Městys Doudleby nad Orlicí
Dukelská 68, 517 42 Doudleby nad Orlicí
tel.č.: 494 383 007 | e-mail: obec@doudleby.cz

USNESENÍ
zasedání č. 28 Zastupitelstva městyse Doudleby nad Orlicí
konané dne 25. 8. 2022 v sál Lena v Doudlebách nad Orlicí od 18:00 hod.

Zastupitelstvo městyse Doudleby nad Orlicí schvaluje
28ZM/2022/1

zápis z 27. VZ ZM (Bod č. 1 zápisu.)

28ZM/2022/2

program 28. zasedání zastupitelstva městyse. (Bod č. 2 zápisu.)

28ZM/2022/3a

návrhovou komisi ve složení: Petra Kolečková, Lucie Lukešová a Andrea Mazurová. (Bod
č. 3-1 zápisu.)

28ZM/2022/3b

ověřovatele zápisu: Lenka Divíšková, Ota Kopsa. (Bod č. 3-2 zápisu.)

28ZM/2022/4

uzavření Smlouvy na rekonstrukci komunikace Na Slovensku se společností Stavitelství
EU s.r.o. Vamberk, za cenu 2 452 736,50 Kč bez DPH. (Bod č. 5 zápisu.)

28ZM/2022/5

uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě s firmou Haupt, se sídlem Kunčice 274, 56151 Letohrad,
na projekt - Přírodní zahrady ZŠ a MŠ Doudleby nad Orlicí. (Bod č. 6 zápisu.)

28ZM/2022/6

udělení finančních odměn členům komisí a výboru (nečlenům ZM) za II. Q. 2022 - příloha č. 1
zápisu. (Bod č. 7 zápisu.)

28ZM/2022/7a

udělení mimořádné odměny členovi ZM panu Jiřímu Kaplanovi za mimořádnou angažovanost
při výstavbě splaškové kanalizace ***. (Bod č. 8-1 zápisu.)

28ZM/2022/7b

udělení mimořádné odměny členovi ZM panu Otu Kopsovi za mimořádnou angažovanost při
výstavbě splaškové kanalizace ***. (Bod č. 8-2 zápisu.)

28ZM/2022/8a

použití výjimky z článku 2/3/Ia) za použití článku 5/8 ze Směrnice pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu. (Bod č. 9-1 zápisu.)

28ZM/2022/8b

nabídku na zpracování projektové dokumentace od společnosti Designtec s.r.o., se sídlem čp.
66, Náklo a uzavření smlouvy na zpracování této projektové dokumentace na rekonstrukci
lávky přes řeku Divokou Orlici v Doudlebách nad Orlicí "Na Bělisku" za částku 234 000,- Kč
bez DPH. (Bod č. 9-2 zápisu.)

28ZM/2022/10a použití výjimky z článku 2/3/IIb za použití článku 5/8 ze Směrnice pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu. (Bod č. 11-1 zápisu.)
28ZM/2022/10b nabídku na opravu chodníku a uzavření smlouvy se společnosti Energomontáže
Votroubek s.r.o., se sídlem Strojnická 1646, Rychnov nad Kněžnou, za částku 502 233,13 Kč
bez DPH. (Bod č. 11-2 zápisu.)
28ZM/2022/11

zveřejnění záměru pronájmu části parcely č. st. 527 v k.ú. Doudleby nad Orlicí. (Bod č. 12
zápisu.)

28ZM/2022/12a dodatek č. 1 ke smlouvě se společností Vamberecká voda s.r.o. (Bod č. 13-2 zápisu.)
28ZM/2022/12b Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací
s Vambereckou vodou s.r.o. (Bod č. 13-3 zápisu.)
28ZM/2022/12c zveřejnění záměru směny pozemku (či části) parc. č. 359/3 za část pozemku parc. č. 341/7,
oboje v k.ú. Doudleby nad Orlicí. (Bod č. 13-4 zápisu.)
28ZM/2022/13

Rozpočtové opatření č. 7 - příloha č. 2 zápisu. (Bod č. 14 zápisu.)

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

strana 1 / 2

Zastupitelstvo městyse Doudleby nad Orlicí pověřuje
28ZM/2022/9

starostu městyse získáním projektanta na možné zpracování projektu na revitalizaci prostoru
Běliska. (Bod č. 10 zápisu.)

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či nebyla přijata

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Zastupitelstvo městyse Doudleby nad Orlicí bere na vědomí splnění usnesení minulého zasedání. (Bod č. 4
zápisu.)
Zastupitelstvo městyse Doudleby nad Orlicí bere na vědomí přípravu smlouvy o smlouvě budoucí
na pronájem nebytových prostor části zdravotního střediska. (Bod č. 13-1 zápisu.)

Ing. Ivan Keprta
starosta městyse

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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