VÝPIS Z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 26. SCHŮZI RADY MĚSTA
DOBRUŠKY KONANÉ DNE 26.05.2015
(upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)

1. Rada města Dobrušky schvaluje program schůze a provedla kontrolu plnění úkolů
vyplývajících z dříve přijatých usnesení rady města.
2. Rada města Dobrušky schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 9/2015 dle
předloženého návrhu.
3. Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit účetní závěrku
města Dobrušky sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2014.
4. Rada města Dobrušky schvaluje podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na
hospodaření v lesích v roce 2015 ve výši 7.690 Kč u Královéhradeckého kraje v souladu
s vydanými pravidly na rok 2015.
5. Rada města Dobrušky
I. projednala návrh závěrečného účtu města Dobrušky za rok 2014 a zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření Město Dobruška, IČ 00274879 za rok 2014.
II. doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky projednat a schválit závěrečný účet města
Dobrušky za rok 2014 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014.
6. Rada města Dobrušky byla seznámena s novelou školského zákona, která se týká
pracovního poměru ředitelů škol a školských zařízení (§ 166 školského zákona
č. 561/2004 Sb., přechodná ustanovení čl. II bodu 9 zákona č. 82/2015 Sb.).
7. Rada města Dobrušky schvaluje podání žádosti Obci Semechnice, Semechnice 129, 518 01
Dobruška, IČ 00275361, o prodej části pozemku p. č. 770/1 v obci a k. ú. Semechnice dle
přílohy.
8. Rada města Dobrušky
I. byla seznámena s Protokolem o otevírání obálek a hodnocení nabídek ze dne 22.05.2015,
v přiloženém znění.
II. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky pro plnění této veřejné zakázky, a to nabídky
uchazeče GEOMIN, s.r.o., Znojemská 2716/78, 596 01 Jihlava, IČ 60701609. Nabídková
cena tohoto uchazeče činí 2.423.706 Kč bez DPH.
III. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s uchazečem, jehož nabídka byla dle bodu II. tohoto
usnesení vybrána jako nejvhodnější, obchodní společností GEOMIN, s.r.o.,
Znojemská 2716/78, 596 01 Jihlava, IČ 60701609, ve znění v souladu s návrhem
smlouvy předloženým vybraným uchazečem v jeho nabídce na plnění zakázky a v
souladu s dalšími částmi nabídky tohoto uchazeče, a to za podmínky, že nebudou
žádným z uchazečů podány námitky proti rozhodnutí zadavatele o výběru
nejvhodnější nabídky.
IV. ukládá Ing. Petru Zimovi, vedoucímu odboru rozvoje města,
a) zajistit zveřejnění rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky dle bodu II. tohoto
usnesení na profilu zadavatele,
b) zajistit realizaci všech potřebných úkonů dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
9. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí elektrické energie
v přiloženém znění se společností AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 516 01
Rychnov nad Kněžnou, IČ 60914076.

10. Rada města Dobrušky schvaluje zahájení jednacího řízení bez uveřejnění za účelem
zadání podlimitní veřejné zakázky na dodávky „Dodávka tepla pro objekty města
Dobrušky“ a odeslání výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění v přiloženém
znění společnosti Centrální zdroj tepla Dobruška, a. s., Čs. odboje 50, 518 01 Dobruška,
IČ 25282719.
11. Rada města Dobrušky schvaluje objednat dokumentaci úprav elektroinstalace v objektu
čp. 187 v Novoměstské ulici v Dobrušce (tzv. Rýdlova vila) u projektanta Ladislava
Čepelky, autorizovaného technika v oboru technika prostředí staveb se specializací pro
elektrotechnická zařízení, IČ 41247396, Val 2, 518 01 v rozsahu nabídky ze dne
12.05.2015 za cenu 14.000 Kč (pan Čepelka není plátcem DPH).
12. Rada města Dobrušky schvaluje objednání výkonu funkce koordinátora bezpečnosti práce
na akci Rekunstrukce ulice 1. máje v Dobrušce, Ing. Miroslava Netíka, se sídlem
Tyršova 593/28, 290 01 Poděbrady – Poděbrady III, IČ 13287419 dle cenové nabídky ze
dne 10.04.2015. Celková částka 25.000 Kč včetně 21% DPH.
