………….
Jiří Kaplan, starosta městyse
………………………..………………………….
Jiří Skalický, místostarosta

