Usnesení z 85. zasedání rady městyse
konaného dne 07. 08. 2014 v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Schvaluje:
a) Uzavření smlouvy s firmou Ing. Davida Plíštila Ph.D. na zpracování a podání žádosti o
dotaci na dostavbu budovy základní školy.
b) Dohodu o splátkách dluhu uzavřenou mezi Městysem Doudleby nad Orlicí a ………….
…………………………………………….
c) Návrh zápočtu pohledávek a závazků mezi spol. Jast s.r.o. Doudleby nad Orlicí a
Městysem Doudleby nad Orlicí.
d) Návrh pojištění plochy na skladování zeleného odpadu za částku 680,- Kč za rok.
e) Uzavření pojistné smlouvy s HVP a.s. na pojištění plochy na skladování zeleného
odpadu za částku a na riziko uvedené v nabídce.
f) Uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci části vodovodu v ulici Jiráskova s firmou
AQUA Servis a.s., Rychnov nad Kněžnou.
2. Seznamuje se:
a) Se žádostí Správy majetku HS s.r.o. Častolovice. Možnosti změny ÚPM pro tento
případ i pro případ ………………… projedná starosta městyse za účasti člena rady
městyse Ing. Miroslava Dolka na Stavebním úřadu v Kostelci nad Orlicí.
b) S žádostí ………………………………………………………… o odkoupení stavebního pozemku
v lokalitě Na Slovensku. Žádost bude předložena k projednání na VZ ZM.
c) S akcí „Zámecká sýpka“, kterou připravuje kulturní komise na den 21. 09. 2014.
d) Se žádostí ……………………………………………… o poskytování pečovatelské služby.
e) S postupem prací při přestavbě části v čp. 415 na jedno oddělení MŠ.
f) S nutností provedení úpravy OZV č. 2/2012 – Požární řád. Úprava bude předložena
k projednání na VZ ZM
3. Doporučuje starostovi městyse:
Projednat s kulturní komisí podrobnosti k zajištění akce „Zámecká sýpka“.
4. Předává:
Žádost ………………………………………….. o poskytování pečovatelské služby komisi sociální
a zdravotní.
5. Souhlasí:
S poskytnutím příspěvku na akci prořez lip na sokolském hřišti v částce, kterou
nepokryje dotace, kterou TJ Sokol na tuto akci v letošním roce obdržel.
Zapsal: Jiří Skalický
………………………..…………………………
Jiří Kaplan, starosta městyse
………………………..…………………………
Jiří Skalický, místostarosta