13. Rada města Dobrušky schvaluje objednání instalace vnitřních horizontálních žaluzií
v MŠ Za Univerzitou čp. 875, Dobruška u firmy Aleš Krůza, se sídlem Sadařská 458,
691 05 Zaječí, IČ 75821435. Cena žaluzií včetně montáže činí 62.619,00 Kč bez DPH tj.
75.768,99 Kč vč. DPH.
14. Rada města Dobrušky byla seznámena se zápisem z 2. schůzky komise státní památkové
péče a se zpracovanou Koncepcí podpory péče památkového fondu ve správním území
obce s rozšířenou působností Dobruška.
15. Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit směnu
pozemků v obci Dobruška a k. ú. Křovice, a to pozemku parc. č. 345/9 o výměře 138 m2
odděleného geometrickým plánem č. 165-35/2015 ze dne 28.04.2015, vyhotoveným
Ing. Milošem Tůmou, CSc., Opočno, z pozemku parc. č. 345/1 ve vlastnictví města
Dobrušky a dílu „b“ o výměře 38 m2 odděleného stejným geometrickým plánem
z pozemku parc. č. 330 ve vlastnictví města Dobrušky za díl „c“ o výměře 17 m2
oddělený stejným geometrickým plánem z pozemku parc. č. st. 8 ve spoluvlastnictví pana
XXXXX, a paní XXXXX. Směna bude realizována ve smluvních cenách. Dohodnutá
cena pozemků směňovaných městem Dobruškou činí 49.280 Kč, dohodnutá cena
pozemku směňovaného XXXXX činí 4.760 Kč. Doplatek ve výši 44.520 Kč bude
uhrazen městu Dobrušce do 30 dnů od podpisu směnné smlouvy. Návrh na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí bude podán až po úplném zaplacení kupní
ceny. Správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a
vypracování geometrického plánu nutného k oddělení pozemků hradí společně a
nerozdílně XXXXX.
16. Rada města Dobrušky
I. byla seznámena s termínem konání tradiční poutě PORCINKULE 2015 v Opočně, a to
od soboty 01.08.2015 od 6:00 do neděle 02.08.2015 do 20:00 a s plánovanou objížďkou
vedenou zastavěným územím města Dobrušky.
II. souhlasí s plánovanou trasou objížďky, která bude Městským úřadem Dobruška, odborem
výstavby a životního prostředí, nařízena obousměrně z křižovatky silnic č. II/298 a
č. II/304 po silnici č. II/304 ulicí Na Olivě v Opočně a dále směrem na obec Pohoří, přes
obec Pulice po silnicích č. III/30427 a č. II/309, dále po silnici č. II/309 ulicí Nádražní
s napojením na Opočenskou ulici u pekárny „Klobas“ v Dobrušce a s vyústěním na obchvat
města a dále po silnici č. I/298, dle zákresu v příloze.

17. Rada města Dobrušky byla seznámena s výpovědí z nájemní smlouvy uzavřené dne
30.05.2013 s manžely XXXXX, oba trvale bytem XXXXX, na část pozemku parc. 127/1
v obci Dobruška a k. ú. Pulice, o výměře 150 m2 za účelem provozování venkovního
posezení (tzv. letní zahrádky) pro návštěvníky Hostince Pod Lípou, kterou podali dne
12.05.2015 manželé XXXXX. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc, nájem bude ukončen
12.06.2015.
18. Rada města Dobrušky byla seznámena s postupem řešení situace zabraných městských
pozemků, a to pozemku parc. č. 259 a části pozemku parc. č. 260/2 v obci a k. ú.
Dobruška, které mají ke své zahradě na sousedním pozemku parc. č. 228 v obci a k. ú.
Dobruška zaploceny a užívají je manželé XXXXX, oba trvale bytem XXXXX.
19. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Dodatku č. 36 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne
10.10.2011 k bytu č. 1 v domě čp. 1 v Pulicích v Dobrušce s manžely XXXXX, oba trvale
bytem XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 1 do 30.06.2015.
20. Rada města Dobrušky schvaluje ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 6 v ulici Orlická
čp. 976 v Dobrušce s panem XXXXX, trvale bytem XXXXX, a to dohodou k 30.06.2015.
