Usnesení z 82. zasedání rady městyse Doudleby nad Orlicí
konaného dne 29. 05. 2018 v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) Se sdělením Ministerstva financí ČR o provedení kontroly auditu provedeného
Krajským úřadem Královéhradeckého kraje za rok 2017.
b) S „Oznámením veřejného projednáním návrhu změny č. 1 územního plánu Vrbice“.
c) S dalšími nabídkami na nákup osobního vozidla a doporučuje získávat ještě více
informací pro případný nákup. Celá záležitost bude předložena k projednání
na VZ ZM.
2. Schvaluje:
a) Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1415/3 v k.ú. Doudleby nad Orlicí, ulice
Fügnerova. Žádost o prodej bude předložena k projednání na VZ ZM.
b) Poskytnutí mimořádného příspěvku z dotačního titulu č. 4/2018 pro TJ Sokol
Doudleby nad Orlicí ve výši 35 000,- Kč.
c) Rada městyse schvaluje uzavření smlouvy na mimořádný příspěvek z dotačního titulu
č. 4/2018 pro TJ Sokol Doudleby nad Orlicí ve výši 35 000,- Kč.
d) Dodatek ke smlouvě o poskytování programového vybavení Internetový portál
uzavřené se společností ANTEE s.r.o. Praha z důvodu uvedení do souladu z hlediska
GDPR.
e) Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů a smlouvu o podmínkách sdílení dat
se společností Asseco Solution a.s., Praha z důvodu uvedení do souladu z hlediska
GDPR.
f) Ukončení nájmu obecního bytu v čp. 143 se …………………………………………… dohodou
k 30. 06. 2018.
g) Přidělení bytu v čp. 143 (uvolněném po ……………………………) …………………………………..,
trvale bytem Doudleby nad Orlicí, ………………………, na dobu určitou od 01. 07. 2018
do 31. 12. 2018.
h) Dodatek č. 15 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.
i) Uzavření nové nájemní smlouvy na nájem obecního bytu v čp. …… s ………………………
na dobu určitou od 01. 09. 2018 do 31. 08. 2019.
Zapsal: Jiří Skalický

Dne……………………..

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

Dne……………………..

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

