SOUHRN USNESENÍ ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva městyse,
konaného ve čtvrtek 03. 12. 2015 od 18,00 hodin v klubovně SDH v Doudlebách nad Orlicí
Zastupitelstvo městyse:
I. Schvaluje
a) Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva městyse.
b) Program 7. veřejného zasedání zastupitelstva městyse.
c) Smlouvu o budoucí smlouvě mezi vlastníky provozně souvisejících kanalizací s Městem
Vamberk.
d) Smlouvu o dílo na stavební dozor pro akci „Dostavba budovy základní školy“ se
společností IRBOS s.r.o. Čestice 115.
e) OZV č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – příloha č. 1.
f) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování Změny č. 1 ÚPM s ing. Arch. F. Křelinou Ateliér Delta, Hradec Králové.
g) Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě číslo 15_SOBSO1_4121142888, číslo 15_SOBSO1_4121142891,
číslo 15_SOBSO1_4121142898, číslo 15_SOP_01_4121142899, číslo
15_SOBSO1_4121142907, číslo 15_SOBSO1_4121142910, číslo
15_SOBSO1_4121142920 a číslo 15_SOBSO1_4121142927 se společností ČEZ a.s.
Distribuce, Děčín.
h) Bezúplatný převod parcel č.1541/1, 1541/2, 1541/3, 3478, 3480, 3538 vše v k. ú.
Doudleby nad Orlicí od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2 do
majetku Městyse Doudleby nad Orlicí.
i) Rozpočtový výhled na roky 2016 – 2020 – příloha č. 2.
j) Rozpočet městyse na rok 2016 - příloha č. 3.
k) Rozpočtové opatření č. 18 / 2015 - příloha č. 4.
l) Dodatek č. 1 ke směrnici č. 2/2015 o provádění rozpočtových opatření - příloha č. 5.
m) Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě s TJ Velešov.
n) Smlouvu na odběr plynu pro roky 2017 a 2018 se společností VEMEX Energie a.s.,
Praha 6.
o) Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě s TJ Sokol.
p) Vyhlášení dotačních programů č. 1 na podporu sportu, č. 2 na podporu zájmových a
společenských organizací a č. 3 pro oblast podpory v oblasti sociální péče.
II. Souhlasí:
a) S převodem pozemků č. parcely 177/2 a 843/3 v k.ú. Vyhnánov s právem věcného
břemene a dále s převodem pozemků č. parcely 876/4, 876/5, 876/8, 876/9, 899/6,
899/7, 899/8, 899/9, 899/10, 899/11 a 899/12 s předkupním právem ve prospěch
Městyse Doudleby nad Orlicí ve znění darovací smlouvy mezi ……………………….
………………………… a ………………………………………………...
b) S provedením úpravy lip ve Vyhnánově u čp. 82 dle varianty č. 2 – příloha č. 6.
III. Ukládá radě a starostovi městyse:
Pokračovat v úkolech stanovených na 6. veřejném zasedání ZM.

IV. Jmenuje:
Pracovní skupinu ve složení Jiří Pátek, Ing. Miroslav Dolek, Ing. Ivan Keprta, Ota Kopsa,
Jiří Kaplan k přípravě zakázky „Dostavba základní školy“.

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

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

