SOUHRN USNESENÍ z 10. veřejného zasedání zastupitelstva městyse,
konaného ve čtvrtek 4. 4. 2012 od 17,00 hodin v klubovně SDH v Doudlebách nad Orlicí
Zastupitelstvo městyse:
I.
Schvaluje
a) Zápis z 9.veřejného zasedání zastupitelstva městyse.
b) Program 10. veřejného zasedání zastupitelstva městyse.
c) Smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční
soustavě pro ZTV Na Slovensku - příloha č. 1.
d) Vypsání výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Oprava fasády ZŠ“.
e) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.1010C12/43 mezi ŘSD Hradec
Králové a Pozemkovým fondem ČR - příloha č. 2.
f) Dodatek č.1 ke smlouvě smlouvy o dílo č. I - 1022 pro ZTV „Na Slovensku“.
g) Rozpočtová opatření č. 1 - 10 - příloha č. 3.
h) Přijetí dotace z POV 2012 - dotační titul 4 - Dotace úroků z úvěru ve výši 28 000,- Kč od
Královéhradeckého kraje.
i) Zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2011 - příloha č. 4.

II.
Zamítá
a) Uzavření smlouvy s firmou IRBOS s. r. o. na zpracování podkladů a podání žádosti o dotaci na
rekonstrukci a úsporu elektrické energie na veřejném osvětlení.
b) Přistoupit na návrh …………. směnit pozemky pro výstavbu obchvatu za pozemky v majetku
městyse určené k výstavbě v lokalitě „Na Slovensku“.

III.
Jmenuje
Komisi ve složení Miloš Mazura, Ota Kopsa, Ing. Miroslav Dolek, Monika Šafaříková, Jiří
Skalický, náhradník Jiří Kaplan, administrátor pan RNDr. Tomáš Kytlík pro výběr dodavatele na
zakázku malého rozsahu „Oprava fasády ZŠ“.
IV.
Bere na vědomí
a) Stanovisko komise ŽP k jasanové aleji v ulici Főgnerova.
b) Převedení zásahové jednotky SDH Doudleby nad Orlicí z JPO V. do JPO III.
V.
Ukládá
a) Starostovi městyse pokračovat v plnění úkolů z 7. a 9. veřejného zasedání ZM.
b) Starostovi městyse zajistit informace k novele zákona č. 202/1990 Sb.

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

……………………………………..
Jiří Skalický – zástupce starosty

