USNESENÍ z 25. veřejného zasedání zastupitelstva městyse,
konaného ve čtvrtek 19. 8. 2010 od 18, 00 hodin v LENĚ
Zastupitelstvo městyse:
I. Bere na vědomí
a) Splnění úkolu z 24. zasedání ZM.
b) Informaci z jednání o státním stavebním dohledu ke stavu nemovitosti č. parc.138/5
.
v k.ú. Doudleby nad Orlicí.
c) Návrh na restaurování doudlebské opony v roce 2011.

II. Schvaluje
a) Vnitřní směrnici č. 3/2010 - příl. č. 1.
a) Vnitřní směrnici č. 4/2010 - příl. č. 2.
b) Rozpočtové opatření č. 2/2010 – příloha č. 3 s výjimkou částky 90 000,- Kč na
nákup dýchacích přístrojů pro SDH.
c) Prodej 42 kusů akcií společnosti ČSAD BUS Ústí nad Orlicí a.s.
……………………………………… za 250,- Kč/kus.
d) Smlouvu o budoucí smlouvě kupní na pozemkovou parcelu č. 670/6, 1590/1 a
670/12 vše v k.ú. Doudleby nad Orlicí s …………………………sjednanou kupní
cenu 34 375,-Kč. - příloha č.4.
e) Smlouvu o budoucí smlouvě kupní na přednostní výběr pozemkové parcely vzniklé
z části
PK
parcely
č.655
v k.ú.
Doudleby
nad
Orlicí
pro
………………………………………… za
cenu stanovenou usnesením
zastupitelstva městyse– příloha č.5.
f) Změnu trasy přeložky distribučního zařízení ČEZ pro ZTV „Na Slovensku“ ke
smlouvě schválené ZM pod bodem 20 / III/g
g) Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení
kabelu NN pro stavbu RD na parcele č. 1191/9 v k. ú. Vyhnánov.

III. Souhlasí
Se stanoviskem k oznámení plánu otvírky, přípravy a dobývání v kamenolomu
Černá Skála po roce 2010, zpracovaném na výzvu Městyse Doudleby nad Orlicí
ateliérem Delta 11.8.2010.

IV. Zamítá
a) Žádost ……………. o odstoupení městyse od předkupního práva k parcele č.
341/7 popř. k parcele č. 341/27 vše v k.ú. Doudleby nad Orlicí .
b) Dodatek č.1 smlouvy o zajištění a poskytování pečovatelské služby v DPS
v Kostelci nad Orlicí.

V. Ukládá
a) Starostovi městyse - pokračovat v jednání s novými vlastníky bývalého areálu Perla
o získání exponovaného pozemku v místě dřívějšího vstupu.
b) Starostovi městyse - zaslat slečně Nikole Mazurové děkovný dopis za vzornou
reprezentaci ČR a Městyse Doudleby nad Orlicí.
c) Komisi sociální a zdravotní - posoudit a dopracovat znění smlouvy o podílu
žadatele na úhradu neinvestičních nákladů v DPS Kostelec nad Orlicí a předložit ji
na příštím veřejném zasedání ZM.
.
d) Starostovi městyse - opětovně upozornit Povodňovou komisi ORP v Kostelci nad
Orlicí na stav pilířů v Divoké Orlici.

…………………………………
Jiří Kaplan - starosta městyse

………………………………….
Tomáš Zemánek - místostarosta

