SOUHRN USNESENÍ z 15. veřejného zasedání
zastupitelstva městyse Doudleby nad Orlicí,
konaného ve čtvrtek dne 26. 1. 2017 od 18,00 hodin v zasedací místnosti
Úřadu městyse v Doudlebách n. O.
Zastupitelstvo městyse:
I. Schvaluje:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Zápis z 14. veřejného zasedání zastupitelstva městyse.
Program 15. veřejného zasedání zastupitelstva městyse.
Dodatek č. 11 ke smlouvě se společností AQUA Servis a.s. Rychnov nad Kněžnou.
Zúčastnit se veřejné dražby pozemků č. parc. 341/7 a st.138/5 v k. ú. Doudleby nad
Orlicí.
Smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě – splašková kanalizace a omezení
užívání nemovitosti se Správou silnic Královéhradeckého kraje příspěvková organizace
se sídlem Hradec Králové - Plačice, Kutnohorská 59.
Smlouvu o dílo na dPP městyse Doudleby nad Orlicí s firmou CRISIS CONSULTING s.r.o.
se sídlem Kopánky 1230, Uherské Hradiště.
Prodej parcely č. 3041 v k. ú. Doudleby nad Orlicí ……………………………….., bytem
…………………………………………………………. a …………………………………………………………………..,
……………………………. za celkovou cenu ………………….,- Kč .
Rozpočtová opatření č. 15 - příloha č. 1.
Rozpočtové opatření č. 1/2017 - příloha č. 2.
Výši měsíčních odměn členům zastupitelstva v souladu s nařízením vlády
č. 414/2016 Sb. s účinností od 1. 2. 2017 – příloha č. 3.
Plán práce finančního výboru na rok 2017 – příloha č. 8.
Plán práce kontrolního výboru na rok 2017 – příloha č. 9.

II. Volí:
a) Paní ……………………………………………………………………………………….. do funkce přísedící u
Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou.
b) Paní ……………………………………………………………………………………………… do funkce přísedící
u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou.
III. Pověřuje:
Starostu městyse dražit pozemky č. parc. 341/7 a st.138/5 v k. ú. Doudleby nad Orlicí
do výše ……………………..Kč.
V. Revokuje:
Usnesení pod bodem 14 / I / l).

VI. Seznamuje se:
a) S rozpisem rozpočtu městyse na rok 2017 – příloha č. 4.
b) Se zprávou velitele SDH o stavu požární ochrany v roce 2016 – příloha č. 5.
c) Se zprávou předsedy FV o činnosti finančního výboru za rok 2016 – příloha č. 6.
d) Se zprávou předsedy KV o činnosti kontrolního výboru za rok 2016 – příloha č. 7.

VII. Ukládá radě a starostovi městyse:
a) Pokračovat v úkolu stanoveného na 6. veřejném zasedání ZM.
b) Pokračovat v úkolu stanoveného na 11. veřejném zasedání ZM.

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

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

