SOUHRN USNESENÍ z 2. veřejného zasedání zastupitelstva městyse Doudleby nad Orlicí,
konaného ve čtvrtek dne 13. 12. 2018 od 18,00 hodin
v zasedací místnosti Úřadu městyse v Doudlebách nad Orlicí
Zastupitelstvo městyse:
I.

II.

Schvaluje:
a) Zápis z 1. veřejného zasedání zastupitelstva městyse.
b) Program 2. veřejného zasedání zastupitelstva městyse.
c) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů – příloha č. 1.
d) Podání žádosti do dotačního programu POV 19POVU1 Královéhradeckého kraje na
zateplení objektu čp. 492 – Lena.
e) Dodatek č. 13 ke smlouvě o nájmu majetku k provozování veřejného vodovodu se
společností AQUA Servis, a.s. Rychnov nad Kněžnou.
f) Rozpočtový výhled PO ZŠ a MŠ na roky 2020 – 2022 – příloha č. 2.
g) Rozpočet PO ZŠ a MŠ na rok 2019 jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši
18 862 000,- Kč – příloha č. 3.
h) Rozpočtový výhled městyse na roky 2020-2024 – příloha č. 4.
i) Rozpočet městyse na rok 2019 jako schodkový s příjmy třídy 1-4 ve výši
48 357 000,- Kč a výdaji třídy 5 a 6 ve výši 50 205 000,- Kč – příloha č. 5.
j) Vyhlášení dotačních programů na rok 2019 – příloha č. 6.
Dotační program č. 1 na podporu sportu s celkovou částkou 630 000,- Kč a max. výši
podpory 420 000,- Kč;
Dotační program č. 2 na podporu zájmových a společenských organizací s celkovou
částkou 70 000,- Kč a max. výši podpory 30 000,- Kč;
Dotační program č. 3 pro oblast podpory v oblasti sociální péče s celkovou částkou
30 000,- Kč a max. výši podpory 5 000,- Kč.
k) Propůjčení projektových dokumentací majitelům dotčených nemovitostí pro účely
vydání stavebního povolení kanalizačních přípojek.
l) Plán práce finančního výboru na rok 2019 – příloha č. 7.
m) Plán práce kontrolního výboru na rok 2019 – příloha č. 8.
n) Poskytnout na základě své pravomoci vymezené v § 85 zákona
o obcích č. 128/2000 Sb. …………………………….. finanční dar …………………...
o) Návrh na udělení čestného občanství panu Jiřímu Kaplanovi.
Deleguje:
a) Starostu a místostarostu k účasti na valných hromadách po celé volební období.
b) Starostu a místostarostu k zastupování v DSO Orlice, SMO po celé volební období.

III.

Se seznamuje:
a) S jednacím řádem zastupitelstva městyse.

IV.

Ukládá radě:
a) Projednat odemykání čekárny zdravotního střediska v předstihu před započetím
ranních ordinačních hodin.

Dne ………………………………….

………………………………………………………….
Ing. Ivan Keprta – starosta městyse

Dne ………………………………….

………………………………………………………….
Jiří Kaplan - místostarosta
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