Usnesení ze 72. zasedání rady městyse v Doudlebách nad Orlicí
konaného dne 20. 12. 2017 v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Jmenuje:
Paní ……………………………… vedoucí Klubu důchodců s platností od 01. 01. 2018.
2. Schvaluje:
a) Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 523/2 v k.ú. Doudleby nad Orlicí.
b) Směrnici č. 2/2017 – Rozpis rozpočtu a jeho změny.
c) Dodatek č. 16 směrnice Oběh účetních dokladů, účtování majetku, pohledávek
a závazků a nový článek 16. 4 Pokladna této směrnice.
d) Rozpočtové opatření č. 9, které je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
e) Předložený Ceník služeb na rok 2018.
f) Cenu za stočné na rok 2018 ve výši 20,- Kč za m3 bez DPH, tzn. 23,- Kč za m3 včetně
DPH.
g) Dodatek č. 13 ke smlouvě o zajištění a poskytování pečovatelské služby pro občany
městyse Doudleby nad Orlicí a o přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou
v Kostelci nad Orlicí občanům městyse Doudleby nad Orlicí.
h) Smlouvy s 21 občany o výpůjčce a darování kompostérů dle přílohy č. 2 tohoto zápisu.
i) Uzavření úřadu městyse pro veřejnost dne 29. 12. 2017.
j) Proplacení části nevyčerpané dovolené za rok 2016 starostovi městyse ve výši 3 dnů.
3. Ruší:
Dodatek č. 12 ke Směrnici Oběh účetních dokladů, účtování majetku, pohledávek
a závazků a článek 16.4 této směrnice.
4. Se seznamuje:
a) S návrhem výše účelové dotace – příspěvek na výkon státní správy pro rok 2018.
b) S oznámením společného jednání o návrhu změny č. 1 ÚPO Vrbice a nemá k němu
připomínek.
c) S návrhem uchazečů pro přidělení bytu v čp. 415. O přidělení konkrétnímu uchazeči
rozhodne RM na dalším zasedání v lednu 2018.
5. Zamítá:
Žádost ………………………… o možnost odpracování hodin (VPS) u městyse Doudleby nad
Orlicí.
Zapsal: Jiří Skalický

Dne……………………..

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

Dne……………………..

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