SOUHRN USNESENÍ z 15. veřejného zasedání zastupitelstva městyse,
konaného v úterý 11. 12. 2012 od 18,00 hodin v klubovně SDH v Doudlebách nad Orlicí
Zastupitelstvo městyse:
I. Schvaluje
a) Zápis z 14. veřejného zasedání zastupitelstva městyse.
b) Program 15. veřejného zasedání zastupitelstva městyse.
c) OZV č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, třídění
a odstraňování komunálních odpadů – příloha č. 1.
d) Vypsání nového výběrového řízení na akci „Energetické úspory ZS„- stavební část.
e) Pověřit starostu městyse podpisem smlouvy s vítězným uchazečem na akci „Energetické
úspory ZS„- stavební část.
f) Uzavření smlouvy mezi Městysem Doudleby nad Orlicí a ŘSD Hradec Králové,
Pouchovská 401, Hradec Králové o právu provést stavbu „SO 431 – veřejné osvětlení“ v
souvislosti se stavbou obchvatu silnice I/11.
g) Podání žádosti v Dt.1 na rok 2013 z POV Královéhradeckého kraje na obnovu a údržbu
venkovské zástavby a občanské vybavenosti.
h) Koupi 1/3 podílu z parcel PK č. ………………………….. v k.ú. Doudleby nad Orlicí od pana
………………………………………………………………………….. za celkovou cenu …………………….. Kč.
i) Zúčastnit se veřejného výběrového řízení se záměrem nabýt nabízené nemovitosti a to
ČOV na st. parcele 787 a 788 včetně kanalizace bez pozemků a pozemek parc.č. 740/49
v k.ú. Doudleby nad Orlicí.
j) Koupi ČOV na st. parcele 787 a 788 včetně kanalizace bez pozemků a pozemek parc. č.
740/49 v k.ú. Doudleby nad Orlicí VVŘ od Pozemkového fondu ČR se sídlem Husinecká
1024/11a, 130 00 Praha 3 obálkovou metodou za celkovou cenu 15 010,- Kč.
k) Rozpočtová opatření č. 54 – 61 – příloha č. 2.
l) Rozpočtový výhled na rok 2013 - 2017– příloha č. 3.
m) Rozpočet na rok 2013 – příloha č. 4.
II. Jmenuje
Výběrovou komisi pro výběrové řízení ve složení: Ing. Miroslav Dolek, Jiří Skalický, Miloš
Mazura, Ing. Ivan Keprta, Jaroslav Suchomel, Ing. Leoš Podsedník - náhradník - Jiří
Kaplan.
III. Bere na vědomí
Rozpočet DSO Orlice na rok 2013.
IV. Neschvaluje
Uzavření smlouvy s bezpečnostní agenturou Ing. Pavel Sviták – B. S. Security.

…………………..……………..
Jiří Kaplan, starosta městyse
………………………………..
Jiří Skalický, místostarosta
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