SOUHRN USNESENÍ z 24. veřejného zasedání zastupitelstva městyse,
konaného ve čtvrtek dne 19. 04. 2018 od 18,00 hodin v zasedací místnosti
Úřadu městyse v Doudlebách n. O.
Zastupitelstvo městyse:
I.

Schvaluje:
a) Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse
b) Program 24. veřejného zasedání zastupitelstva městyse
c) Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1001C18/43
na veřejné části kanalizačních přípojek s ČR – SPÚ se sídlem Husinecká 1024/11a,
Praha 3 Žižkov.
d) Ukončení Smlouvy o spolupráci s Královéhradeckým krajem ve věci zpevněných ploch
u silnice III/3169 výpovědí v souladu s čl. 4. 2c).
e) Uzavření smluv o dílo č. 21800300, 21800301, 21800302 na výměnu oken a dveří na
budově čp. 360 s firmou Stavona spol. s r.o. České Libchavy za celkovou částku
164 846,10 Kč bez DPH.
f) Uzavření smlouvy o dílo na zateplení střechy a položení nové krytiny na čp. 492 s firmou
Izolprotan s.r.o, Čestice 159 za celkovou částku 319 000,- Kč bez DPH.
g) Prodej parcely č. 1415/6 v k. ú. Doudleby nad Orlicí ………………………………………, bytem
…………………………………………………………, za celkovou cenu ……………… Kč.
h) Prodej parcely č. 1543/62 v k. ú. Doudleby nad Orlicí Povodí Labe, státní podnik, Víta
Nejedlého 951/8, Hradec Králové, za celkovou cenu 650,- Kč.
i) Koupi parcely č. 1330 v k. ú. Vyhnánov od města Kostelec nad Orlicí, se sídlem
Palackého náměstí 38, Kostelec nad Orlicí, za celkovou cenu 3 970,- Kč.
j) Nabytí části současného pozemku parcelní číslo 1188 v k.ú. Vyhnánov označené jako
nově vytvořený pozemek parcelní číslo 883/2 a to za cenu obvyklou určenou znaleckým
posudkem předloženým …………………………………………………………………………..Doudleby
nad Orlicí, s tím, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní
a následně po vyhotovení geometrického plánu vlastní kupní smlouva.
k) Nevyužití předkupního práva k pozemku parcelní číslo 1188 v k. ú. Vyhnánov, které
bude městysem vydáno za podmínky, že dojde k uzavření kupní smlouvy mezi
……………………………………………………………………………., jakožto prodávající a kupujícím
………………………………………. a dále za podmínky, že dojde k uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí kupní mezi městysem Doudleby nad Orlicí, jakožto budoucím kupujícím a
………………………………………………… jakožto budoucím prodávajícím na prodej části
pozemku parcelní číslo 1188 v k.ú. Vyhnánov, nově vyznačené jako pozemek parcelní
číslo 883/2 za obvyklou cenu stanovenou znaleckým posudkem.
l) Účetní závěrku podle zákona č. 563/1991 Sb. a 220/2013 Sb. za rok 2017 bez výhrad –
příloha č. 1.
m) Celoroční hospodaření dle § 17, odst. 7, zákona č. 250/2000 Sb. za rok 2017 bez výhrad,
včetně Výroční zprávy o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - příloha č. 2.
n) Ponechat výsledek hospodaření z roku 2017 ve výši 440,20 Kč PO ZŠ a MŠ a jeho
převedení do rezervního fondu.
o) Rozpočtové opatření č. 3/2018 – příloha č. 3.
p) Rozpis příspěvků na rok 2018 pro organizace, sdružení a jednotlivce v souladu se
zákonem č. 24/2015 Sb. a vnitřní směrnicí – příloha č. 4.
q) Vyhlášení dotačního titulu č. 4/2018 na podporu účastníků všesokolského sletu ve výši
40 000,- Kč.
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r) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace číslo 1/2018 s TJ Velešov z.s. Doudleby nad
Orlicí na částku 420 000,- Kč.
s) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace číslo 2/ 2018 s TJ Sokol Doudleby nad
Orlicí na částku 65 000,- Kč.
t) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace číslo 3/ 2018 s ČSS z.s., SSK Doudleby nad
Orlicí na částku 120 000,- Kč.
u) 15 ti členné zastupitelstvo městyse na nové volební období v souladu s § 68 zákona
č. 128/2000Sb. o obcích v platném znění
v) Úpravu výše nájemného v bytech od 01. 07. 2018 dle přílohy č. 5.
w) Záměr přemístění sochařského díla do Doudleb nad Orlicí.

Dne …………………….…..

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

Dne …………………….…..

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