SOUHRN USNESENÍ z 18. veřejného zasedání zastupitelstva městyse,
konaného ve čtvrtek 30. 5. 2013 od 18,00 hodin v klubovně SDH v Doudlebách nad Orlicí
Zastupitelstvo městyse:
I. Schvaluje
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva městyse.
Program 18. veřejného zasedání zastupitelstva městyse.
Dodatek č. 5 ke stanovám DSO Orlice - příloha č. 1.
Ukončení smlouvy s firmou Bohemia Energy entity s.r.o. k 29. 10. 2013.
Uzavření smlouvy s firmou VEMEX Energie a. s. na dobu určitou do 31. 12. 2014.
Podání žádosti na Městském úřadě, odboru územního plánování a stavebního řádu
v Kostelci nad Orlicí o pořízení územní studie na bývalý areál Perly Doudleby nad Orlicí
v souladu § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. na náklady firmy DOMESTA s.r.o.,
Choceňská 249, Vysoké Mýto, za předpokladu uzavření smlouvy mezi městysem a firmou
DOMESTA s.r.o., Choceňská 249, Vysoké Mýto, ve které bude podmíněno schválení
navržené územní studie zastupitelstvem městyse.
g) Znění souhlasného prohlášení mezi Městysem Doudleby nad Orlicí a …………….…………
………………………………………. k vyřešení duplicitního vlastnictví k parcelám KN č. 264/4,
st.č. 75/4, st.č. 75/5, 523/4, a k parcele č. 253/1 vše v k.ú. Doudleby nad Orlicí.
h) Prodej parcel KN č. 264/5 a 523/3, obě v k.ú. Doudleby nad Orlicí ………………………………
……………………………., Doudleby nad Orlicí za cenu celkovou ………….,- Kč.
i) Prodej parcely č. 264/3 v k. ú. Doudleby nad Orlicí …………………………………………………
Doudleby nad Orlicí, za cenu …………….. Kč.
j) Směnu parcely č. 257/2 za parcelu č. 246 v k.ú. Doudleby nad Orlicí mezi Městysem
Doudleby nad Orlici a panem ………………………………………………….., Doudleby nad Orlicí.
k) Prodej parcely st. č. 519 v k.ú. Doudleby nad Orlicí a parcely st. č. 536 a 539 v k.ú.
Vyhnánov společnosti ČEZ Distribuce a.s. Děčín za celkovou cenu ………………….. Kč.
l) Přijetí daru a uzavření darovací smlouvy pro převod pozemků st. parc.č. 787 a 788 v k.ú.
Doudleby nad Orlicí z majetku Královéhradeckého kraje do majetku Městyse Doudleby
nad Orlicí.
m) Zveřejnění záměru prodeje parcel č. 670/15 – 670/30 v k.ú. Doudleby nad Orlicí na
výstavbu 16 RD – příloha č. 2
n) Smlouvu se společností ČEZ Distribuce a.s., zastoupenou f. Energomontáže Votroubek
s.r.o. Rychnov nad Kněžnou, o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro
stavbu – Městys 16 RD - úprava TS+knn.
o) Závěrečný účet Městyse Doudleby nad Orlicí za rok 2012 se zjištěnými chybami
a nedostatky (§ 10 odst. 3, písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.) – příloha č. 3.
p) Zprávu o ukončení inventarizace za rok 2012 – příloha č. 4.
q) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na energetické úspory v ZS s firmou p. Lukáše Klofandy.
r) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na energetické úspory v ZS s firmou – Stating s.r.o.,
Kostelec nad Orlicí.
s) Smlouvu o dílo s firmou Kenvi CZ s.r.o., Tutleky na výstavbu ZTV pro 16 RD.
t) Smlouvu o dílo na rekonstrukci fasády secesní budovy ZŠ včetně zateplení s firmou
Stating s.r.o., Kostelec nad Orlicí.
u) Smlouvu o dílo na rekonstrukci komunikace Na Benátkách s firmou STRABAG a.s., Praha
5, s účinností od 27. 06. 2013.
v) Podmínky pro prodej parcel č. 670/15 – 670/30 v k.ú. Doudleby nad Orlicí na výstavbu
RD a výše ceny 595,- Kč/m2.
w) Odměnu novému členu ZM panu Ing. Pavlu Štěpánkovi v souladu s nařízením vlády
č. 37/2003 v platném znění – příloha č. 5.
1

x) Rozpočtová opatření č. 29 – 34 - příloha č. 6
y) Zadání posouzení objektů čp. 415 a 156 pro účely zřízení oddělení MŠ.
II. Ukládá
a) Starostovi městyse vypracovat interní příkaz pro účetní městyse a podat zprávu odboru
kontroly Královéhradeckého kraje o přijatých opatřeních ve věci účtování transferů.
b) Starostovi městyse odpovědět na dopis …………………………………….
c) Starostovi městyse a pánům O. Kopsovi a Ing. M. Dolkovi zajistit posouzení objektů dle
bodu I/y.
III. Bere na vědomí
a) Odstoupení člena zastupitelstva městyse Miloše Mazury.
b) Představení nového člena ZM pana Ing. Pavla Štěpánka a složení slibu.
c) Zprávu pana ředitele PO ZŠ a MŠ o stavu a provozu školní jídelny.
IV. Revokuje
a) Usnesení č. 17/II/e ze dne 05. 03. 2009.
b) Usnesení č. 13/I/h z 30. 08. 2012.

………………………..…..…………..…..
Jiří Kaplan, starosta městyse

……………………..…………...………..
Jiří Skalický, místostarosta
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