SOUHRN USNESENÍ z 24. veřejného zasedání zastupitelstva městyse,
konaného ve čtvrtek 10. 04. 2014 od 18,00 hodin v klubovně SDH v Doudlebách nad Orlicí
Zastupitelstvo městyse:
I. Schvaluje
a) Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse.
b) Program 24. veřejného zasedání zastupitelstva městyse.
c) Podání žádosti na Státní pozemkový úřad, pracoviště v Rychnově nad Kněžnou,
o provedení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Vyhnánov.
d) Účetní závěrku hospodaření městyse za rok 2013 – příloha č. 1.
e) Dodatek č. 8 ke Smlouvě o nájmu majetku k provozování veřejného vodovodu se
společností AQUA Servis a.s., Rychnov nad Kněžnou.
f) Smlouvu o poskytnutí finančních prostředků ve výši 19 000,- Kč na přípravu
Integrované strategie území MAS Sdružení Splav.
g) Smlouvu na dodávku elektrické energie na rok 2015 se společností Amper Market a.s.,
Antala Staška 1076/33a, Praha 4.
h) Smlouvu s firmou WINDOW HOLDING a.s., Hlavní 456, Lázně Toušeň, na dodávku
a montáž oken a dveří do bytového domu čp. 143 v částce 312 087,- Kč s DPH.
i) Smlouvu s firmou Quintal - Ing. Ján Stankovič na vylaminování nádrže na vozidle Tatra
815 CAS 32 v částce 108 144,- Kč s DPH.
j) Přijetí dotace a znění smlouvy od Ministerstva životního prostředí ČR ze dne
01. 04. 2014, identifikační číslo EIS reg.c.IS SFZP 13161992 na realizaci akce
„Snížení prašnosti v obci Doudleby nad Orlicí“, reg. číslo CZ.1.02/2.1.00/13.18673.
k) Rozpočtové opatření č. 4/ 2014 - příloha č. 2.
l) Prodej parcely č. parc. 1175/5 v k.ú. Vyhnánov …………………………..………………………..
…………………………………………………………………………………., za celkovou cenu ………… Kč
bez DPH.
m) Prodej parcely č. parc. 1556/1 v k.ú. Doudleby nad Orlicí ……………………………….
………………………………………………………………, za celkovou cenu …………… Kč bez DPH.
n) Prodej parcely č. parc. 1556/2 k.ú. Doudleby nad Orlicí, ………………………………….
………………………………………………………………, za celkovou cenu …………….. Kč bez DPH.
o) Prodej parcely č. parc. 1556/3 v k.ú. Doudleby nad Orlicí ………………………………….
……………………………………………………………………….., za celkovou cenu ……………..….Kč..
bez DPH.
p) Prodej parcely č. parc. 1556/4 v k.ú. Doudleby nad Orlicí ……………………………….
………………………………………………………………………………………….., za celkovou cenu
………………….. Kč bez DPH.
II. Potvrzuje
Obdržení rozhodnutí od Ministerstva životního prostředí ze dne 01. 04. 2014,
identifikační číslo EIS reg.c.IS SFZP 13161992 na realizaci akce „Snížení prašnosti
v obci Doudleby nad Orlicí“, reg. číslo CZ.1.02/2.1.00/13.18673 včetně dvou příloh.

III. Bere na vědomí
a) Informaci k dokončenému projektu na dostavbu ZŠ.
b) Informace z uskutečněných jednání ve věci projektu kanalizace a ČOV.

………………………..…………………………………………………………….

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

Jiří Skalický, místostarosta

