Usnesení z 26. zasedání rady městyse, konaného dne 07. 01. 2016
v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) Se Společným doporučením Ministerstva dopravy ČR a Ministerstva vnitra ČR pro
obecní úřady ve věci výkonu speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace.
b) S informací starosty městyse k řešení problematiky přístupnosti pozemků
v sousedství plánované přeložky silnice I/11.
c) S pozvánkou na valnou hromadu firmy AQUA Servis a.s., Rychnov nad Kněžnou. Valné
hromady se zúčastní starosta městyse.
d) S programem EFEKT 2016 a s nabídkami na audit a zpracování žádosti o dotaci.
e) S pozvánkou na jednání sboru zástupců pro KoPÚ Vyhnánov.
f) S žádostí …………………………………………………….. o vyřešení majetkových vztahů
k pozemkům č. parc. 1578 a 338/2 v k.ú. Doudleby nad Orlicí. Žádost bude
projednána na VZ ZM.
g) S poděkováním Náboženské obce Církve československé husitské za spolupráci při
opravách Husova sboru.
h) S informacemi o stavu financí na účtech k 31. 12. 2015 a o příjmech z daní.
2. Ukládá starostovi městyse:
Požádat Městský úřad Kostelec nad Orlicí o zajištění činnosti speciálního stavebního
úřadu pro Městys Doudleby nad Orlicí a dále požádat o uzavření veřejnoprávní
smlouvy na tuto činnost s Městem Kostelec nad Orlicí.
3. Se rozhoduje:
Vzhledem k malé pravděpodobnosti získání dotace v programu EFEKT 2016 tento
program nevyužít.
4. Schvaluje:
a) Směrnici č. 1 pro poskytování cestovních náhrad na rok 2016.
b) Směrnici č. 2 pro poskytování finančních odměn členům zásahové jednotky SDH
Doudleby nad Orlicí.
c) Prominutí poplatku ze vstupného při konání plesu SDH dne 16. 01. 2016
d) Zřízení zvláštního účtu u ČSOB pro výběrové řízení na akci dostavba ZŠ.
e) Rozpočtové opatření č. 20. Rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu.
f) Proplacení části nevyčerpané dovolené roku 2015 v délce 14 kalendářních dnů
starostovi městyse.
5. Jmenuje:
a) Pana Pavla Šedu velitelem družstva jednotky SDH Městyse Doudleby nad Orlicí.
b) Pana Romana Michálka velitelem družstva SDH Městyse Doudleby nad Orlicí.
Zapsal: Jiří Skalický
………………………..…………………………
Jiří Kaplan, starosta městyse

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

