Usnesení z 67. zasedání rady městyse v Doudlebách nad Orlicí
konaného dne 05. 10. 2017 v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) S vyhlášením 71. výzvy MŽP pro podání žádosti na podporu stavby kanalizace
a s hodnotícími kritérii prioritní OSY. 1 specifického cíle 1.1 operačního programu
Životního prostředí 2017 – 2020.
b) S Oznámením projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Lupenice
a nemá k němu žádné připomínky.
c) Se změnou, která nastává u „Oznámení o činnostech, majetku a o příjmech
a závazcích podle § 9 – 11 zákona o střetu zájmů“ s přechodem z písemné formy
na formu elektronickou. Členové rady městyse obdrželi přihlašovací jméno a heslo
do Centrálního registru oznámení.
d) S pozvánkou místopředsedy vlády na jednání ohledně problematiky související
s rozvojem průmyslové zóny Kvasiny.
e) S žádostí zástupkyň Klubu důchodců o přemístění klubovny do čp. 415.
f) S žádostí zástupkyň mateřského centra o pronájem jedné místnosti po MŠ v čp. 415
pro svoji činnost. Po zjištění bližších podrobností bude žádost projednána na zasedání
rady městyse znovu za účasti zástupců žadatelů.
g) S žádostí o byt …………………………………….. a předává ji komisi sociální a zdravotní.
2. Doporučuje starostovi městyse:
a) Projednat s auditory způsob podání žádosti o bankovní příslib na podporu stavby
kanalizace.
b) Zjistit v okolních obcích některé podrobnosti a možnosti převodu prostor pro Klub
důchodců a podrobnosti o samotném statusu Klubu důchodců.
3. Schvaluje:
a) Smlouvy o výpůjčce a darování kompostérů s 87 občany – dle přílohy č. 1 tohoto
zápisu.
b) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro akci „Doudleby nad
Orlicí, Dukelská 52, MŠ a ZŠ – posílení“.
c) Zakoupení aplikace „Česká obec“ za poplatek 6000,- Kč ročně.
d) Odpisový plán hmotného majetku nad 40 000,- Kč pro zařízení jídelny v budově
dostavby ZŠ.
e) Dodatek č. 15 ke směrnici „Oběh účetních dokladů, účtování majetku, pohledávek
a závazků“.
Zapsal: Jiří Skalický
Dne……………………..

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

Dne……………………..

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