SOUHRN USNESENÍ z 10. veřejného zasedání zastupitelstva městyse,
konaného v úterý 03. 05. 2016 od 18,00 hodin v klubovně SDH v Doudlebách nad Orlicí
Zastupitelstvo městyse:
I. Schvaluje:
a) Zápis z 9. veřejného zasedání zastupitelstva městyse.
b) Program 10. veřejného zasedání zastupitelstva městyse.
c) Smlouvu o dílo na stavební část projektu „Dostavba budovy základní školy“ se
společností STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, Hradec Králové v částce 21 066 734,Kč bez DPH.
d) Smlouvu o dílo na dodávku části gastrotechnologie projektu „Dostavba budovy základní
školy“ se společností Jindřich Schlesinger, Špindlerova 638, Ústí nad Orlicí v částce
2 057 421,- Kč bez DPH.
e) Koupi nových parcel č. 1674 a 338/4 v k.ú. Doudleby nad Orlicí od ………………………….
………………………………………………………., Doudleby nad Orlicí za cenu 6 600,- Kč.
f) Koupi nové parcely č. 1675 v k.ú. Doudleby nad Orlicí od …………………………….
…………………………………………………….., Doudleby nad Orlicí za cenu 3 100,- Kč.
g) Účetní závěrku podle zákona č.128/2000 Sb. a 220/2013 Sb. a výsledek hospodaření
městyse za rok 2015 – příloha č. 1.
h) Závěrečný účet Městyse Doudleby nad Orlicí za rok 2015 a souhlasí s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad dle § 17, odst. 7, písm. a), zákona č. 250/2000 Sb. včetně
Výroční zprávy o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., Zprávy o
provedené inventarizaci a přehledu hospodaření městyse za rok 2015 – příloha č. 2.
i) Rozpočtová opatření č. 4/2016 – příloha č. 3.
j) Zřízení pracovní skupiny pro zpracování návrhů na řešení zasedací místnosti ve složení:
Ing. Fetters, Leopold Dvořák, Jiří Pátek, Lenka Divíšková a Jiří Kaplan.
II. Revokuje:
Usnesení pod bodem 6/I/l) z 15. 09. 2015.
III. Ukládá radě a starostovi městyse:
Pokračovat v úkolech stanovených na 6. veřejném zasedání ZM
IV. Ukládá finančnímu výboru:
Prověřit možnost úvěru na financování dostavby budovy základní školy.

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