SOUHRN USNESENÍ z 22. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Doudleby nad Orlicí,
konaného ve čtvrtek dne 07. 12. 2017 od 18,00 hodin v zasedací místnosti
Úřadu městyse v Doudlebách nad Orlicí
Zastupitelstvo městyse:
I.

Schvaluje:
a)
b)
c)
d)

Zápis z 21. veřejného zasedání zastupitelstva městyse.
Program 22. veřejného zasedání zastupitelstva městyse.
Posílení rozpočtu PO ZŠ a MŠ Doudleby nad Orlicí na rok 2017 o částku 111 000,- Kč.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě mezi vlastníky provozně souvisejících
kanalizací s městem Vamberk.
e) Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. 64/17/BVB/MS na veřejnou část kanalizačních přípojek s ŘSD ČR státní příspěvková
organizace, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle zastoupena: Ing. Markem
Novotným, ředitelem Správy Hradec Králové Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové.
f) Uzavření Příkazní smlouvy v rámci projektu „Doudleby nad Orlicí – splašková
kanalizace“ – Vypracování DVZ a související inženýrské činnosti se společností IKKO
Hradec Králové s.r.o., Bratří Štefanů 238, 500 03 Hradec Králové na částku 780 000,- Kč
bez DPH.
g) Uzavření Příkazní smlouvy v rámci projektu „Doudleby nad Orlicí – splašková
kanalizace“ – Manažerské řízení včetně TDI a koordinátora BOZP se společností
Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř,
na částku 1 805 000,- Kč bez DPH.
h) Změnu katastrální hranice s obcí Záměl dle přílohy č. 1.
i) Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů – příloha č. 2.
j) Zřízení Organizační složky městyse „ Klub seniorů Doudleby nad Orlicí“ s účinností
od 01. 01. 2018 – příloha č. 3.
k) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu splaškové
kanalizace se společností České dráhy, a.s., Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110
15, zastoupenou Ing. Šárkou Cidlinskou, ředitelkou odboru správy a prodeje majetku.
l) Prodej parcely pozemků č. parc. 1175/13 a 1175/14 v k.ú. Vyhnánov ……………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
m) Koupi přípojného vleku pro SDH za využití fondu obnovy majetku do výše 50 000,-Kč
n) Rozpočtová opatření č. 8 – příloha č. 4.
o) Rozpočtový výhled PO ZŠ a MŠ na roky 2019-2020 – příloha č. 5.
p) Rozpočet PO ZŠ a MŠ na rok 2018 jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši
17 564 000,- Kč – příloha č. 6.
q) Rozpočtový výhled městyse na roky 2019-2023 – příloha č. 7.
r) Rozpočet městyse na rok 2018 jako přebytkový s příjmy třídy 1-4 ve výši
33 896 000,- Kč a výdaji třídy 5 a 6 ve výši 26 100 000,- Kč - příloha č. 8.
s) Odměny členům zastupitelstva v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb. s platností
od 01. 01. 2018 – příloha č. 9.
t) Vyhlášení dotačních programů na rok 2018:
DP č. 1 na podporu sportu s celkovou částkou 630 000,- Kč a max. výši podpory
420 000,- Kč;
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DP č. 2 na podporu zájmových a společenských organizací s celkovou částkou
70 000,-Kč a max. výši podpory 30 000,- Kč;
DP č. 3 pro oblast podpory v oblasti sociální péče s celkovou částkou 30 000,- Kč
a max. výši podpory 5 000,- Kč – příloha č. 10.
u) Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 4/2011 na tvorbu a použití sociálního fondu – příloha č. 11.
v) Plán práce finančního výboru na rok 2018.
w) Plán práce kontrolního výboru na rok 2018.
x) Směrnice č. 2/2017 pro poskytování finančních náhrad na úpravu zevnějšku.
II.

Ukládá radě a starostovi městyse:
a) Pokračovat v úkolu stanoveném na 18. veřejném zasedání ZM.

Dne ………………………….

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

Dne …………………………..

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