Usnesení z 25. zasedání rady městyse, konaného dne 10. 12. 2015
v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Schvaluje:
a) Zakoupení informačního mapového sytému od firmy Inter Soft s.r.o. Choceň pro
potřeby Městyse Doudleby nad Orlicí za podmínek uvedených v nabídce.
b) Ukončení nájmu nebytových prostor v čp. 87 s paní Jarmilou Daňsovou dohodou
k 30. 11. 2015.
c) Zpětně zveřejnění pronájmu nebytových prostor v čp. 87 od 03. 12. 2016.
d) Uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 87 s Ing. Pavlem Haškem
od 01. 01. 2016 na dobu neurčitou v případě, že se nepřihlásí žádný jiný zájemce.
V případě přihlášení dalšího zájemce o tyto prostory bude pronájem projednán na
dalším zasedání rady městyse.
e) Uzavření předložené smlouvy mezi Lesy České republiky s.p. Hradec Králové
a Městysem Doudleby nad Orlicí na propagaci a reklamu při kulturní akci konané
dne 19. 12. 2015 za částku 3 000,- Kč.
f) Rozpočtové opatření č. 19, které je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
g) Nákup 55 euroklipů z prostředků městyse. Euroklipy zůstanou majetkem městyse pro
další použití.
h) Předložený Ceník služeb na rok 2016.
i) Kalkulaci stočného na rok 2016 předloženou finančním výborem. Starosta městyse
zajistí zveřejnění kalkulace na úřední desce.
j) Cenu vánočních stromků: 50,- Kč u stromků do výšky 140 cm a 70,- Kč u stromků
vysokých nad 140 cm. Cena je stanovena včetně DPH.
k) Přidělení bytu v čp. 143 …………………………………………….. na dobu určitou od 01. 01.
2016 do 31. 12. 2016.
l) Odměnu pro ředitele PO ZŠ a MŠ za rok 2015 ve výši ……………………… Kč. Odměna
bude vyplacena ze mzdového fondu PO ZŠ a MŠ.
2. Souhlasí:
a) S odpracováním uložených obecně prospěšných prací ………………………………….. a
………………………………… ve prospěch Městyse Doudleby nad Orlicí v jarních, případně
letních měsících příštího roku.
b) S uzavřením úřadu městyse dne 31. 12. 2015.
3. Se seznamuje:
a) S žádostí Ing. Pavla Haška o pronájem nebytových prostor v čp. 87.
b) S informací o jednání starosty městyse s firmou BISMARCK s.r.o. o možnosti odkupu
pozemků od této firmy v bývalém areálu Perly.
c) Se stanoviskem zpracovatele územního plánu městyse k řešení přeložky silnice I/11.
d) S informací o postupu prací na přípravě projektu nové kanalizace.
e) S dopisem starosty městyse na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
s žádostí o převod dvou zbývajících částí náhonu do majetku městyse.
Zapsal: Jiří Skalický
………………………..…………………………
Jiří Kaplan, starosta městyse
………………………..…………………………
Jiří Skalický, místostarosta

