SOUHRN USNESENÍ ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva městyse,
konaného ve čtvrtek dne 25. 04. 2019 od 18,00 hodin v zasedací místnosti
Úřadu městyse v Doudlebách nad Orlicí.
Zastupitelstvo městyse:
I.

Schvaluje:
a) Zápis z 3. veřejného zasedání zastupitelstva městyse.
b) Program 4. veřejného zasedání zastupitelstva městyse.
c) Uzavření smlouvy o zrušení věcného břemene a smlouvu o zřízení služebnosti
k vodovodu v pozemku parc. č. 670/3 a 670/4 v k. ú. Doudleby nad Orlicí dle GP číslo
917-251/2018 s ………………………………………………………………………………………………………….
a ……………………………………………..
d) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství včetně přílohy - jejich zakreslení, která zároveň ruší OZV č. 9 z roku 2010.
e) Zařazení pana Jiřího Kaplana na pozici místostarosty jako neuvolněný zastupitel
městyse, a to s platností od 01. 05. 2019.
f) Směnu parcel č. 1507/8 a 1524/6 za parcely č. 1133/2 a 1133/3 v k. ú. Vyhnánov dle GP
217-58/2018 mezi městysem Doudleby nad Orlicí a ……………………………., bytem
……………………………………………………….. bez doplatku.
g) Účetní závěrku podle zákona č. 563/1991 Sb. a 220/2013 Sb. za rok 2018 – příloha č. 1.
h) Závěrečný účet městyse Doudleby nad Orlicí za rok 2018 (příloha č. 2) a vyslovuje
souhlas s celoročním hospodařením městyse za rok 2018 a to s výhradou a na základě
této výhrady přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků (příloha č. 3).
i) Výroční zprávu o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - příloha č. 4.
j) Uzavření darovací smlouvy přeložky vodovodního potrubí veřejného vodovodu na
pozemcích 670/3 a 670/4 v k. ú. Doudleby nad Orlicí v hodnotě ……………………………
s ……………………………………., bytem …………………………………………… a …………………………,
bytem ………………………………...
k) Stanovení měsíční odměny za funkci neuvolněného místostarosty p. Jiřímu Kaplanovi
znění Sbírky zákonů č. 202/2018Sb., uvedené v Příloze k nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
l) Rozpočtové opatření č. 4/2019 – příloha č. 5.
m) Rozpis příspěvků na rok 2019 pro organizace v souladu se zákonem č. 24/2015 Sb.
a vnitřní směrnicí – příloha č. 6.
n) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace číslo 1/2019 s TJ Velešov z.s. Doudleby nad
Orlicí na částku 420 000,-- Kč.
o) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace číslo 2/2019 s TJ Sokol Doudleby nad Orlicí
na částku 80 000,-- Kč.
p) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace číslo 3/2019 s ČSS z.s., SSK Doudleby nad
Orlicí na částku 90 000,-- Kč.
q) Ve smyslu § 76 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. poskytnout panu Jiřímu Kaplanovi jako
dlouholetému členovi zastupitelstva městyse mimořádnou odměnu za plnění
mimořádných a zvláště významných úkolů pro městys Doudleby nad Orlicí.
r) Zastupování městyse Doudleby nad Orlicí při jednání Mgr. Grulichovou v právním
jednání se společností FUZE PLUS.
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II. Ukládá
a) Starostovi městyse ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písmeno b) Zákona č. 420/2004
Sb. realizovat „Opatření k nápravě chyb a nedostatků“ (příloha č. 3) a podat o jejich
přijetí písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů od
projednání této zprávy. Následně tomuto orgánu podávat zprávy o realizaci jednotlivých
opatření.
III.

ZM ruší
a) Usnesení ZM ze dne 25. 01. 2018 pod bodem 23/I/c).
b) Usnesení ZM ze dne 25. 01. 2018 pod bodem 23/I/d).

IV.

Bere na vědomí
a) Petici občanů, otevřený dopis městyse Ředitelství silnic a dálnic ČR a odpověď ŘSD
ČR z 18. 04. 2019 týkající se plánovaného obchvatu Doudleb nad Orlicí.
b) Informaci o aktuálním stavu výběrového řízení na splaškovou kanalizaci.

Dne ………………………………….

………………………………………………………….
Ing. Ivan Keprta – starosta městyse

Dne ………………………………….

………………………………………………………….
Jiří Kaplan - místostarosta
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