SOUHRN USNESENÍ z 25. veřejného zasedání zastupitelstva městyse,
konaného ve čtvrtek 26. 06. 2014 od 18,00 hodin v klubovně SDH v Doudlebách nad Orlicí
Zastupitelstvo městyse:
I. Schvaluje
a) Zápis z 24. veřejného zasedání zastupitelstva městyse.
b) Program 25. veřejného zasedání zastupitelstva městyse.
c) Navrženou změnu katastrální hranice mezi k.ú. Doudleby nad Orlicí a k.ú. Lupenice –
příloha č. 1.
d) 15 ti členné zastupitelstvo městyse na nové volební období v souladu s § 68 zákona č.
128/2000 Sb. o obcích v platném znění.
e) Dodatek č. 1 ke zřizovací listině PO ZŠ a MŠ Doudleby nad Orlicí ze dne
22. 10. 2009 - příloha č. 2.
f) Výroční zprávu o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb.
– příloha č. 3.
g) Zadání změny č. 1 územního plánu Doudleb nad Orlicí pro parcelu č. 670/3 v k.ú.
Doudleby nad Orlicí na náklady ……………………..
h) Celoroční hospodaření bez výhrad včetně závěrečného účtu Městyse Doudleby nad
Orlicí za rok 2013 (§ 17, odstavec 7, zákona č. 250/20004 Sb.) – příloha č. 4.
i) Zprávu o ukončení inventarizace za rok 2013 - příloha č. 5.
j) Rozpočtová opatření č. 8 - příloha č. 6.
k) Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku pro PO ZŠ a MŠ.
l) Vzdání se předkupního práva k parcele č. 365/5 v k.ú. Doudleby nad Orlicí na základě
GP č. 622-25/2014, kromě nové parcely č. 365/16 v k.ú. Doudleby nad Orlicí.
m) Ukončení nájmu nebytových prostor s panem Grossmanem v čp. 492 dohodou k datu:
31. 7. 2014.
n) Zveřejnění záměru pronájmu objektu čp. 492 – LENA za stejných podmínek jaké byly
stanoveny předcházejícímu nájemci.
o) Bezúplatný převod silnice III/01112 včetně pozemkové parcely č. 1555 v k.ú.
Doudleby nad Orlicí z majetku Královéhradeckého kraje do majetku Městyse
Doudleby nad Orlicí.
II. Pověřuje
Radu městyse, v souladu se směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu, zajištěním výběru
dodavatelů zakázek stavebních prací a uzavřením smluv pro opravu chodníků, výměnu
vodovodního potrubí a úpravu prostor pro MŠ v čp. 415
III. Ukládá
Starostovi městyse jednat s ředitelem PO ZŠ a MŠ o způsobu vyúčtování stravování a pokusit se
prosadit vyúčtování záloh na stravné měsíčně.

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

………..……………………….
Jiří Skalický, místostarosta
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