SOUHRN USNESENÍ z 20. veřejného zasedánízastupitelstva městyse Doudleby nad Orlicí,
konaného v úterý dne 21. 09. 2017 od 18,00 hodin v zasedací místnosti
Úřadu městyse v Doudlebách nad Orlicí
Zastupitelstvo městyse:
I.
a)
b)
c)

d)
e)
f)

g)

h)
i)

j)

k)
l)

Schvaluje:
Zápis z 19. veřejného zasedání zastupitelstva městyse.
Zřízení nového vrtu pro zásobování hřbitova vodou.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě na realizaci akce „Snížení energetické náročnosti budovy
malometrážních bytů v čp. 415“ s firmou Václav Daněk, se sídlem Nábřeží 195, Solnice, za
částku 127 395,30 Kč bez DPH.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a služebnosti se SŽDC a.s. se sídlem
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, na akci splašková kanalizace.
Použití výjimky z ustanovení pravidel Směrnice veřejných zakázek malého rozsahu v článku
5, bod 8, pro uzavření smlouvy o dílo na dodávku projekčních prací – kanalizační přípojky.
Smlouvu o dílo na dodávku projekčních prací – kanalizační přípojky s firmou IKKO Hradec
Králové s.r.o., Bratří Štefanů 238, Hradec Králové, v hodnotě 2 000,- Kč bez DPH za jednu
projektovou dokumentaci
Použití výjimky z ustanovení pravidel směrnice veřejných zakázek malého rozsahu v článku
5, bod 8, pro uzavření smlouvy o dílo na stavební práce s realizací stavby biologického
septiku s příslušenstvím pro čp. 360.
Smlouvu o dílo na stavbu biologického septiku s příslušenstvím pro čp. 360, s firmou Luboš
Kalous, Dolní Sídliště 223, Rokytnice v Orlických horách, za cenu 306 033,- Kč bez DPH.
Smlouvu o spolupráci s Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec
Králové, jednající PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem, na přípravu projektu – SO 03
Zpevněné plochy (chodníky včetně mobiliáře) v místní části Mnichovství, a to ve výši
10 000,- Kč bez DPH.
Prodej pozemku č. parc. 3034 v k.ú. Doudleby nad Orlicí …………………………….
………………………………………………………, za celkovou cenu …………… Kč do
………………………………….. a uzavření kupní smlouvy.
Posílení rozpočtu PO ZŠ a MŠ v souvislosti s dostavbou školy a jejím vybavením ve výši
240 000,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 5 / 2017 – příloha č. 1.

II. Ukládá radě a starostovi městyse:
a) Pokračovat v úkolech stanovených na 18. veřejném zasedání zastupitelstva městyse.
b) Projednat s ředitelem PO ZŠ a MŠ předložené vyúčtování na hardware a software ve výši
111 371,- Kč.

Dne……………………..

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

Dne……………………..

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