SOUHRN USNESENÍ z 11. veřejného zasedání zastupitelstva městyse,
konaného ve čtvrtek 28. 07. 2016 od 18,00 hodin
v klubovně SDH v Doudlebách nad Orlicí
Zastupitelstvo městyse:
I. Schvaluje:
a) Zápis z 10. veřejného zasedání zastupitelstva městyse.
b) Upravený program 11. veřejného zasedání zastupitelstva městyse.
c) Zveřejnění záměru prodeje části parcely č. 162/18 v k.ú. Doudleby nad Orlicí.
d) Zprávu o uplatňování územního plánu (za období 1/2012 - 5/2016) podle § 47 odst. 5
a § 55 odst.1) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon) – příloha č.1.
e) Smlouvu o bezúplatném převodu majetku č. j. UZSVM/HRK/1878/2016-HRKM s Českou
republikou – ÚZSVM se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2.
f) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo 7DHM160097 s Povodím
Labe s. p. se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové, pro stavbu splaškové
kanalizace.
g) Kupní smlouvu č. 16/48 na nákup žacího traktoru Kubota G 23 HD s příslušenstvím od
společnosti AGRICO, s.r.o. , Čapkova 802, Týniště nad Orlicí, za celkovou cenu 435 000,Kč bez DPH.
h) Smlouvu o dílo na akci „Stavební úpravy pochůzných ploch a osvětlení v areálu
hřbitova“ s firmou Jaroslav Vorlický, Doudleby nad Orlicí, Vyhnánov 62, za celkovou
cenu 143 171,31 Kč vč. DPH.
i) Realizaci přeložky vodovodního řadu z pozemku č. parc. 5/1 na parc.670/3 v k.ú.
Doudleby nad Orlicí na náklady …………………………………………...
j) Prodej parcely č. 3028 v k. ú. Doudleby nad Orlicí ……………………………………., bytem
…………………., za celkovou cenu …………………… Kč.
k) Rozpočtové opatření č. 6/2016 – příloha č. 2.
II. Vyhovuje:
Žádosti manželů …………………………………………., bytem ………………………., Doudleby nad
Orlicí, ve věci budoucího prodeje stavebního pozemku č. parc. 3040 v k. ú. Doudleby
nad Orlicí.
III. Ukládá radě a starostovi městyse:
a) Pokračovat v úkolech stanovených na 6. veřejném zasedání ZM.
b) Uzavřít smlouvu k realizaci přeložky vodovodu s ………………………………………………..

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