SOUHRN USNESENÍ z 14. veřejného zasedání zastupitelstva městyse,
konaného ve čtvrtek dne 08. 12. 2016 od 18,00 hodin v zasedací místnosti
Úřadu městyse v Doudlebách nad Orlicí
Zastupitelstvo městyse:
I. Schvaluje:
a) Zápis ze 13. veřejného zasedání zastupitelstva městyse.
b) Program 14. veřejného zasedání zastupitelstva městyse.
c) Směrnici pro zakázky malého rozsahu – příloha č. 1.
d) Směrnici pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu městyse jednotlivým organizacím
a jednotlivcům – příloha č. 2.
e) Vyhlášení dotačních programů na rok 2017
- č. 1 na podporu sportu,
- č. 2 na podporu zájmových a společenských organizací,
- č. 3 pro oblast podpory v oblasti sociální péče
- příloha č. 3.
f) OZV č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů – příloha č. 4.
g) Uzavření zástavní smlouvy na parcelu č. 3025 v k. ú. Doudleby nad Orlicí s Hypoteční bankou a.s.,
jako s poskytovatelem úvěru pro kupujícího ………………………………………………………… a ……………..………..
…………………………………………………………
h) Prodej parcely č. 3025 v k. ú. Doudleby nad Orlicí ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….. za celkovou cenu ………………,- Kč.
i) Uzavření zástavní smlouvy na parcelu č. 3038 v k. ú. Doudleby nad Orlicí s Českomoravskou stavební
spořitelnou a.s., jako s poskytovatelem úvěru pro kupujícího …………………………………., bytem
……………………………………………….
j) Prodej parcely č. 3038 v k.ú. Doudleby nad Orlicí …………………………………………, bytem ………………….,
……………………………………… za celkovou cenu …………………,- Kč.
k) Prodej parcely č. 3036 v k. ú. Doudleby nad Orlicí ……………………………….., bytem ………………………..
……………………………………, za celkovou cenu ………………….,- Kč.
l) Koupi parcel č. 1188 a 1177 v k. ú. Vyhnánov od ………………………………………………………………….,
za celkovou cenu …………….,- Kč.
m) Kalkulaci stočného na rok 2017 – příloha č. 5.
n) Rozpočtová opatření č. 13 - příloha č. 6.
o) Rozpočtový výhled na roky 2018-2022 - příloha č. 7.
p) Rozpočet městyse na rok 2017 jako schodkový s příjmy třídy 1-4 ve výši 29 739 500,- Kč a tvorbu
peněžních fondů ve výši 725 000,- Kč, s výdaji třídy 5 a 6 ve výši 50 700 000,- Kč a použití peněžních
fondů ve výši 725 000,- Kč a financováním třídy 8 ve výši 20 960 500,- Kč s použitím
přebytku hospodaření minulých let - příloha č. 8.
II. Ukládá radě a starostovi městyse:
Pokračovat v úkolech stanovených na 6. a 11. veřejném zasedání ZM.

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

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