SOUHRN USNESENÍ ze 6. veřejného zasedání zastupitelstva městyse,
konaného ve čtvrtek dne 20. 06. 2019 od 18:00 hodin v zasedací místnosti
Úřadu městyse v Doudlebách nad Orlicí
Zastupitelstvo městyse:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)

l)

I. Schvaluje:
Zápis ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva městyse.
Program 6. veřejného zasedání zastupitelstva městyse.
Organizační směrnici č. 7/2019 – Oběh účetních dokladů - příloha č. 1.
Dohodu o vzájemných právech a povinnostech při provozování provozně souvisejících
vodovodů Potštejn - Záměl – Doudleby nad Orlicí – příloha č. 2.
Memorandum o spolupráci při uplatňování regionální ceny za vodné v rámci cenové unie
„Doudleby nad Orlicí - Záměl“ – příloha č. 3.
Dodatek č. 14 ke smlouvě se společností AQUA Servis a.s. Rychnov nad Kněžnou
s platností od 01. 07. 2019 – příloha č. 4.
Jako nového dodavatele elektrické energie pro městys i PO ZŠ a MŠ pro období
od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2021 společnost VEMEX Energie a. s.
Přijetí finančních darů a odměn za propagaci firem na oslavách 760. výročí první písemné
zmínky o Doudlebách nad Orlicí ve výši 67 210 Kč – příloha č. 6.
Přijetí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 19POVU1-0059 ve výši
634 000 Kč na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Snížení
energetické náročnosti objektu - Společenské a sportovní zařízení v čp. 492, Doudleby nad
Orlicí“ – příloha č. 7.
Rozpočtové opatření č. 6/2019 – příloha č. 8.
Zpracování prohlídky mostů pozemních komunikací od firmy SAMMIS s.r.o. dle předložené
nabídky ze dne 13. 06. 2019 včetně návrhu případných opatření k odstranění možných
závad a nedostatků.
Záměr nákupu traktoru s čelním nakladačem s využitím investičního úvěru v lesnictví
s využitím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu.

II. Seznamuje se
a) S informací o stávající situaci v oblasti aktuálního stavu výběrového řízení k výstavbě
kanalizace.
b) S kalkulací ceny vodného v rámci cenové unie „Doudleby nad Orlicí – Záměl“ s platností
od 01. 07. 2019 - příloha č. 5.
c) S Informací o finančním příspěvku firmě Audis BUS s.r.o. v roce 2019 na dopravu
handicapovaných dětí ve výši 52 050 Kč z rozpočtu DSO Orlice.
III. Zamítá
a) Bezúplatný převod části vodovodu z předávacího místa mezi obcí Potštejn a Záměl
do předávacího místa mezi obcemi Záměl a Doudleby nad Orlicí.
IV. Ukládá
a) Stavební komisi sejít se s žadateli (……………………………………) o pronájem nebytových
prostor v čp. 91 (bývalá masna) za účelem projednání podmínek pro provozování budoucího
bufetu a radě městyse pak následně provést vyhodnocení.
Dne……………………………

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

Dne……………………………

…………………………………………..
Jiří Kaplan – místostarosta městyse
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