Zápis z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse v Doudlebách nad Orlicí
konaného v sobotu dne 15. 06. 2019 od 10,30 hodin v areálu zámku č. 2
(bývalá konírna) v Doudlebách nad Orlicí
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: Lenka Divíšková, Ing. Miroslav Dolek, Ing. Jan Fetters, Jiří Kaplan, Ing. Ivan Keprta,
Jaroslav Koleček MSc., Petra Kolečková, Ota Kopsa, Lucie Lukešová, Ivo Mazura, Andrea
Mazurová, Libor Skalický, Jaroslav Suchomel
Omluveni: Ing. Jana Daňková, Marek Pavlovský
Účast občanů a hostů: 53
1. Úvod
Veřejné zasedání ZM zahajuje starosta městyse Ing. Ivan Keprta v 10.36 hodin, vítá členy
zastupitelstva městyse, občany a hosty.
Veřejné zasedání bylo svoláno a vyhlášeno dne 05. 06. 2019. Zapisovatelkou je určena paní
Dana Židová.
Starosta městyse seznamuje přítomné s programem jednání.
Program:
1. Úvod
2. Slovo starosty
3. Vystoupení hostů
4. Předání ocenění
5. Diskuse a závěr
2. Slovo starosty
Starosta městyse zahajuje slavnostní veřejné zasedání zastupitelstva městyse u příležitosti 760
let od první písemné zmínky o Doudlebách nad Orlicí. K této slavnostní příležitosti se VZ ZM
koná ve zrekonstruovaných prostorech bývalé konírny zámku Doudleby nad Orlicí. Starosta
městyse děkuje …………………….. za zapůjčení těchto velmi krásných prostor. Vítá všechny
přítomné a zároveň děkuje za hojnou účast nejen hostů, ale i občanů městyse.
Při této slavnostní příležitosti starosta městyse též vítá hosta pana JUDr. Miroslava Antla,
senátora Parlamentu České republiky a zároveň předsedu Ústavně-právního výboru a člena
Mandátového a imunitního výboru. Dalšími milými hosty jsou RNDr. Tomáš Kytlík, místostarosta
města Kostelec nad Orlicí a zástupci delegací družebních obcí, a to pan bývalý starosta obce
František Rytíř z Doudleb v jižních Čechách a Ing. Jaroslav Sívek, starosta z Příkaz u Olomouce.
Starosta městyse Ing. Ivan Keprta dále hovoří krátce o historii Doudleb a poté předává slovo
váženým hostům.
3. Vystoupení hostů
Jako první hovoří JUDr. Miroslav Antl. Děkuje za pozvání a blahopřeje k tak významnému
výročí. A jelikož tu není poprvé, těší se i na další setkání za dalších deset let.
Dalším hostem je RNDr. Tomáš Kytlík, který též gratuluje k jubileu, vyslovuje přání radostného
prožití oslav. Konstatuje, že město Kostelec nad Orlicí, ač je větší jak rozlohou, tak počtem
obyvatel, přesto je mladší - je mu pouhých 700 let. Pan František Rytíř z jihočeských Doudleb
vzpomíná na uplynulá plodná léta přátelství mezi stejnojmennými obcemi, a proto je rád, že
také jižní Doudlebáci mohou zpříjemnit oslavy nejen svou účastí, ale i svým vystoupením. Ing.
Jaroslav Sívek, starosta Příkaz byl pozváním zaskočen, neboť do té doby netušil, že jsou i jiné
Příkazy. Byl ale velmi potěšen, proto svou účast na oslavách přijal. Přeje zastupitelům městyse
v jejich práci pevné nervy a co nejméně nespokojených občanů. A dodává, že jejich Příkazy jsou
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pro změnu starší než Doudleby nad Orlicí. Byť jsou menší obcí.
4. Předání ocenění
Jako dalším bodem je udělení čestného občanství, které bylo schváleno na 3. VZ ZM dne 24. 01.
2019 usnesením č. 3/I g) a z rukou starosty městyse ho přijímá pan Jiří Kaplan, za svou
dlouholetou činnost ve vedení obce. Předání je zaznamenáno v knize Čestných občanství a je
stvrzeno podpisem obou protagonistů. Pan Jiří Kaplan děkuje za ocenění své práce pro městys.
Dále starosta s místostarostou městyse přistupují k předání čestných uznání za rozvoj Doudleb
nad Orlicí v jeho různých oblastech. Tato čestná uznání byla schválena na zasedání RM dne
04. 06. 2019 usnesením č. 14/2 e). Za oblast sportu jsou oceněni: ……………………………, ……
………., ………………………………….., ………………………….., ……………………., …………………., ……………
…………………..a …………………... Za dlouholetou práci pro městys přijímají ocenění: …………..
…………………., ………………….., ……………., …………………….., ………………. Za rozvoj a propagaci
městyse jsou oceněny členky Floriteamu, za rozvoj v oblasti hasičského zázemí je oceněn
………………….. a v oblasti péče o seniory přijímá ocenění ………………….. Při této příležitosti
starosta městyse též děkuje za organizaci těchto oslav předsedkyni kulturní komise Heleně
Hájkové. Všichni ocenění své uznání přijali s díkem.
5. Diskuse a závěr
Pánové ………………….. a ………………….. na závěr kladně ohodnotili svou spolupráci s vedením
městyse.
Slova se ujal také …………………….., který krátce přiblížil historii i vizi své činnosti při
zvelebování doudlebského zámku.
Na závěr starosta městyse děkuje všem přítomným za účast na tomto slavnostním zasedání ZM
u příležitosti 760 let od první písemné zmínky o Doudlebách nad Orlicí a zve všechny přítomné
na oslavy, které začnou ve 13,15 hodin na hřišti TJ Velešov. Zároveň uvádí informaci, že další
VZ ZM se bude konat ve čtvrtek 20. 06. 2019.
Veřejné zasedání zastupitelstva městyse je ukončeno v 11,28hodin.
Zapisovatelka: Dana Židová

Dne..............................................

……................................................................
Ing. Ivan Keprta, starosta městyse

Dne..............................................

……................................................................
Jiří Kaplan, místostarosta městyse
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