Usnesení ze 70. zasedání rady městyse v Doudlebách nad Orlicí
rozšířené o členy zastupitelstva městyse
konaného dne 16. 11. 2017 v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) S plněním rozpočtu k 31. 10. 2017. Členové rady městyse nemají k plnění rozpočtu
žádné připomínky.
b) S návrhem rozpočtového výhledu na roky 2019 – 2023 předloženým finančním
výborem. Návrh po zveřejnění bude projednán na VZ ZM.
c) S návrhem rozpočtu na rok 2018 předloženým finančním výborem. Návrh po
zveřejnění bude projednán na VZ ZM.
d) S návrhem rozpočtového výhledu PO ZŠ a MŠ na roky 2019 a 2020. Návrh po
zveřejnění bude projednán na VZ ZM.
e) S návrhem rozpočtu PO ZŠ as MŠ na rok 2018. Návrh po zveřejnění bude projednán
na VZ ZM.
f) Se směrnicí pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu městyse jednotlivým
organizacím, spolkům a jednotlivcům. Směrnice bude projednána na VZ ZM.
g) S protokolem o kontrole výkonu spisové služby a archivnictví. Nedostatky uvedené
v protokolu budou postupně odstraňovány.
h) S Oznámením veřejného projednání návrhu změny č. 3 Územního plánu Kostelec
nad Orlicí. Členové rady městyse nemají k tomuto návrhu žádné připomínky.
2. Schvaluje:
a) Plán inventur na rok 2017.
b) Složení hlavní inventarizační komise, která bude plnit i úkoly komise likvidační.
c) Složení jednotlivých dílčích inventarizačních komisí.
d) Darovací smlouvu na finanční dar od firmy Charvát a.s. ve výši ………………... Prostředky
budou použity dle podmínek smlouvy.
e) Rozpočtové opatření č. 7/2017 – příloha č. 1 tohoto zápisu.
f) Vypsání výběrového řízení na zakázku malého rozsahu v uzavřené výzvě
a v souladu se směrnicí městyse Doudleby nad Orlicí ze dne 08. 12. 2016, čl. 5,
bod 7, na realizační projekt splaškové kanalizace.
g) Vypsání výběrového řízení na zakázku malého rozsahu v uzavřené výzvě a v souladu
se směrnicí městyse Doudleby nad Orlicí ze dne 08. 12. 2016, čl. 5, bod 7, na zajištění
managementu řízení projektu splašková kanalizace.
h) Na základě doporučení a znaleckého posudku záměr odkoupení pozemku č. parc.
1330 v k.ú. Vyhnánov. Starosta městyse sdělí zájem o koupi tohoto pozemku městu
Kostelec nad Orlicí.
i) Uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl s OSA č. VP 2017140409.
j) Smlouvy o výpůjčce a darování kompostérů s 18 občany dle přílohy č. 2 tohoto zápisu.
k) Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou pouze od 01. 01. 2018 do 30. 06. 2018
s ……………………………………., Dukelská čp. ………. a se ……………………………………, Dukelská
čp. ….. z důvodu zhoršené platební morálky.
l) Uzavření nových nájemních smluv na dobu určitou od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
s ostatními nájemníky uvedenými v příloze č. 3 tohoto zápisu.
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3. Jmenuje:
Komisi pro otevírání obálek a hodnocení jednotlivých nabídek na realizační projekt
splaškové kanalizace a na zajištění managementu řízení projektu splaškové kanalizace
v tomto složení: Jiří Kaplan, Ota Kopsa, Leopold Dvořák.
4. Neschvaluje:
Uzavření nové nájemní smlouvy se ……………………………………………………, Jiráskova ……,
z důvodu závažného porušování nájemní smlouvy – viz bod č. 6 z 66. zasedání rady
městyse.
Zapsal: Jiří Skalický

Dne……………………..

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

Dne……………………..

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

2

