USNESENÍ z 2. veřejného zasedání zastupitelstva městyse,
konaného ve čtvrtek 2. 12. 2010 od 18, 00 hodin v klubovně SDH v Doudlebách nad Orlicí
Zastupitelstvo městyse:
I. Bere na vědomí
a) Trvání úkolu pro komisi sociální a zdravotní z 25. veřejného zasedání zastupitelstva městyse
pod bodem 25/V/c.
b) Výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavby Energetické úspory objektu Mateřské
školy v Doudlebách nad Orlicí.
c) Zprávu o stavu požární ochrany v obci za rok 2010 - příloha č. 10.
d) Informaci o závěrech KÚ Královéhradeckého kraje k pokračování hornické činnosti v DP
Potštejn.
II. Schvaluje
a) Přijetí dotace od Královéhradeckého kraje ve výši 6 250,- Kč na základě smlouvy
č. RR/2010/165-SDH/MV/3.
b) Rozpočtové opatření č. 4/2010 - příloha č.1.
c) Rozpočtové provizorium pro rok 2011.
d) Rozpočtový výhled na roky 2011 – 2015 - příloha č. 2.
e) Odměny neuvolněným členům ZM - příloha č. 3.
f) Koupi parcely KN č. 670/6, 670/12, 1590/1, v k.ú. Doudleby nad Orlicí od
…………………………………………………… za sjednanou kupní cenu 34 375,- Kč.
g) Koupi nové parcely č. 236/12 v k.ú. Doudleby nad Orlicí
.……………………………………………………………………………. do vlastnictví
Městyse Doudleby nad Orlicí za částku 1 500,- Kč.
h) Koupi nové parcely č. 236/11 v k.ú. Doudleby nad Orlicí
…………………………………………………………………………………………………
. za částku 1 500,- Kč.
i) Koupi nové parcely č. 236/10 v k.ú. Doudleby nad Orlicí
…………………………………………………………………………………………………
…………………….za částku 2300,- Kč do vlastnictví Městyse Doudleby nad Orlicí.
j) Koupi nové parcely č. 236/13 v k.ú. Doudleby nad Orlicí
……………………………………………………………………………. do vlastnictví
Městyse Doudleby nad Orlicí za částku 300,- Kč.
k) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi ŘSD ČR
zastoupeným Ing. Markem Novotným, ředitelem Správy ŘSD ČR Hradec Králové
a Městysem Doudleby nad Orlicí v souvislosti s budoucí stavbou přeložky I/11 – Doudleby
n.O. pro stavbu SO 431 – veřejné osvětlení – příloha č. 4.
l) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi ŘSD ČR
zastoupeným Ing. Markem Novotným, ředitelem Správy ŘSD ČR Hradec Králové
a Městysem Doudleby nad Orlicí a paní Věrou Vlasákovou v souvislosti s budoucí stavbou
přeložky I/11 – Doudleby n.O. pro stavbu SO 431 – veřejné osvětlení – příloha č. 5.
m) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi ŘSD ČR
zastoupeným Ing. Markem Novotným, ředitelem Správy ŘSD ČR Hradec Králové
a Městysem Doudleby nad Orlicí a panem Aloisem Pupsem a panem Pavlem Pupsem
v souvislosti s budoucí stavbou přeložky I/11 – Doudleby n.O. pro stavbu SO 301 – dešťová
kanalizace - příloha č. 6.
n) Bezúplatné převzetí objektů SO 102, SO 104, SO 105, SO 301, SO 431 mezi ŘSD ČR
zastoupeným Ing. Markem Novotným, ředitelem Správy ŘSD ČR Hradec Králové

o)

p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)

w)
x)

a Městysem Doudleby nad Orlicí v souvislosti s budoucí stavbou přeložky I/11 – Doudleby
n.O. – obchvat – příloha č. 7.
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi zmocněným
zástupcem firmy Energomontáže – Jan Votroubek a Městysem Doudleby nad Orlicí
v souvislosti se stavbou Doudleby n.O. - Městys – přeložka NN – příloha č. 8.
Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě s bezpečnostní agenturou WAZA na dobu určitou
do 31. 12. 2011.
Předložený plán činnosti finančního výboru pro rok 2011 - příloha č. 9.
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010, o místním poplatku ze vstupného.
Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity.
Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2010, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.
Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného
právního předpisu.
Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2010, o místním poplatku ze psů.
Obecně závaznou vyhlášku č. 9/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

III. Souhlasí
Se vzdáním se předkupního práva k pozemku č. parc. 462/25 v k.ú. Doudleby nad Orlicí.
VI. Potvrzuje
Rozhodnutí komise o výběru nejvhodnější nabídky na zhotovitele stavby Energetické úspory
objektu Mateřské školy v Doudlebách n.O.
V. Pověřuje
a) Starostu městyse p. Jiřího Kaplana a místostarostu p. Jiřího Skalického v souladu s § 84,
písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích k účasti na valných hromadách.
b) Starostu městyse p. Jiřího Kaplana a místostarostu p. Jiřího Skalického v souladu se
zákonem o obcích k zastupování v DSO Orlice, SMO.
c) Pana Otu Kopsu, člena ZM, přijímat prohlášení o uzavření manželství.
d) Starostu městyse uzavřením smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na zhotovitele
stavby Energetické úspory objektu Mateřské školy v Doudlebách n.O.
V. Stanovuje
Jako oddávací místo – zámek čp. 1, Doudleby nad Orlicí a oddávacím dnem sobotu.
VII. Zamítá
Nabídku na odkoupení spoluvlastnického podílu na parcele č. 341/21 v k.ú. Doudleby n.O.
VIII. Ukládá
Předsedkyni kontrolního výboru předložit plán kontrolního výboru na rok 2011.

…………………………………………..
Jiří K a p l a n
starosta městyse

………………………………………………….
Jiří S k a l i c k ý
místostarosta

