SOUHRN USNESENÍ ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva městyse,
konaného ve čtvrtek dne 18. 07. 2019 od 18,00 hodin v zasedací místnosti
Úřadu městyse v Doudlebách nad Orlicí
Zastupitelstvo městyse:
I.

a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
II.

Schvaluje:
Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva městyse.
Program 7. veřejného zasedání zastupitelstva městyse.
„Uzavření smlouvy o dílo na základě výsledku veřejné zakázky „Městys Doudleby –
splašková kanalizace“ se společností VCES a.s., IČO: 26746573, sídlo Praha 9, Na Harfě
337/3, PSČ 19005, Uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor v čp. 91 (bývalá
masna) se společností EVEKTOR, spol. s.r.o., Kvasiny 8 s platností od 01. 09. 2019 na dobu
neurčitou.
Přijetí dotace na vybudování přechodů pro chodce od společnosti ŠKODA – AUTO a.s.
ve výši 54 000,- Kč.
Provedený výběr RM na pořízení traktoru New Holland T5.95 DualCommand od dodavatele
společnosti AGROSERVIS Záměl, s.r.o. za cenu 1 299 000,- Kč bez DPH
s využitím úvěru od PGRLF - Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond.
Rozpočtové opatření č. 7/2019 – příloha č. 1.
Rozpočtový výhled městyse na roky 2020 – 2024 – příloha č. 2.
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 1/2019 s TJ Velešov Doudleby nad Orlicí na rok
2019.
Záměr směny části pozemku z č. parc. 824/81 v k.ú. Doudleby nad Orlicí za stejný díl
z pozemku 824/79 v k.ú. Doudleby nad Orlicí.

Pověřuje:
a) Starostu městyse k podpisu smlouvy o dílo se společností VCES a.s., IČO: 26746573, sídlo
Praha 9, Na Harfě 337/3, PSČ 19005, na základě výsledku veřejné zakázky „Městys
Doudleby – splašková kanalizace“, a to po uplynutí lhůty k podání námitek ve veřejné
zakázce popř. po uplynutí lhůty k podání návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele na Úřad
pro ochranu hospodářské soutěže.
b) Starostu městyse uzavřít s ČSOB a.s. úvěrovou smlouvu na profinancování investice veřejné
zakázky „Městys Doudleby – splašková kanalizace“ ve výši 30 mil. Kč
s úrokovou sazbou 2,2 % p.a. a dobou splácení 5 let – v souladu s nabídkou ČSOB ze dne
15. 07. 2019.
c) Starostu městyse k podpisu úvěrové smlouvy na koupi vybraného traktoru New Holland
T5.95 DualCommand od dodavatele společnosti AGROSERVIS Záměl, s.r.o. za cenu
1 299 000,- Kč bez DPH.
d) Starostu městyse svolat koordinační schůzku ve věci stavebních úprav a následovného
využití bývalé školní jídelny.
e) Komisi ve složení Ing. Jan Fetters, Marek Pavlovský, Jaroslav Suchomel, Ivo Mazura
a Jaroslav Koleček MSc. ke zpracování návrhů pro využití možných dotačních titulů v rámci
výzvy č. 4/2019 MŽP.
f) Starostu městyse zadat zpracování projektové dokumentace napojení čp. 18 na veřejný
vodovod.

Dne..............................................

……................................................................
Ing. Ivan Keprta, starosta městyse

Dne..............................................

……................................................................
Jiří Kaplan, místostarosta městyse
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