Usnesení z 2. zasedání rady městyse rozšířené o členy zastupitelstva městyse,
konaného dne 20. 11. 2014 v zasedací místnosti Úřadu městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Schvaluje:
a) Dodatek č. 12 ke směrnici „Oběh účetních dokladů, účtování majetku, pohledávek
a závazků“. Dodatek nabývá účinnosti dnem 20. 11. 2014.
b) Dodatek č. 1 k Odpisovému plánu. Dodatek nabývá účinnosti 01. 01. 2015.
c) Nákup kontejneru od pana Jiřího Vondry, Vamberk, za cenu 8712,- Kč včetně DPH.
d) Plán inventur na rok 2014 včetně složení jednotlivých DIK (dílčích inventarizačních
komisí) uvedených v tomto plánu.
e) Sobotu jako oddací den pro volební období 2014 – 2018.
f) Obřadní síň Městyse Doudleby nad Orlicí v areálu zámku v Doudlebách nad Orlicí jako
oddací místo pro volební období 2014 – 2018.
g) Mgr. Kateřinu Čižinskou, členku zastupitelstva městyse jako osobu pověřenou
přijímáním prohlášení o uzavření manželství pro volební období 2014 – 2018.
2. Ruší:
Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 13. 02. 2014. Na
příštím VZ ZM bude předložena k projednání směrnice nová.
3. Se seznamuje:
a) S rozpočtovým výhledem na rok 2015 – 2019. Rozpočtový výhled bude předložen
k projednání na VZ ZM.
b) S návrhem rozpočtu na rok 2015. Návrh rozpočtu bude předložen k projednání
na VZ ZM.
c) S rozborem podkladů pro stanovení ceny za svoz a ukládání komunálního odpadu.
Návrh ceny bude předložen k projednání na VZ ZM.
d) S Veřejnou vyhláškou – Změna záplavového území a stanovení aktivní zóny
záplavového území významného vodního toku Divoké Orlice v ř. km 12,63-25,215.
e) S přípravou inventarizací majetku pro rok 2014 a se Směrnicí k provádění
inventarizace majetku a závazků Městyse Doudleby nad Orlicí.
f) S informací z jednání se zástupci města Vamberk a se zástupci firmy Vamberecká
voda s.r.o. o otázce čištění odpadních vod. O dalším postupu bude informováno
VZ ZM.
g) Se žádostí ………………………………………………………… Doudleby nad Orlicí o prodej části
pozemku č. parc. 1428/1 v k.ú. Doudleby nad Orlicí.
h) Se žádostí ……………………………….. o přidělení obecního bytu.
4. Zřizuje:
Povodňovou komisi Městyse Doudleby nad Orlicí.
5. Jmenuje:
a) Jednotlivé členy povodňové komise takto: Jiří Kaplan – předseda, Jiří Skalický –
místopředseda, Ing. Miroslav Dolek – tajemník, Lukáš Zakouřil – SDH, Mgr. Milan
Skalický – člen, Tomáš Šafařík – člen, Ota Kopsa – stavební technik.

b) HIK (hlavní inventarizační komisi) ve složení: Leopold Dvořák – předseda; Ing. Jana
Dvořáková, Ing. Jana Daňková, Roman Michálek a Libor Skalický – členové.
6. Pověřuje:
HIK (hlavní inventarizační komisi) plněním úkolů komise likvidační.
7. Ukládá starostovi městyse:
Zajistit zveřejnění záměru prodeje části pozemku z parc. č. 1428/1 v k.ú. Doudleby
nad Orlicí na úřední desce.
8. Předává komisi zdravotní a sociální:
Žádost ………………………………. o byt.

Zapsal: Jiří Skalický

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

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

