Usnesení z 14. zasedání rady městyse Doudleby nad Orlicí
konaného dne 04. 06. 2019 2019 v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) S informací starosty městyse ohledně přípravy cenové unie na dodávku vody.
b) S informací starosty městyse z jednání o artézském vrtu D – 4 u hřiště a o zajištění
technických opatření ke stabilitě současného stavu.
c) S vyjádřením stavební komise a komise životního prostředí k funkci interakčních
prvků v územním plánu městyse. Stanovisko bude zasláno žadateli ………………
…………………….. pro jeho klienta ……………………………..
d) S návrhy předsedy komise životního prostředí ohledně výsadby okrasné zeleně
a úpravě ploch v centru městyse.
e) S informací starosty městyse o průběhu příprav oslav a o svolání schůzky.
2. Schvaluje:
a) Darovací smlouvu se společností EKOLA České Libchavy s.r.o. na částku 5 000,- Kč
na podporu oslav 760. výročí od první písemné zmínky o Doudlebách.
b) Nákup 120 ks židlí od firmy TREND nábytek s.r.o., Bystřice pod Hostýnem, v ceně
600,- Kč/ks s DPH.
c) Přidělení bytu v čp. 143 …………………………………………… od 15. 06. 2019 na dobu určitou
do 31. 12. 2019.
d) Zřízení spořícího účtu u ČSOB a.s. v Rychnově nad Kněžnou.
e) Seznam navržených občanů na ocenění při příležitosti oslav 760. výročí od první
písemné zmínky o Doudlebách - příloha č. 1.
f) Podání žádosti o dotaci na nákup nového hasičského vozidla na rok 2020 – cisterny
pro jednotku JSDH za předpokladu důsledné kontroly při využívání a čerpání fondu
SDH a zpracování ekonomiky tohoto projektu.
3. Doporučuje starostovi městyse:
a) Získat další informace k podnikatelským záměrům v záležitosti pronájmu části prostor
v čp. 91.
4. Ukládá starostovi městyse:
a) Odpovědět advokátce paní Mgr. Ivetě Trejtnarové, že městys Doudleby nad Orlicí má
zájem vyřešit vlastnictví k pozemkům č. parc. 128/1, 128/3 a 128/4 vše na LV 586
pro k.ú. Doudleby nad Orlicí.
b) Projednat s účetní městyse výši uložených prostředků na spořícím účtu u ČSOB a.s.
v Rychnově nad Kněžnou.
c) Projednat s vedením JSDH důsledné využívání a čerpání fondu SDH v souladu se
směrnicí.
Zapsal: Jiří Kaplan
Dne……………………..

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

Dne……………………..

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