SOUHRN USNESENÍ z 13. veřejného zasedání zastupitelstva městyse,
konaného ve čtvrtek dne 03. 11. 2016 od 18,00 hodin v zasedací místnosti
Úřadu městyse v Doudlebách nad Orlicí
Zastupitelstvo městyse:
I. Schvaluje:
a) Zápis z 12. veřejného zasedání zastupitelstva městyse.
b) Program 13. veřejného zasedání zastupitelstva městyse.
c) Podání žádosti o dotaci v 37. výzvě Integrovaného regionálního operačního programu na
projekt "Snížení energetické náročnosti budovy malometrážních bytů č.p. 415 v Doudlebách
nad Orlicí". Realizace proběhne v roce 2017 a to v rozsahu uvedeném v předkládané
projektové dokumentaci a energetickém posudku.
d) Prodej parcely č. 3033 v k. ú. Doudleby nad Orlicí, …………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
e) Uzavření zástavní smlouvy na parcelu č. 3034 v k. ú. Doudleby nad Orlicí s Wüstenrot
stavební spořitelnou, a.s., jako s poskytovatelem úvěru pro kupujícího ………………………….
…………………………………….
f) Prodej parcely č. 3034 v k. ú. Doudleby nad Orlicí ………………………………………………………………
………………………………………………..
g) Prodej parcely č. 3029 v k. ú. Doudleby nad Orlicí, ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………..
h) Prodej parcely č. 3031 v k. ú. Doudleby nad Orlicí ……………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
i) Uzavření zástavní smlouvy na parcelu č. 3030 v k. ú. Doudleby nad Orlicí s Hypoteční
bankou, a.s. jako s poskytovatelem úvěru pro kupující ……………………………………………….
……………………………………………………………………
j) Prodej parcely č. 3030 v k. ú. Doudleby nad Orlicí ……………………………………………………….,
……………………………………………………………………………………………………………..
k) Koupi parcel č. 1183/8 a 1183/9 v k. ú. Vyhnánov od ………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
l) Koupi parcel č. 3012 a 3418 v k. ú. Doudleby nad Orlicí od …………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
m) Koupi stavební parcely č. 270 v k.ú. Doudleby nad Orlicí ………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
n) Navýšení rozpočtu pro PO ZŠ a MŠ pro rok 2016 o částku 106 580,- Kč.
o) Rozpočtové opatření č. 10 – příloha č. 2.
II. Revokuje:
a) Usnesení zastupitelstva městyse číslo 4/I/písmena s) a t) ze dne 16. 04. 2015.
b) Usnesení zastupitelstva městyse číslo 4/I/písmeno r) ze dne 16. 04. 2015.
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III. Souhlasí:
S vyhodnocením výsledků projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Doudleby nad Orlicí
a s návrhem vyhodnocení připomínek, tak jak je uvedeno v příloze č. 1.
IV. Vydává:
V souladu s § 6 odst. 5 písm. c), § 43 odst. 4) a § 55 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a v souladu s § 171
a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 1
územního plánu Doudleby nad Orlicí, vypracovanou Ateliérem Delta 90, Bozděchova 1668,
500 02 Hradec Králové, a to po ověření podle § 54 odst. 2 stavebního zákona, že návrh není
v rozporu s Politikou územního rozvoje, se Zásadami územního rozvoje Královéhradeckého
kraje, se stanovisky dotčených orgánů ani se stanoviskem Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje č.j. KUKHK-13335/UP/2016/Sm ze dne 19. 04. 2016.
V. Ukládá radě a starostovi městyse:
a) Pokračovat v úkolu stanoveného na 6. a 11. veřejném zasedání ZM.
b) Písemně odpovědět ……………………………………., že stavební zákon výjimku nepřipouští.
VI. Seznamuje se:
a) S informací ohledně rekonstrukce lávky přes Orlici.
b) S dopisem od Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou.

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

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