SOUHRN USNESENÍ z 11. veřejného zasedání zastupitelstva městyse,
konaného ve čtvrtek 10. 05. 2012 od 18,00 hodin v klubovně SDH v Doudlebách nad Orlicí
Zastupitelstvo městyse:
I.

Schvaluje
a) Zápis z 10. veřejného zasedání zastupitelstva městyse.
b) Program veřejného zasedání zastupitelstva městyse.
c) Smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných plynových zařízení
k distribuční soustavě pro ZTV Na Slovensku - příloha č. 1.
d) Výsledek výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na zakázku malého rozsahu
„Oprava fasády ZŠ“ s firmou Ing. Václav Hynek, Severní 655, 517 73 Opočno.
e) Uzavření smlouvy s firmou Irbos s.r.o. Čestice na zpracování podkladů a podání
žádosti o dotaci na rekonstrukci a úsporu elektrické energie na veřejném ovětlení.
f) Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
s …………………………………………………………………… za účelem uložení
vodovodu na parc. č. …….. k.ú. Doudleby nad Orlicí za jednorázovou úplatu ………..
g) Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
s …………………………………………………………… za účelem uložení
vodovodu na parc. č. …….v k.ú. Doudleby nad Orlicí za jednorázovou úplatu
……………..
h) OZV č. 1/2012, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 7/2010 o místním poplatku
za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené
Ministerstvem financí ČR - příloha č. 3.
i) Zprávu o uplatňování územního plánu Doudleby nad Orlicí dle § 55 odst. 1) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(stavební zákon).
j) Závěrečný účet Městyse Doudleby nad Orlicí za rok 2011 se zjištěnými chybami a
nedostatky (§ 10 odst.3, písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.) – příloha č. 4.
k) Dodatek č. 2 ke Směrnici 1/2011 o provádění rozpočtových opatření – příloha č. 5.
l) Zprávu HIK o provedené inventarizaci za rok 2011 – příloha č. 6.
m) Záměr využití fondu „obnova hasičské techniky“ za účelem nákupu a přestavby
dopravního automobilu pro zásahovou jednotku Městyse Doudleby nad Orlicí.

II.

Zamítá
Uhradit Pozemkovému fondu ČR požadovanou částku za nájem a spotřebovanou
elektrickou energii ve znění dopisu – příloha č. 2.

III.

Bere na vědomí
Splnění usnesení z 9. a 10. zasedání zastupitelstva městyse pod bodem 9/ a), b) a 10/ b).

IV.

Ukládá
a) Starostovi městyse pokračovat v plnění úkolů z 7. veřejného zasedání ZM.
b) Vypracovat interní příkaz pro účetní městyse a podat zprávu odboru kontroly
Královéhradeckého kraje o přijatých opatřeních v souladu s vydaným dodatkem ke
směrnici o provádění rozpočtových opatření.
…………………………………….
Jiří Kaplan – starosta městyse
……………………………………..
Jiří Skalický – zástupce starosty

