Usnesení ze 77. zasedání rady městyse
konaného dne 27. 03. 2014 v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) S náklady na čištění odpadních vod pocházejících z Doudleb nad Orlicí v ČOV Vamberk
a s problematikou, která s tím úzce souvisí.
b) Se závěrem výběrové komise pro otevírání obálek a vyhodnocením výběrového řízení
na výměnu oken v čp. 143.
c) S informací starosty městyse z akce Nejúspěšnější sportovec Královéhradeckého kraje
za rok 2013.
2. Doporučuje:
a) Starostovi městyse jednat s Ing. Bohuslavem Koubou o možnosti zpracování
ekonomického rozboru pro nejvýhodnější variantu čištění odpadních vod
v Doudlebách nad Orlicí.
b) Zastupitelstvu městyse na základě vyhodnocení výběrového řízení uzavřít smlouvu na
výměnu oken a dveří v čp. 143 s vítěznou firmou WINDOW HOLDING a.s. Lázně
Toušeň.
3. Schvaluje:
a) Účetní závěrku a zprávu HIK o průběhu a výsledku inventarizace PO ZŠ a MŠ Doudleby
nad Orlicí k 31. 12. 2013.
b) Odpisový plán dlouhodobého majetku – kopírka Konica Minolta Bizhub 215 –
předložený ředitelem PO ZŠ a MŠ.
c) Zařazení komunikace ke skladu ovoce a zelenina Tercie do majetku městyse za částku
272 721,- Kč s odpisovou dobou 30 let.
d) Zařazení nalezeného majetku – lávka přes řeku Divokou Orlici na Bělisku do majetku
městyse za cenu 38 000,- Kč s odpisovou dobou 10 let.
e) Podání žádosti na pronájem plochy polního hnojiště a sepsání smlouvy o pronájmu
výše uvedené plochy se Státním pozemkovým úřadem Hradec Králové.
f) Poskytnutí finančního příspěvku ve výši …………. o.s. ORION - Rychnov nad Kněžnou,
na osobní asistenci ………………………………………………..
g) Rozpočtové opatření č. 3 – výdaj z rozpočtu v částce ……………….. na poskytnutí
finančního příspěvku o.s. ORION - Rychnov nad Kněžnou, na osobní asistenci …………..
………………………………………...
4. Zamítá:
Poskytnutí finančního příspěvku pro Hospic Anežky České Červený Kostelec. Starosta
městyse sdělí žadateli zamítavé stanovisko.
5. Souhlasí:
S přijetím slečny Bc. Pavlíny Kalousové na praxi na Úřad městyse Doudleby nad Orlicí
v období duben až červen 2014.
Zapsal: Jiří Skalický
………………………..…………………………………………………………….

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

Jiří Skalický, místostarosta

