Usnesení ze 7. zasedání rady městyse Doudleby nad Orlicí
konaného dne 07. 02. 2019 v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Schvaluje:
Směrnici č. 4/2019 pro stanovení ceny obědů pro zaměstnance.
Směrnici č. 5/2019 pro provoz kamerového systému.
Darovací smlouvu mezi městysem Doudleby nad Orlicí a městem Kostelec nad Orlicí na
částku 20 000,- Kč - příspěvek na vybavení a obnovu sociálního zařízení.
Smlouvu s Ochranným svazem autorským z.s. č. VP_2019_8211.
Nabídku na vymalování 2. NP Leny od pana L. Rückera za částku 49 500,- Kč.
Dohodu o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků mezi městysem Doudleby nad Orlicí
a společností JAST s.r.o.
Nabídku na výměnu indikátorů tepla v čp. 492 za cenu 16 628,- Kč bez DPH.
Konání kulturních akcí v areálu TJ Velešov ve dnech 05. 07. 2019 od 18,00 do 03,00
a 17. 08. 2019 od 20,00 do 03,00 hodin.
Zveřejnění záměru převodu části parcel 1507/2 a 1524/5 v k.ú. Vyhnánov.

2. Se seznamuje:
a) S nabídkou společnosti INTERSOFTs.r.o. a rozhodnutí odkládá po dokončení stavby
kanalizace.
b) S informacemi o probíhajícím výběrovém řízení na dodavatele stavby kanalizace.
c) Se zprávou Státního okresního archivu v Rychnově nad Kněžnou ke spisové službě.
d) S žádostí občanů čp. 47. 517, 11 o skácení stromů.
e) S geometrickým plánem č. 217-58/2018 a s dotčenými pozemky, které budou předmětem
jednání VZ ZM.
f) S informací k problematice pozemků na veřejné části území městyse.
g) S informacemi k přípravě projektu rekonstrukce silnice III/3165 a III/3169.
h) S plánovanou uzávěrou silnice II/16 a objížďkou přes Vyhnánov a Doudleby nad Orlicí.
i) Se žádostí ……………………………………………………………………………………………………., o přidělení
obecního bytu a předává ji komisi zdravotní a sociální.
j) S informací ohledně opravy dětského hřiště „Třešňovka“.
k) S výzvou Svazu měst a obcí ohledně navazování partnerské spolupráce v Podkarpatské Rusi.
l) S novými dokumenty pro zápis věcného břemene na pozemcích 670/3 a 670/4
v k.ú. Doudleby nad Orlicí. Tyto dokumenty budou předloženy VZ ZM k projednání.
m) S informací o přípravě organizačního výboru k upřesnění programu oslav 760. let
od první písemné zmínky Doudleb nad Orlicí.
3. Ukládá:
a) Starostovi městyse Projednat se společností Ekola České Libchavy s.r.o. možnost vlastního
svozu tříděného odpadu.
b) Komisi životního prostředí provést místní šetření ohledně žádosti občanů čp. 47, 517, 11
o skácení stromů.
Zapsal: Jiří Kaplan
Dne……………………..

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

Dne……………………..

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