SOUHRN USNESENÍ ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva městyse,
konaného ve čtvrtek 01. 12. 2011 od 18,00 hodin v klubovně SDH v Doudlebách nad Orlicí
Zastupitelstvo městyse:
I. Souhlasí
a) S úpravou trasy katastrální hranice Doudleby nad Orlicí – Vyhnánov.
II. Schvaluje
a) Vzdání se předkupního práva k pozemku č. parc. 747/1 v k.ú.Doudleby nad Orlicí.
b) Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro uložení vodovodu
s …………………………………, Doudleby n.O., …………..
c) OZV č. 2 /2011, kterou se mění OZV č. 3/2010 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, třídění a odstraňování komunálních odpadů.
d) Podání žádosti v Dt.1 na rok 2012 z POV Královéhradeckého kraje na obnovu a údržbu
venkovské zástavby a občanské vybavenosti.
e) Podání žádosti v Dt.4 na rok 2012 z POV Královéhradeckého kraje na dotaci úroku z úvěru
f) Uzavření smlouvy s bezpečnostní agenturou WAZA na dobu určitou do 31. 12. 2012.
g) Rozpočtový výhled na roky 2012 – 2016.
h) Rozpočtové provizorium pro rok 2012.
i) Rozpočtová opatření č. 36 – 48.
j) Uzavření darovací smlouvy se sdružením MATURITAS Žamberk na částku 3000,- Kč.
k) Přijetí účelové neinvestiční dotace na výdaje JSDH ve výši 8 607,- Kč.
l) Realizaci investice pro DSO Orlice - financování akce „Cyklostezka Čestice – Častolovice Kostelec n.O. s dotací z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod;
celkové výdaje projektu 38 711 060,- KČ, dotace 33 186 061,99 Kč.
m) Přijetí úvěru pro DSO Orlice – od ČSOB, výše úvěru 15 mil. Kč, úroková sazba 1M Pribor
+ 0,58% p.a., jednorázová splatnost úvěru 25. 11. 2012 s možností mimořádné splátky úvěru
po obdržení dotace.
n) Zajištění úvěru pro DSO Orlice – blankosměnka vystavená DSO Orlice, avalovaná městy a
obcemi Kostelec n.O., Doudleby n.O., Častolovice, Čestice a Záměl.
o) Plán činnosti finančního výboru na rok 2012.
p) Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2012.
III.
Ukládá
a) Starostovi městyse zajistit účast zástupce městyse na kontrolních dnech při výstavbě
cyklostezky Lípa-Čestice-Častolovice-Kostelec nad Orlicí.
b) Starostovi městyse předkládat zastupitelstvu městyse průběžně informovat o průběhu
financování cyklostezky Lípa-Čestice-Častolovice-Kostelec nad Orlicí
c) Starostovi městyse iniciovat změnu zakládací listiny DSO Orlice v souvislosti s investičními
akcemi DSO Orlice (schválení všemi zastupitelstvy obcí sdružených v DSO Orlice).

…………………………………………….
Jiří Kaplan – starosta městyse

…………………………………………….
Jiří Skalický – místostarosta

