SOUHRN USNESENÍ z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse Doudleby nad Orlicí,
konaného ve čtvrtek dne 25. 01. 2018 od 18,00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse
v Doudlebách nad Orlicí.
Zastupitelstvo městyse:
I. Schvaluje:
a) Zápis z 22. veřejného zasedání zastupitelstva městyse.
b) Program 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse.
c) Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k vodovodu umístěného v pozemku parc.
č. 670/3 a 670/4 v k. ú. Doudleby nad Orlicí dle GP číslo 876-81/2017 s ………………
……………, bytem ……………………………………………………………….. a ……………………….., bytem
……………………………………………...
d) Uzavření darovací smlouvy na přeložku vodovodního potrubí v hodnotě ……………. Kč
s DPH s………………………….., bytem ………………………………………………………………. a ………
……………….., bytem ………………………………………………..
e) Uzavření Smlouvy o dílo v rámci projektu „Rekonstrukce objektu márnice a pochůzných
ploch v areálu hřbitova“ se společností Stavitelství EU s.r.o. Vamberk na částku
565 897,- Kč bez DPH.
f) Návrh nového uspořádání pozemků v rámci KoPÚ v k.ú. Vyhnánov.
g) Úpravu trasy katastrální hranice v rámci KoPÚ mezi k.ú. Doudleby nad Orlicí a v k.ú.
Vyhnánov.
h) Prodej parcely č. 523/2 v k. ú. Doudleby nad Orlicí …………………………………., bytem …….
…………………………………………………., za celkovou cenu ………………….. Kč.
i) Rozpočtové opatření č. 10/2017 – příloha č. 1.
j) Rozpočtové opatření č. 1/2018 včetně přídělu do fondů – příloha č. 2.
II.

III.

Jmenuje členy Školské rady PO ZŠ a MŠ pro nové funkční období 2018 – 2021
a) ………………………………………………………………….., Doudleby nad Orlicí;
b) …………………………………………………………………., Doudleby nad Orlicí;
c) ………………………………………………………………….., Doudleby nad Orlicí.

a)
b)
c)
d)
e)

IV.

Seznamuje se:
S rozpisem rozpočtu městyse na rok 2018 – příloha č. 3.
S rozpočtem projektu a žádosti o dotaci na projekt "Doudleby nad Orlicí – splašková
kanalizace" - příloha č. 4.
Se zprávou předsedy FV o činnosti finančního výboru za rok 2017 – příloha č. 5.
Se zprávou předsedy KV o činnosti kontrolního výboru za rok 2017 – příloha č. 6.
Se zprávou o stavu požární ochrany v roce 2017 – příloha č. 7.

Ukládá starostovi městyse a finančnímu výboru:
Zjistit stávající výši nájemného v bytových a nebytových prostorách v nemovitostech
městyse.
Dne ………………………………

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

Dne ………………………………

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