SOUHRN USNESENÍ z 14. veřejného zasedání zastupitelstva městyse,
konaného ve čtvrtek 11. 10. 2012 od 18,00 hodin
v klubovně SDH v Doudlebách nad Orlicí
Zastupitelstvo městyse v Doudlebách nad Orlicí:
I.

Schvaluje
a) Zápis z 13. veřejného zasedání zastupitelstva městyse.
b) Program 14. veřejného zasedání zastupitelstva městyse doplněný starostou
městyse.
c) Přijetí registračního listu a rozhodnutí č. 11098183-SFŽP o poskytnutí podpory
na financování akce „Energetické úspory ZS“.
d) Uzavření Smlouvy o dílo na akci „Energetické úspory ZS“ - stavební část s firmou
KERSON spol. s r.o., Dobré.
e) Vypsání nového VŘ na akci „Energetické úspory ZS„ – technologie.
f) Pověření starosty městyse k podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem na
akci „Energetické úspory ZS„ – technologie.
g) Uzavření smlouvy s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou na úrazové pojištění
zásahového družstva SDH na dobu určitou do 05. 03. 2O15.
h) Rozšíření počtu členů kontrolního výboru z 3 na 5.
i) Provedení výzdoby vánočního stromu před školou firmou MK - mont
illuminations, s.r.o., Klášterec nad Ohří v rozsahu návrhu.
j) Provedení ochranného nátěru na ZŠ v rozsahu nabídky firmy Severochema
Liberec a uzavření smlouvy o dílo.
k) Rozpočtová opatření č. 40 – 53 – příloha č. 1.

II.

Souhlasí
S přijetím úvěru Dobrovolným svazkem obcí Orlice od ČSOB, a.s. ve výši =12 mil. Kč,
se splatností 1 rok ode dne podepsání příslušné smlouvy o úvěru, určeného na
dokončení výstavby cyklostezky a s jeho zajištěním poskytnutým formou vystavení
zajišťovací blankosměnky avalované obcemi Kostelec nad Orlicí, Častolovice a
Čestice.

III.

Jmenuje
Výběrovou komisi pro VŘ ve složení Ing. Miroslav Dolek, Jiří Skalický, Miloš Mazura,
Monika Šafaříková, Ing. Ivan Keprta, Ing. Leoš Podsedník a Jiří Kaplan jako
náhradník.

IV.

Ukládá
Starostovi městyse pokračovat v plnění úkolů ze 7. veřejného zasedání ZM.

V.

Volí
a) Paní Ing. Janu Daňkovou členkou kontrolního výboru.
b) Pana Romana Michálka členem kontrolního výboru.

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

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

