Usnesení z 82. zasedání rady městyse
konaného dne 19. 06. 2014 v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) S podmínkami pro vytvoření nového oddělení mateřské školy. Starosta městyse
předloží záměr na zřízení nového oddělení MŠ v budově bývalého internátu
k projednání na VZ ZM.
b) S dopisem pana Ludvíka Hesse, předsedy a babydědka Občanského sdružení Babybox
pro odložení děti – STATIM, ve kterém prosí o finanční dar na zřizování Baby Boxů.
c) Se žádostí …………………………………….. ohledně odstranění překupního práva zapsaného
u parcely č. 365/5 v k.ú. Doudleby nad Orlicí.
d) s programem připraveným pro setkání se zástupci jihočeských Doudleb.
2. Schvaluje:
a) Uzavření smlouvy na opravu topení v budově MŠ s firmou Instalatérství Vonásek
s.r.o., Praha, za částku 50 574,- Kč bez DPH.
b) Uzavření smlouvy na výměnu 2 ks hydrantů s firmou Invoto Luboš Kalous, Vamberk,
za celkovou částku 39 123,- Kč bez DPH.
c) Dodatek č. 20 ke Smlouvě o dílo na služby spojené s tříděním odpadu s firmou Ekola
České Libchavy s.r.o.
d) Vícepráce v částce 2021,- Kč bez DPH za dodatečné zateplení střešních oken při
provádění výměny oken v bytovém domě čp. 143.
e) Uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku ve výši 2000,- Kč na projekt „Cyklobusy
Orlických hor 2014“.
f) Rozpočtové opatření č. 7 předložené ekonomkou městyse Ing. Evou Zimčíkovou.
3. Souhlasí:
S pořádáním hudební produkce na fotbalovém hřišti TJ Velešov Doudleby nad Orlicí dne
28. 06. 2014 od 20,00 do 03,00 hodin za podmínek uvedených v žádosti.

5. Ukládá starostovi městyse:
a) Projednat se ………………………………………………………. případná řešení ohledně odstranění
překupního práva zapsaného u parcely č. 365/5 v k.ú. Doudleby nad Orlicí. Konečné
řešení bude předloženo k projednání na VZ ZM.
b) Zajistit zveřejnění záměru pronájmu části objektu čp. 366 na úřední desce.
Zapsal: Jiří Skalický
………………………..…………………………
Jiří Kaplan, starosta městyse

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

