SOUHRN USNESENÍ z 22. veřejného zasedání zastupitelstva městyse,
konaného ve čtvrtek 05. 12. 2013 od 18,00 hodin v klubovně SDH v Doudlebách nad Orlicí
Zastupitelstvo městyse:
I. Schvaluje
a) Zápis z 21. veřejného zasedání zastupitelstva městyse.
b) Program 22. veřejného zasedání zastupitelstva městyse.
c) OZV 1/2013 – o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
d) Podání žádosti na Městském úřadu, odboru územního plánování a stavebního řádu
v Kostelci nad Orlicí, o pořízení územní studie na bývalý areál školního statku pro
lokalitu P7, Z7.2 v souladu § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. s podmínkou
uzavření smlouvy s firmou SPU Beton s.r.o. Žamberk o financování nákladů na pořízení
územní studie.
e) Vzdání se předkupního práva k parc. č. 824/47 v k. ú. Doudleby nad Orlicí.
f) Zřízení věcného břemene s právem chůze nebo jízdy se společností AGROPODNIK
ORLICE a. s., V Grundě 511, Doudleby nad Orlicí na parcely č. KN 500/3, 500/4, 500/5
v k.ú. Doudleby nad Orlicí pro Městys Doudleby nad Orlicí.
g) Smlouvu o sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany mezi Obcí
Vrbice a Městysem Doudleby nad Orlicí v souladu se zákonem o požární ochraně za
roční částku 25 000,-- Kč.
h) Vzdání se předkupního práva k parc. č. 800/8 v k.ú. Doudleby nad Orlicí.
i) Směrnici 3/2013 - fond vodovodu.
j) Na základě doporučení hodnotící komise pořadí uchazečů v rámci projektu „Snížení
prašnosti v obci Doudleby n. Orlicí“ a to:
- na 1. místě nabídku společnosti Auto SAS s.r.o., Solnice;
- na 2. místě nabídku společnosti Traktorservis-ML, s.r.o. Silůvky;
a vyloučení nabídky společnosti Hanes s.r.o. Praha 5 za nesplnění podmínek
zadávacího řízení.
k) Uzavření kupní smlouvy na „Nákup samosběrného čistícího vozu pro Městys Doudleby
nad Orlicí“ v rámci projektu „Snížení prašnosti v obci Doudleby n. Orlicí“ reg. č.
CZ.1.02/2.1.00/13.18673 z OPŽP se společností Auto SAS s.r.o. se sídlem Rychnovská
577, Solnice.
l) Na základě doporučení hodnotící komise pořadí uchazečů v rámci projektu „Dostavba
ZŠ Doudleby n. Orl.“ a to:
na 1. místě Ateliér ADIP Hradec Králové
na 2. místě Ateliér Tsunami s. r. o. Náchod
na 3. místě STOPRO s. r. o. Praha 5
m) Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace na dostavbu ZŠ Doudleby nad
Orlicí s firmou Ateliér ADIP Hradec Králové
n) Uzavření kupní smlouvy č. 1512000382/2012/151267 mezi městysem a RWE GasNet,
s. r. o. Ústí nad Labem, na převod plynárenského zařízení vybudovaného v rámci
stavby ZTV Na Slovensku – objekt SO 04 STL plynovod včetně HUP.
o) Přijetí daru od firmy Charvát v částce 80 000,-- Kč.
p) Rozpočtová opatření č. 88 – 100 (příloha č. 1).
q) Rozpočtový výhled na roky 2014 – 2018 (příloha č. 2).
r) Rozpočet městyse na rok 2014 (příloha č. 3).

II. Pověřuje starostu městyse:
a) Po uplynutí lhůty na odvolání dle zákona 137/2006 Sb. v platném znění podpisem
kupní smlouvy s vítězným uchazečem výběrového řízení na akci „Nákup
samosběrného čistícího vozu pro Městys Doudleby nad Orlicí“ v rámci projektu
„Snížení prašnosti v obci Doudleby n. Orlicí“ reg. č. CZ.1.02/2.1.00/13.18673 z OPŽP.
b) Podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem výběrového řízení na zpracování
projektové dokumentace na akci „Dostavba ZŠ Doudleby nad Orlicí“.
c) Podpisem kupní smlouvy č. 1512000382/2012/151267 mezi městysem a RWE
GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem.

III. Bere na vědomí
Splnění usnesení z 21. veřejného zasedání zastupitelstva.
IV. Ruší
OZV č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 11. 12. 2012.

…………………………………………………………..
Jiří Kaplan – starosta městyse

………………………………………………………….
Jiří Skalický – zástupce starosty

