Usnesení z 3. zasedání rady městyse Doudleby nad Orlicí
konaného dne 04. 12. 2018 v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1.
a)
b)
c)
d)
e)

Se seznamuje:
S informacemi ohledně koupě nového auta pro SDH.
S rezignací pana Oty Kopsy na funkci zástupcem velitele SDH Doudleby nad Orlicí.
S informacemi společnosti Ekola s.r.o. České Libchavy.
S kalkulací pro OZV č. 1/2018 týkající se komunálního odpadu.
S výpovědí společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. z nebytových prostor v čp. 91 k 28. 02.
2019.
f) Se závěry jednání o prevenci kriminality v okolí průmyslové zóny Kvasiny.
g) Se zněním dopisu ……………………………………………. ohledně nájemného bytu v čp. 173.
2. Schvaluje:
a) Prodloužení termínu do 17. 01. 2019 na prodej bytové jednotky v čp. 169.
b) Dodatek č. 12 ke smlouvě se společností Ekola s.r.o. České Libchavy týkající se zvýšení
ceny za svoz TKO.
c) Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v čp. 91 na parc. č. st. 156 v k.ú.
Doudleby nad Orlicí sloužící do této doby jako prodejna masa a uzenin.
d) Podání projektu TRITIUS pro místní knihovnu a žádosti o dotaci od Ministerstva
kultury ČR.
e) Cenovou nabídku pana Pavla Adamce, Turkova ul. čp. 139, Týniště nad Orlicí, na
zpracování realizační projektové dokumentace na zateplení objektu čp. 492 za
celkovou cenu 6 300,- Kč.
f) Dodatek č. 1 ke smlouvě s panem Jiřím Hlaváčkem, Vyhnánov čp. 72, Doudleby nad
Orlicí, na zimní úklid komunikací.
g) Cenu vánočních stromků: 50,- Kč vč. DPH za stromek do výšky 150 cm; 70,- Kč
vč. DPH za stromek nad 150 cm.
h) Zrušení poplatku za rok 2018 v částce ……… Kč vyplývajícího z pachtovní smlouvy
uzavřené s …………………………………….. vzhledem ke zdravotnímu stavu.
i) Bezúplatný pronájem tělocvičny v Leně na den 23. 03. 2019 za účelem zřízení šatny
pro závodníky běžeckého závodu.
j) Uzavření úřadu městyse dne 31. 12. 2018.
3. Jmenuje:
Pana Michala Šebestu zástupcem velitele SDH Doudleby nad Orlicí.
4. Bere na vědomí:
Výpověď ……………………………………. z pachtovní smlouvy
parc. č. 824/75 a 824/72 v k.ú. Doudleby nad Orlicí.
5.
a)
b)
c)

na

části

pozemků

Ukládá starostovi městyse:
Zjistit, zda emisní normy budou vyžadovány i na vozidlech IZS a od kterého data.
Písemně odpovědět ……………………………… na jeho dopis.
Projednat účel finanční podpory běžeckého maratonu v Doudlebách nad Orlicí,
konaného dne 23. 03. 2019 - součást žádosti ………………………………………..
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d) Neprodleně řešit situaci ohledně dluhů ………………………. za pronájem prostor v čp. 91
s účetní městyse a po projednání s nájemníkem předložit radě městyse výsledky
z jednání.
6. Pověřuje:
Pana Jaroslava Suchomela přijímáním sňatečného prohlášení snoubenců.
Zapsal: Jiří Kaplan

Dne……………………..

……………………….……..………………………….
Ing. Ivan Keprta, starosta městyse

Dne……………………..

……………………….……..………………………….
Jiří Kaplan, místostarosta městyse
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