Usnesení ze 4. zasedání rady městyse Doudleby nad Orlicí
konaného dne 20. 12. 2018 v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1.
a)
b)
c)
d)

Se seznamuje:
S oznámením o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Tutleky.
Se zněním žádosti společenství vlastníků bytového domu čp. 423-424.
Se sdělením ředitele PO ZŠ a MŠ o přijetí finančních darů.
S oznámením ředitele PO ZŠ a MŠ o vyhlášení ředitelského volna na dny 3. a 4. ledna
2019.

2. Schvaluje:
a) Znění smlouvy mezi …………………………………………………………………, Doudleby nad Orlicí,
a městysem Doudleby nad Orlicí ohledně pobytové služby v Domově pro seniory
Rychnov nad Kněžnou.
b) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městysem Doudleby nad Orlicí
a společností Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s. se sídlem Rychnov
nad Kněžnou, Na drahách 1595.
c) Veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků mezi
městem Kostelec nad Orlicí a městysem Doudleby nad Orlicí.
d) Uzavření příkazní smlouvy se společností ICT plus, s.r.o. se sídlem Piletická 486,
Hradec Králové.
e) Uzavření smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 1423/2 v k.ú. Doudleby nad Orlicí
s ……………………………………………………, Doudleby nad Orlicí od 01. 01. 2019.
f) Cenovou nabídku na rekonstrukci dětského hřiště na Třešňovce s firmou Truhlářství
BECHA, Kostelecká Lhota.
g) Cenovou nabídku Kominictví M&M s.r.o. na nový nerezový komín u čp. 360 za cenu
38 980,- Kč bez DPH.
h) Cenu stočného za rok 2019 ve výši 28,50 Kč/m3 včetně DPH – příloha č. 1.
i) Ceník služeb na rok 2019 – příloha č. 2.
j) Přijetí finančního daru od společnosti Charvát a.s.
k) Rozpočtové opatření č. 10/2018 – příloha č. 3.
l) Mimořádnou odměnu …………………………… řediteli PO ZŠ a MŠ za řízení organizace, za
spolupráci při loňské dostavbě školy a získání prostředků z fondů EU na projekt
„ŠABLONY 1“.
m) Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 2/2012.
3. Bere na vědomí:
a) Rozhodnutím Ministerstva vnitra o poskytnutí neinvestiční dotace pro SDH.
b) Oznámení – ukončení inkasování nájemného z nájemní smlouvy č. 56N14/43 na
pronájem stavby – polní hnojiště.
4. Ukládá starostovi městyse:
a) Písemně odpovědět vlastníkům bytového domu čp. 423-424 a projednat časový sled
prací opravy chodníku před tímto domem.
b) Zahájit jednání ………………………… ve věci nájemní smlouvy na polní hnojiště umístěné
na parc. č. 3250 v k.ú. Doudleby nad Orlicí, kde má městys skládku bioodpadu.
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c) Podat zprávu Státnímu oblastnímu archivu v Rychnově nad Kněžnou o stavu
odstranění zjištěných nedostatků.
d) Poděkovat firmě Charvát a.s. za finanční dar.
e) Připravit na VZ ZM znění pravidel pro udělování čestného občanství.
Zapsal: Jiří Kaplan

Dne……………………..

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

Dne……………………..

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