Usnesení ze 78. zasedání rady městyse
konaného dne 24. 04. 2014 v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Schvaluje:
a) Novou smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s firmou EKOKom a.s., Praha, číslo smlouvy OS 201420005425 s platností od 01. 04. 2014.
b) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
s platností od 01. 04. 2014.
c) „Pověření“ pro společnost EKOLA České Libchavy s.r.o., k plnění závazků městyse
vyplývajících ze Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.
d) Návrh smlouvy s firmou Eurepap s.r.o. Praha na odvoz a využití nebo odstranění
odpadů.
e) Ukončení nájemní smlouvy na prostory obřadní síně mezi Městysem Doudleby nad
Orlicí a paní Eleonorou Dujkovou k termínu 30. 04. 2014.
f) Návrh podnájemní smlouvy mezi Městysem Doudleby nad Orlicí a Eleonorou
Dujkovou s r.o. na prostory obřadní síně v zámku - čp. 1 od 01. 05. 2014.
g) Pronájem části pozemku parc. č. 811/1 v k.ú. Doudleby nad Orlicí o výměře 5 x 5,5 m
……………………………………………….. Doudleby nad Orlicí od 01. 05. 2014.
h) Uzavření nájemní smlouvy na obecní byt v ulici ……………………………………………………
……………………..na dobu určitou od 01. 04. 2014 do 31. 12. 2014.
2. Se seznamuje:
a) S rozsahem renovačních prací včetně cenového návrhu na opravu pomníku vojína RA
na hřbitově. Starosta městyse požádá pana Jana Zelenku o předložení smlouvy na
zajištění renovačních prací.
b) S pozvánkou na valnou hromadu ČSAD Bus Ústí nad Orlicí a.s. Valné hromady se za
Městys Doudleby nad Orlicí nikdo nezúčastní.
c) S Rozhodnutím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství ve věci rekonstrukce jezové propusti na jezu v Doudlebách nad Orlicí.
d) S vyhodnocením bezpečnostní situace v katastru Doudleby nad Orlicí předložené
Obvodním oddělením Policie ČR.
e) S podanými žádostmi o přidělení obecního bytu.
f) S informací starosty městyse o své účasti na slavnostním večeru při příležitosti
předání ocenění Pardubického kraje.
g) S pozvánkou na školení „Finanční kontrola ve veřejné správě v praxi“. Školení se
zúčastní Ing. Eva Zimčíková a pan Jiří Skalický.
3. Předává:
Doručené žádosti o byt k projednání komisi zdravotní a sociální.
4. Doporučuje:
Vzhledem k tomu, že jednou z oceněných byla i občanka z Doudleb nad Orlicí,
doporučuje rada městyse starostovi městyse v případě jejího souhlasu informovat
občany z Doudleb nad Orlicí o jejím příkladném činu ve zprávách.

5. Souhlasí:
S nákupem 2 ks mobilních WC z dotace Královéhradeckého kraje pro DSO Orlice.
Zapsal: Jiří Skalický

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

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

