SOUHRN USNESENÍ ze 6. veřejného zasedání zastupitelstva městyse,
konaného v úterý 15. 09. 2015 od 18,00 hodin v klubovně SDH v Doudlebách nad Orlicí
Zastupitelstvo městyse:
I. Schvaluje
a) Zápis z 5. veřejného zasedání zastupitelstva městyse.
b) Program 6. veřejného zasedání zastupitelstva městyse.
c) Uzavření pojištění právní ochrany městyse s pojišťovnou D.A.S. v rozsahu 10 mil. Kč
včetně vozidel za částku 41 500,- Kč.
d) Pokračování v přípravě dostavby ZŠ dle původního projektu.
e) Pravidla pro prodej pozemků – příloha č. 1.
f) Uzavření smlouvy na odběr elektrické energie na rok 2016 a 2017 se společností
Ampér Market a.s., Antala Staška, Praha 4.
g) Rozpočtové opatření č. 14/2015 – příloha č. 2.
h) Prodej části pozemků č. parc. 377/13, 376/3, 376/6 v k.ú. Doudleby nad Orlicí
dle GP č. 630-69/2014 …………………………………………………………………………..,
za cenu …………… Kč.
i) Prodej části pozemku č. parc. 1557/1 v k.ú. Vyhnánov dle GP č. 183-80/2015 ………
…………………………………………………………………………………………………. za cenu ………… Kč.
j) Prodej části pozemku č. parc. 1557/2 v k.ú. Vyhnánov dle GP 183-80/2015 ……….
………………………………………………………………………………… za cenu ……….. Kč.
k) Prodej pozemků č. parc. 3027 a 3024 v k.ú. Doudleby nad Orlicí ………………
……………………………………………………………………………………………………………….
za cenu ………………… Kč.
l) Koupi nové parcely č. 1577 v k.ú. Doudleby nad Orlicí od ………………………………….
……………………………………………………………………………… za cenu …………… Kč.
m) Koupi nové parcely č. 824/131 v k.ú. Doudleby nad Orlicí od ………………………..,
……………………………………………………….. za cenu ……………… Kč.
II. Ukládá radě a starostovi městyse:
a) Pokračovat v úkolu stanoveném na 4. veřejném zasedání ZM ve věci Smlouvy
s Městem Vamberk.
b) Připravit ve spolupráci s právníkem návrh smlouvy na zajištění stavebního
dozoru a výzvu pro výběrové řízení stavebního dozoru na dostavbu ZŠ.
c) Přehodnotit objednávku kamerového systému celkem na 3 ks kamer.
d) Projednat možnost odprodeje části parcely č. 162/18 v k.ú. Doudleby nad Orlicí.
e) Zahájit přípravu dokumentace pro výstavbu nové lávky Na Bělisku.
III. Revokuje
Znění usnesení ze 4. VZ ZM pod body I/s) a I/t).
IV. Bere na vědomí:
Nutnost doplnění informací o kamerovém systému do koordinační dohody o spolupráci
s Policií ČR v Kostelci nad Orlicí.
…………………..……………………………………………
Jiří Kaplan, starosta městyse
…………………..……………………………………………
Jiří Skalický, místostarosta městyse

