Usnesení z 3. zasedání rady městyse konaného dne 04. 12. 2014
v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Schvaluje:
a) Dodatek č. 1 k Dohodě o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb
č. 982507/1300/2013.
b) Nové nájemní smlouvy na pronájem obecních bytů na dobu určitou s těmito
nájemníky:
………………………………………………………… – od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015.
………………………………………………………… – od 01. 01. 2015 do 31. 03. 2015.
………………………………………………………… - od 01. 01. 2015 do 31. 03. 2015.
c) Sponzorskou smlouvu o poskytnutí daru mezi Městysem Doudleby nad Orlicí
a Okresním sdružením ČUS (Česká unie sportu) Rychnov nad Kněžnou.
d) Mimořádný příspěvek pro TJ Sokol na akci revitalizace a prořez lip na hřišti Třešňovka
ve výši 7 000,- Kč.
e) Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Městyse Doudleby nad Orlicí
organizaci TJ Sokol Doudleby nad Orlicí ve výši 7 000,- Kč.
f) Rozpočtové opatření č. 14 – přesun částky 7 000,- Kč z položky 3419 na položku 3412.
g) Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou dle ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2014 Sb., správní řád ve znění
pozdějších předpisů mezi Městem Kostelec nad Orlicí a Městysem Doudleby nad
Orlicí.
h) Nákup chladničky Philco PTL 3352 v ceně 8 990,- Kč k dovybavení restaurace Lena.
i) Cenu vánočních stromků ve výši 60,- Kč vč. DPH/1ks bez rozdílu výšky stromku.
j) Dodatek č. 9 ke Smlouvě o zajištění poskytování pečovatelské služby pro občany
městyse uzavřené mezi Městem Kostelec nad Orlicí a Městysem Doudleby nad Orlicí.
k) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Městyse
Doudleby nad Orlicí příspěvkové organizaci Základní a Mateřská škola Doudleby nad
Orlicí.
l) Mimořádnou odměnu pro ředitele PO MŠ a ZŠ za rok 2014 ………………………………
m) Rámcovou kupní smlouvu FLEET č. 60710051-14 s firmou Conti Trade Services s.r.o.
n) Ceník služeb na rok 2015.
o) Cenu za stočné na rok 2015 v částce 20,- Kč za 1 m3 včetně DPH.
2. Se seznamuje:
a) S žádostí ………………………………… o pronájem pozemků č. parc. 322/3 a 1543/34 v k.ú.
Doudleby nad Orlicí.
b) S možností podání žádosti o dotaci na dostavbu ZŠ na Ministerstvo financí ČR.
3. Ukládá starostovi městyse:
Zajistit zveřejnění záměru pronájmu pozemků parcely č. 322/3 a 1543/34 v k.ú.
Doudleby nad Orlicí na úřední desce.

4. Souhlasí:
a) S omezením úředních hodin na úřadu městyse v době vánočních svátků takto:
31. 12. 2014 – úřední hodiny do 12,00 hodin; 02. 01. 2015 – úřad městyse bude
zcela uzavřen.
b) S podáním žádosti o dotaci na dostavbu ZŠ na Ministerstvo financí ČR.
c) S pořádáním hudební produkce panem Petrem Haškem v areálu stadionu TJ Velešov
dne 25. 12. 2014 od 20,00 hodin do 03,00 hodin.
d) S podáním žádostí na Úřad práce Rychnov nad Kněžnou o prodloužení pracovní
smlouvy na VPP pro …………………………………….

Zapsal: Jiří Skalický

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

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

