Usnesení z 5. zasedání rady městyse Doudleby nad Orlicí
konaného dne 10. 01. 2019 v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Schvaluje:
a) Splátkový kalendář na úhradu dluhu …………………………….
b) Uzavření nájemní smlouvy …………………………………………. na byt v čp. …….. od 01. 01. 2019
do 31. 03. 2019.
c) Splátkový kalendář s ……………………………………… na úhradu dluhu za nájemné z nebytových
prostor.
d) Ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. …. s ……………………….. dohodou
k 31. 01. 2019.
e) Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v Domě služeb – čp. 91.
f) Splátkový kalendář s ………………………………….. na úhradu dluhu na nájemném z bytu
v čp. ………..
g) Splátkový kalendář s ……………………………………………….. na úhradu dluhu na nájemném
z bytu v čp. ………..
h) Uzavření nájemní smlouvy na byt v čp. …… s ……………………………………….. od 01. 01. 2019
do 31. 03. 2019.
i) Směrnici č. 1/2019 o poskytování cestovních náhrad.
j) Směrnici č. 2/2019 o pracovní pohotovosti zaměstnanců úřadu městyse.
k) Rozpočtové opatření č. 11/2018 – příloha č. 1.
l) Vypsání výběrového řízení na pojištění majetku a odpovědnosti.
2. Se seznamuje:
a) S informací ohledně nevyužívání bytu v čp. …………………………………………… v zimním období
(2018-2019).
b) S návrhem starosty městyse ohledně přemístění kanceláří: matrika – účetní.
c) S žádostí o byt žadatelky …………………………….. a předává ji komisi sociální
a zdravotní.
m) Se žádostí Klubu seniorů o zvýšení příspěvku na rok 2019 a předává ji k projednání
finančnímu výboru.
n) S pozvánkou na valnou hromadu společnosti AQUA Servis a.s. Rychnov nad Kněžnou,
které se zúčastní starosta městyse.
d) S informací starosty městyse o podání žádosti o dotaci z programu Královéhradeckého
kraje na snížení energetické náročnosti objektu čp. 492 – Lena.
3.
a)
b)
c)

Ukládá starostovi městyse:
Vyřešit situaci s přemístěním kanceláří pracovišť matrika – účetní do konce března 2019.
Připravit aktualizaci směrnice č. 2/2013 o nakládání s pohledávkami.
Vypsat výběrové řízení na pojištění majetku a odpovědnosti do 18. 02. 2019 a oslovit více
pojišťoven.

Zapsal: Jiří Kaplan
Dne……………………..

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

Dne……………………..

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