SOUHRN USNESENÍ z 9. veřejného zasedání zastupitelstva městyse,
konaného ve čtvrtek 23. 02. 2012 od 18,00 hodin v klubovně SDH v Doudlebách nad Orlicí

Zastupitelstvo městyse:

I.

Schvaluje
a) Program veřejného zasedání zastupitelstva městyse.
b) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku parc. č. 781/1 v kat.území
Doudleby nad Orlicí s ………………………………………………………… – příloha č.1.
c) Uzavření budoucí směnné smlouvy na pozemek parc. č. 800/6 v kat. území Doudleby nad
Orlicí ve vlastnictví společnosti Farma Tichý a spol. a.s. a na pozemek PK parc. č. 699/36
taktéž v kat. území Doudleby nad Orlicí ve vlastnictví městyse Doudleby nad Orlicí
- příloha č. 2.
d) Prodej pozemku parc. č. 616/29 v k.ú. Doudleby nad Orlicí
………………………………………………………………………. za cenu …….. Kč.
e) Ponechání nevyčerpané dotace PO ZŠ a MŠ z roku 2011 v částce 232,11 Kč do jejího
rozpočtu roku 2012 – příloha č. 3.
f) Rozpočet městyse na rok 2012 - příloha č. 4.
g) Smlouvu s ČEZ Distribuce a.s. pro realizaci přeložky distribučního zařízení
č. Z-S24-12-8120020116.
h) Uzavření smlouvy na pojištění majetku a odpovědnosti s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou
na období 3 let.
i) Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě s firmou EVT Stavby s.r.o. Svitavy na rekonstrukci
vodovodu.
j) Dodatek č.1 ke směrnici 1/2011 o provádění rozpočtových opatření – příloha č.5.
k) Dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu majetku k provozování veřejného vodovodu s firmou AQUA
Servis a.s.
l) Uzavření smlouvy o dílo s akademickým sochařem J. Švecem na restaurování sochy –
nemovité kulturní památky.
m) Odstoupení od smlouvy o dílo se společností VCES a.s., Na Harfě 337/3, Praha 9,
č. OLO- 1998/704, včetně všech dodatků.
n) Zprávu o činnosti finančního výboru za rok 2011 - příloha č. 7.

II.

Potvrzuje
Prodloužení doby trvání pracovního poměru od 1. 8. 2012 na dobu určitou 6 let pro ředitele PO
ZŠ a MŠ Doudleby nad pana Mgr. Františka Klapala v souladu s § 166 odst.3 zákona č.
561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

III.

Jmenuje
Pana Ing. Ivana Keprtu, paní Věru Floriánovou a paní Lenku Divíškovou za členy školské rady
na nové funkční období v trvání 3 let.

IV.

Bere na vědomí
a) Informaci z jednání s PF ČR.
b) Zprávu o uplatňování ÚPM Doudleby nad Orlicí.
c) Předložený rozpočet DSO Orlice na rok 2012 - příloha č. 6.

V.

Ukládá starostovi městyse
a) Pokračovat v plnění úkolů ze 7. veřejného zasedání ZM.
b) Dopracovat s PF ČR identifikaci nejasných parcel pro bezúplatný převod, sdělit vlastníku
nesouhlas s částkou za provoz ČOV a předložit náklady městyse za údržbu majetku
Pozemkového fondu ČR za období posledních pěti let.
c) Jednat s MÚ v Kostelci nad Orlicí tak, aby ÚPM v textové části samostatně vyřešil možnost
přístupu do prostoru P7 z kruhového objezdu mimo posuzování územní studie na celou lokalitu

Zapsala: Alena Červinková

…………………………………….
Jiří Kaplan, starosta městyse

…………………..………….
Jiří Skalický, místostarosta

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Souhlasí s elektronickou úřední deskou

