Usnesení z 11. zasedání rady městyse Doudleby nad Orlicí
rozšířené o členy zastupitelstva městyse,
konaného dne 11. 04. 2019 v zasedací místnosti úřadu městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) S informací předsedkyně finančního výboru z jednání finančního výboru.
b) S předloženými nabídkami na zpracování projektové dokumentace na přechody pro
chodce a ukládá starostovi městyse požádat společnost PRODIN a.s. Pardubice
o předložení smlouvy o dílo.
c) S informací ŘSD k podání žádosti o stavební povolení na obchvat I/11.
d) S oznámením společnosti MATEX s.r.o. o rekonstrukci NN a kNN v ulicích Jiráskova.
e) S rozhodnutím zadavatele o vyloučení uchazeče o zakázku „Městys Doudleby –
splašková kanalizace“.
f) S návrhem OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
g) S informací ke komplexní opravě budovy ČD.
h) Se sdělením místostarosty městyse o jeho odchodu do důchodu.
i) Se sdělením starosty městyse ohledně termínu kladení věnců u příležitosti výročí
ukončení II. světové války – 07. 05. 2019.
j) S termínem konání 12. zasedání RM, které je stanoveno na úterý 07. 05. 2019.
2. Schvaluje:
a) Finanční příspěvky žadatelů do výše 50 000,- Kč na činnost pro oblast sportovních
organizací a jednotlivců, společenských organizací a sociálních služeb na rok 2019
– příloha č. 1
b) Přijetí dotace na projekt „Přechod z knihovního systému Clavius na webovou službu
Tritius v Doudlebách nad Orlicí“ v částce 37 000,- Kč od Ministerstva kultury ČR.
c) Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou
dopravou
v období
od
09.
12.
2018
do
02.
03.
2019
s Královéhradeckým krajem, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, na
částku 10 000,- Kč.
d) Smlouvu na hudebně zábavný kulturní pořad JUDr. Iva Jahelky.
e) Podání žádosti do grantovém programu ŠKODA AUTO a.s. na projekt zvyšování
dopravní bezpečnosti v obcích.
3. Ruší:
Smlouvu ze dne 10. 08. 2017 a Dodatek č. 1 ze dne 27. 03. 2019 uzavřený s ………..
………………………………… na úhradu příspěvku na neinvestiční náklady v DPS při umístění
………………………………………………………………. v celém rozsahu.
4. Ukládá starostovi městyse:
Informovat příslušné obce o připravovaném ukončení Smluv o dílo s obcemi Svídnice,
Lupenice a Krchleby – provoz skládky bioodpadu.
Zapsal: Jiří Kaplan
Dne……………………..

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

Dne……………………..

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