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

USNESENÍ
zasedání č. 14 Zastupitelstva městyse Doudleby nad Orlicí
konané dne 19. 11. 2020 v Sál objektu LENA od 18:00 hod.

Zastupitelstvo městyse Doudleby nad Orlicí schvaluje
14ZM/2020/1

zápis z 13. veřejného zasedání zastupitelstva městyse. (Bod č. 1 zápisu.)

14ZM/2020/2

program 14. zasedání ZM. (Bod č. 2 zápisu.)

14ZM/2020/3a

návrhovou komisi ve složení Ota Kopsa, Ivo Mazura, Andrea Mazurová. (Bod č. 3-1 zápisu.)

14ZM/2020/3b

ověřovatele zápisu Ing. Jana Fetterse a Jaroslava Suchomela. (Bod č. 3-2 zápisu.)

14ZM/2020/4

Dodatek č. 1 ke smlouvě se společností VCES a.s. se sídlem Na Harfě 337/3, 190 05 Praha
9, na stavbu číslo: VCES-5859 Splašková kanalizace Doudleby nad Orlicí ve výši 559
278,43 Kč bez DPH. (Bod č. 5 zápisu.)

14ZM/2020/5

Dodatek č. 1 ke smlouvě se společností Phenixovy střechy s.r.o., se sídlem Kostelecká
Lhota 76, Kostelec nad Orlicí, na kompletní rekonstrukci střešní krytiny na hřbitovním
domku čp. 40 ve výši 8 515,- Kč. (Bod č. 6 zápisu.)

14ZM/2020/6

Dodatek č.1 se společností Ateliér Adip, s.r.o. se sídlem Hradec Králové, Střelecká 437, ke
smlouvě o zhotovení projektové dokumentace na „Přestavba a přístavba ZŠ Doudleby nad
Orlicí – 4.nadzemní podlaží" ve výši 35 000,- Kč bez DPH. (Bod č. 7 zápisu.)

14ZM/2020/7a

Smlouvu o dílo č. 6012/2020 se společností B K N , spol. s r. o., se sídlem Vladislavova
29/I, Vysoké Mýto, na „Obnovu místní komunikace - ulice Jiráskova“ ve výši 68.780,- Kč
bez DPH. (Bod č. 8-1 zápisu.)

14ZM/2020/7b

Smlouvu o dílo č. 6013/2020 se společností B K N , spol. s r. o., se sídlem Vladislavova
29/I, Vysoké Mýto, na „Obnovu místní komunikace - ulice Fügnerova“ ve výši 117.450,Kč bez DPH. (Bod č. 8-2 zápisu.)

14ZM/2020/8a

aktualizaci Strategického plánu rozvoje městyse Doudleby nad Orlicí. (Bod č. 9-1 zápisu.)

14ZM/2020/8b

aktualizaci pasportu místních komunikací (Bod č. 9-2 zápisu.)

14ZM/2020/9

přijetí účelové investiční finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje, se sídlem
Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, zastoupeného hejtmanem Mgr. Martinem
Červíčkem, uvedené ve Smlouvě č. DS2020/05987 ve formě dotace na realizaci stavby s
názvem „Doudleby nad Orlicí - splašková kanalizace“ ve výši 3 000 000,- Kč. (Bod č. 10
zápisu.)

14ZM/2020/10a podání žádosti do dotačního titulu 117D8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
vyhlášeného Ministerstvem místního rozvoje ČR na dostavbu 4. N.P. ZŠ včetně
rekonstrukce kotelny. (bod č. 11-1 zápisu.)
14ZM/2020/10b podání žádosti do dotačního titulu 117D8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního
a pasivního odpočinku vyhlášeného Ministerstvem místního rozvoje ČR na výstavbu
dětského hřiště, workout a parkour zázemí. (Bod č. 11-2 zápisu.)
14ZM/2020/10c podání žádosti do dotačního titulu DT 117d8210A - Podpora obnovy místních komunikací
vyhlášeného Ministerstvem místního rozvoje ČR na opravu místních komunikací v ulicích
Jiráskova a Fűgnerova“. (Bod č. 11-3 zápisu.)

