Městys Doudleby nad Orlicí
Dukelská 68, 517 42 Doudleby nad Orlicí
tel.č.: 494 383 007 | e-mail: obec@doudleby.cz

USNESENÍ
zasedání č. 9 Zastupitelstva městyse Doudleby nad Orlicí
konané dne 12. 12. 2019 v Úřad Městyse Doudleby od 18:00 hod.

Zastupitelstvo městyse Doudleby nad Orlicí schvaluje
9ZM/2019/1

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva městyse. (Bod č. 1 zasedání.)

9ZM/2019/2

Doplněný program 9. zasedání zastupitelstva městyse. (Bod č. 3 zasedání.)

9ZM/2019/3a

Rozpočtové opatření č. 11 - příloha č. 1. (Bod č. 4-1 zasedání.)

9ZM/2019/3b

Přijetí daru ve výši 110 000,- Kč od společnosti Charvát a.s. na podporu kultury, ochrany
životního prostředí, dětí a mládeže a rozvoje městyse. (Bod č. 4-2 zasedání.)

9ZM/2019/4a

Rozpočtový výhled městyse na roky 2020 - 2023 - příloha č. 2. (Bod č. 5-1 zasedání.)

9ZM/2019/4b

Rozpočtový výhled PO ZŠ a MŠ na roky 2021 - 2023. (Bod č. 5-2 zasedání.)

9ZM/2019/5a

Rozpočet městyse Doudleby nad Orlicí na rok 2020 - příloha č. 3. (Bod č. 6-1 zasedání).

9ZM/2019/5b

Rozpočet PO ZŠ a MŠ na rok 2020. (Bod č. 6-2 zasedání).

9ZM/2019/6a

Cenu vodného na rok 2020 ve výši 45,19 Kč/m3 včetně DPH. (Bod č. 8-1 zasedání.)

9ZM/2019/6b

Po nabytí účinnosti zákona o snížení sazby DPH u vodného z 15% na 10%, zachovat platnou
cenu vodného 45,19 Kč/m3 včetně DPH, a vzniklou částku snížení DPH převést městysi
ve formě navýšení nájemného vodovodu. (Bod č. 8-2 zasedání.)

9ZM/2019/6c

Dodatek č. 15 ke smlouvě o nájmu k provozování veřejného vodovodu se společností
AQUA SERVIS, a.s. se sídlem Štemberkova 1094, Rychnov nad Kněžnou. (Bod č. 83 zasedání.)

9ZM/2019/7

Cenu za odvoz komunálního odpadu ve výši 500,- Kč na občana pro rok 2020 - příloha č. 4.
(Bod č. 9. zasedání.)

9ZM/2019/8a

Smlouvu o investičním úvěru v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví č. 1958000051,
na základě které PGRLF poskytne městysi Doudleby nad Orlicí investiční úvěr ve výši
1.299.000,- Kč, na pořízení nového kolového traktoru NEW HOLLAND T5, za podmínek
uvedených ve Smlouvě o úvěru. (Bod č. 10-1 zasedání.)

9ZM/2019/8c

Smlouvu o zajišťovacím převodu práva a o výpůjčce č. 1958000051-2 mezi obcí a PGRLF,
sloužící k zajištění pohledávky vyplývající ze Smlouvy o investičním úvěru v rámci programu
Investiční úvěry Lesnictví č. 1958000051. (Bod č. 10-3 zasedání.)

9ZM/2019/8d

Zástavní smlouvu k pohledávkám z pojistného plnění č. 1958000051-3 mezi obcí a PGRLF,
sloužící k zajištění pohledávky vyplývající ze Smlouvy o investičním úvěru v rámci programu
Investiční úvěry Lesnictví č. 1958000051. (Bod č. 10-4 zasedání.)

9ZM/2019/8f

Kupní smlouvu č. 69 / 2019 se společností AGROSERVIS ZÁMĚL, s.r.o., Záměl čp. 228, 517
43 p. Potštejn na nákup kolového traktoru NEW HOLLAND T 5.95 DualCommand
s příslušenstvím ve výši 1 571 790,- Kč včetně DPH. (Bod č. 10-6 zasedání.)

9ZM/2019/9a

Závazek ve znění: Zastupitelstvo městyse Doudleby nad Orlicí se v případě vydání
"Rozhodnutí o poskytnutí dotace MV ČR" zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou
a poskytnutou dotací do plné výše ceny cisternové automobilové stříkačky z vlastních
zdrojů. (Bod č. 11-1 zasedání.)
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9ZM/2019/9b

Podání žádosti Královéhradeckému kraji o dotaci na obnovu hasičské techniky
v rámci programu č. 20RRD01 pro obce s JPO. (Bod č. 11-2 zasedání.)

9ZM/2019/10

Dotační programy č. DP - 1, DP- 2, DP -3 pro rok 2020. (Bod č. 12 zasedání.)

9ZM/2019/11

Prodej pozemku č. parcely 1483 v k.ú. Doudleby nad Orlicí *** za celkovou cenu 22 100,Kč. (Bod č. 13 zasedání.)

