SOUHRN USNESENÍ z 19. veřejného zasedání zastupitelstva městyse Doudleby nad Orlicí,
konaného ve čtvrtek 17. 08. 2017 od 18,00 hodin
v zasedací místnosti Úřadu městyse v Doudlebách nad Orlicí
Zastupitelstvo městyse:
I. Schvaluje:
a) Zápis z 18. veřejného zasedání zastupitelstva městyse.
b) Program 19. veřejného zasedání zastupitelstva městyse.
c) Zřizovací listinu PO ZŠ a MŠ, se sídlem Doudleby nad Orlicí, Dukelská 52, IČO 75015838,
s účinností od 01. 09. 2017 – příloha č. 1.
d) Uzavření smlouvy o dílo na akci „Vybudování varovného a výstražného systému
ochrany před povodněmi pro městys Doudleby nad Orlicí“ s firmou VoiceSys s.r.o.,
se sídlem Nymburk, Boleslavská 138/10, za částku 2 584 060,- Kč bez DPH.
e) Smlouvu se Správou silnic Královéhradeckého kraje se sídlem Hradec Králové – Plačice,
Kutnohorská 59, o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti
(splašková kanalizace).
f) Znění kupní smlouvy a koupi pozemků parc.č. 1183/13 a 1183/14 v k.ú. Vyhnánov od
………………………………………………………………………………………………… za cenu obvyklou dle
znaleckého posudku ve výši ………….. Kč.
g) Smlouvu o výpůjčce kompostérů při realizaci projektu „Předcházení vzniku BRKO
(biologicky rozložitelného komunálního odpadu) v obcích DSO Orlice“ s DSO Orlice se
sídlem Palackého 38, Kostelec nad Orlicí.
h) Vyhlášení obálkové metody pro prodej parc. č. 3034 v k.ú. Doudleby nad Orlicí
s minimální předloženou cenou ……….. Kč/m2.
i) Využít předkupního práva na koupi části pozemku parc. č. 1188 v k.ú. Vyhnánov pro
budoucí komunikaci po jeho rozdělení v souladu s územním plánem, a to za cenu
obvyklou, dle stavebního zákona č. 183/2006 dle § 101 odst. 4.
j) Rozpočtové opatření č. 4/2017 – příloha č. 2.
k) Smlouvu na odběr elektrické energie pro objekty v majetku městyse se společností
Amper Market a.s., Antala Staška 1076, Praha 4, na období 2018 – 2019.
l) Nákup vánoční výzdoby v objemu do 50 000,- Kč včetně DPH.
m) Použití fondu SDH na nákup vodního vysavače.
II. Ruší:
Zřizovací listinu PO ZŠ a MŠ, se sídlem Doudleby nad Orlicí, Dukelská 52, IČO 75015838,
vydanou dne 29. 06. 2017.
III. Revokuje:
Prodej parcely č. 3034 v k.ú. Doudleby nad Orlicí …………………………………. dle usnesení
č. 13/I/f) ze dne 03. 11. 2016.
IV. Ukládá:
a) Radě a starostovi městyse pokračovat v úkolech stanovených na 18. veřejném
zasedání ZM.
b) Radě a starostovi městyse zveřejnit záměr prodeje parcely č. 3034 v k.ú. Doudleby nad
Orlicí obálkovou metodou.
c) Stavební komisi prověřit hranice plotu a katastru u pozemků parc. č. 1175/13
a 1175/14 v k.ú. Vyhnánov.
d) Radě městyse a finančnímu výboru upřesnit podmínky pro přidělení dotace a bytů
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a vypracovat finanční analýzu revitalizace bytových domů čp. 172 – 174.

Dne……………………..

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

Dne……………………..

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