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

strana 1 / 3

14ZM/2020/10d zajištění administrace žádosti společností AED Consulting s.r.o., se sídlem Jírovcova
2118/87, České Budějovice, v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2021
– Podpora obnovy místních komunikací a za zpracování a podání žádostí odměnu 5 000,Kč, a v případě získání dotace odměnu 50 000,- Kč. (Bod č. 11-4 zápisu.)
14ZM/2020/10e zajištění administrace projektu společností AED Consulting s.r.o., se sídlem Jírovcova
2118/87, České Budějovice, v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2021
– Podpora obnovy místních komunikací a v případě přiznání dotace zajištění
"Dotačního managementu" realizace projektu za odměnu ve výši 20 000,- Kč. (Bod č. 11-5
zápisu.)
14ZM/2020/11

prodej pozemku č. parcely 1175/12 v k. ú. Vyhnánov manželům Ladislavu a Marcele
Odehnalovým, bytem Doudleby nad Orlicí, Vyhnánov čp. 32 za cenu 3500,- Kč. (Bod č. 13
zápisu.)

14ZM/2020/12

koupi pozemku č. parcely 131/3 v k. ú. Doudleby nad Orlicí od společnosti JAST, s.r.o., se
sídlem, Slavníkova 2357/9, Břevnov, Praha, za cenu 6 300,- Kč. (Bod č. 14 zápisu.)

14ZM/2020/13

odměny členům komisí a výborů (nečlenům ZM) za III.Q 2020 dle přílohy č. 1. (Bod č. 15
zápisu.)

14ZM/2020/14

Rozpočtové opatření č. 12/2020 - příloha č. 2. (Bod č. 16 zápisu.)

14ZM/2020/15

OZV 2/2020, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití
zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce. (Bod č. 17 zápisu.)

14ZM/2020/16

OZV 3/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse
Doudleby nad Orlicí. (Bod č. 18 zápisu.)

14ZM/2020/17

OZV 4/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - cena za odvoz komunálního
odpadu na rok 2021. (Bod č. 19 zápisu.)

14ZM/2020/18

OZV 5/2020 o místním poplatku ze vstupného. (Bod č. 20 zápisu.)

14ZM/2020/19b použití finančních prostředků z fondu investic PO ZŠ a MŠ na nákup nového serveru pro
základní školu. (Bod č. 22-2 zápisu.)
Zastupitelstvo městyse Doudleby nad Orlicí ukládá
14ZM/2020/19a starostovi městyse projednat s ředitelem PO ZŠ a MŠ doložení směrnice pro nákup
vybavení příspěvkové organizace a podrobný rozpis rozpočtu na rok 2021. (Bod č. 22-1
zápisu.)
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či nebyla přijata
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Zastupitelstvo městyse Doudleby nad Orlicí bere na vědomí průběžné plnění usnesení. (Bod č. 4 zápisu.)
Zastupitelstvo městyse Doudleby nad Orlicí bere na vědomí připravované dotační programy městyse na rok
2021. (Bod č. 12 zápisu.)
Zastupitelstvo městyse Doudleby nad Orlicí bere na vědomí informace z jednání finančního výboru dne 18.
11. 2020. (Bod č. 21 zápisu.)
Zastupitelstvo městyse Doudleby nad Orlicí bere na vědomí informace o obchvatu Doudleb nad Orlicí, o
pokračování výstavby kanalizace a provedeném auditu. (Bod č. 22-3 zápisu.)
Zastupitelstvo městyse Doudleby nad Orlicí bere na vědomí pravděpodobný termín příštího VZ ZM - 10. 12.
2020 (Bod č. 22-4 zápisu.)

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

strana 2 / 3

Jiří Kaplan
místostarosta
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