9ZM/2019/12

Koupi pozemku č. parcely 3341 v k.ú. Vyhnánov od *** za celkovou cenu 133 980,- Kč. (Bod
č. 14 zasedání.)

9ZM/2019/13

Koupi pozemku č. parcely 231/10 v k.ú. Doudleby nad Orlicí od *** za cenu 10 900,Kč. (Bod č. 15 zasedání.)

9ZM/2019/14

Bezúplatný převod pozemků č. parcely 1677, 1429/12, 1429/11, 139/4, 171/5, 170/6, 313/7,
313/8, 1421/8 a 1421/7 vše v k.ú. Doudleby nad Orlicí z majetku městyse do majetku
Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové. (Bod č.
16 zasedání.)

9ZM/2019/15a Bezúplatný převod (darování) stavby silnice III/01112 v úseku od křižovatky se silnicí I/11,
UB 1413 A025, km 0,000 po UB 1413 A135 km 0,126, včetně pozemkových parcel č.
1555/5, 1555/8, v k.ú. Doudleby nad Orlicí z majetku Královéhradeckého kraje, se sídlem
Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové do majetku městyse. Dárce si vyhrazuje k tíži
obdarovaného zákaz zcizení převáděných nemovitých věcí, které se zřizuje bezúplatně mezi
stranami na dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí. Po tuto dobu nepřevede vlastnické právo k daru třetí osobě a o dar bude řádně
pečovat, užívat jej výhradně jako pozemek pod místní komunikací, v souladu s veřejným
zájmem, tj. zejména jej nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani jej
k takovým účelům neposkytne. Obdarovaný může předmět daru zcizit pouze po předchozím
písemném souhlasu dárce. (Bod č. 17-1 zasedání.)
9ZM/2019/15b Bezúplatný převod pozemků č. parcely 1555/6, 1555/7, 1429/13, 1429/10, 1429/14, 171/6,
1503/12, 1503/11, 1503/13, 1503/14 v k.ú. Doudleby nad Orlicí
z majetku Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec
Králové do majetku městyse. Dárce si vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz zcizení
převáděných nemovitých věcí, které se zřizuje bezúplatně mezi stranami na dobu 10 let ode
dne právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Po tuto dobu
nepřevede vlastnické právo k daru třetí osobě a o dar bude řádně pečovat, užívat jej
výhradně jako pozemek pod chodníkem a veřejnou zelení, v souladu s veřejným zájmem,
tj. zejména jej nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani jej
k takovým účelům neposkytne. Obdarovaný může předmět daru zcizit pouze po předchozím
písemném souhlasu dárce. (Bod č. 17-2 zasedání.)
9ZM/2019/16

OZV č. 2/2019, která ruší OZV č. 5/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity. (Bod č.
18 zasedání.)

9ZM/2019/17

OZV č. 3/2019 o místním poplatku ze vstupného. (Bod č. 19 zasedání.)

9ZM/2019/18

OZV č. 4/2019 o místním poplatku ze psů. (Bod č. 20 zasedání.)

9ZM/2019/19

OZV č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu. (Bod č. 21 zasedání.)

9ZM/2019/20

Smlouvu o dílo na realizaci projektu "Snížení energetické náročnosti čp. 492 - LENA"
s firmou Václav Daněk - LAGUNA, se sídlem Nábřeží 195, 517 01 Solnice, za cenu
1 344 323,40 Kč bez DPH. (Bod č. 22 zasedání.)

9ZM/2019/21

Plán finančního výboru na rok 2020 - příloha č. 5. (Bod č. 23 zasedání.)

9ZM/2019/22

Plán kontrolního výboru na rok 2020 - příloha č. 6. (Bod č. 24 zasedání.)

9ZM/2019/23

Provádění zápisů z jednání výborů
formulářích. (Bod č. 25 zasedání.)

na jednotných předepsaných elektronických

Zastupitelstvo městyse Doudleby nad Orlicí pověřuje
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9ZM/2019/8b

Starostu městyse podpisem předmětné Smlouvy o investičním úvěru v rámci programu
Investiční úvěry Lesnictví č. 1958000051 a s ní související Smlouvy o poskytnutí finanční
podpory snížení jistiny investičního úvěru poskytnutého Fondem v rámci programu
Investiční úvěry Lesnictví č. 1959000051. (Bod č. 10-2 zasedání.)

9ZM/2019/8e

Starostu městyse podpisem předmětných smluv:
• Smlouva o zajišťovacím převodu práva a o výpůjčce č. 1958000051-2
• Zástavní smlouva k pohledávkám z pojistného plnění č. 1958000051-3
(Bod č. 10-5 zasedání.)

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či nebyla přijata
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Zastupitelstvo městyse Doudleby nad Orlicí bere na vědomí
Informaci o stavu přidělení dotace na stavbu kanalizace, ve výši 88 598 450,64 Kč - Registrační číslo
projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007105. (Bod č. 7. zasedání.)

Ing. Ivan Keprta
starosta městyse
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