21. Rada města Dobrušky souhlasí na základě čl. VI. odst. 9 Nájemní smlouvy uzavřené dne
05.08.2011 s firmou Sodexo - zařízení školního stravování, s.r.o., IČ 25604180, se sídlem
Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, s pořízením El. konvektomatu InterGast
PRODUCT FlexiCombi Classic10x GN 1/1 s možností rozšíř. kap. na 20x GN
s příslušenstvím za celkovou cenu 297.750,75 Kč dle předložené Nabídky č. 115800523
ze dne 18.02.2015 dodavatele InterGast, a.s., IČ 62917153, se sídlem Praha - Praha 10 Záběhlice, Na Vinobraní 1792/55, PSČ 10600, která je přílohou tohoto usnesení.
22. Rada města Dobrušky schvaluje
I. uzavření Smlouvy o dílo č. 015/15/3/94 D na dodávku a montáž indikátorů topných
nákladů s firmou Techem, spol. s r. o., se sídlem Služeb 5, 108 00 Praha 10, IČ 49684370,
v přiloženém znění. Cena díla činí 74.028 Kč bez DPH.
II. uzavření Smlouvy o odečítací a rozúčtovací službě č. 015/15/3/94 R s firmou Techem,
spol. s r. o., se sídlem Služeb 5, 108 00 Praha 10, IČ 49684370 v přiloženém znění.
23. Rada města Dobrušky schvaluje ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 7 v ulici Na Příčnici
čp. 671 v Dobrušce s manžely XXXXX, oba trvale bytem XXXXX, a to dohodou
k 31.05.2015.
24. Rada města Dobrušky
I. ruší usnesení č. RM 40/101/2013 (včetně přílohy) ve znění:
Rada města Dobrušky schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 1.000 Kč každému
narozenému dítěti s trvalým pobytem v Dobrušce, které bude slavnostně přivítáno coby
nový občánek města při příležitosti „Slavnostního vítání občánků na radnici“, a to za
dalších podmínek uvedených v příloze. (Příloha č. 12)
II. schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 1.000 Kč každému narozenému dítěti,
jehož alespoň jeden z rodičů má trvalý pobyt v Dobrušce, a které bude přivítáno coby
nový občánek města Dobrušky při příležitosti „Slavnostního vítání občánků na radnici“,
za podmínek stanovených v příloze. (Příloha č. 21)
25. Rada města Dobrušky
I. schvaluje
a) poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 5.000 Kč na celoroční činnost příjemci
Sboru dobrovolných hasičů Dobruška, se sídlem Solnická, 518 01 Dobruška,
IČ 64226115, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s tímto

příjemcem dle vzorové smlouvy, kterou schválila Rada města Dobrušky na své schůzi
dne 14.04.2015.
b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 5.000 Kč na akci „Soutěž družstev
v požárním útoku o putovní pohár SDH Dobruška a starosty města“, příjemci Sboru
dobrovolných hasičů Dobruška, se sídlem Solnická, 518 01 Dobruška, IČ 64226115, a
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s tímto příjemcem dle
vzorové smlouvy, kterou schválila Rada města Dobrušky na své schůzi dne 14.04.2015.
c) poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 20.000 Kč na celoroční činnost příjemci
Sboru dobrovolných hasičů Běstviny, se sídlem Běstviny 29, 518 01 Dobruška,
IČ 64225364, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s tímto
příjemcem dle vzorové smlouvy, kterou schválila Rada města Dobrušky na své schůzi
dne 14.04.2015.
d) poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč na akci „Setkání krajanů
s občany a vedením města“, příjemci Sboru dobrovolných hasičů Běstviny, se sídlem
Běstviny 29, 518 01 Dobruška, IČ 64225364, a schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace s tímto příjemcem dle vzorové smlouvy, kterou schválila
Rada města Dobrušky na své schůzi dne 14.04.2015.
e) poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 18.500 Kč na celoroční činnost příjemci
Sboru dobrovolných hasičů Pulice, se sídlem Pulice, 518 01 Dobruška, IČ 67439071, a
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s tímto příjemcem dle
vzorové smlouvy, kterou schválila Rada města Dobrušky na své schůzi dne 14.04.2015.
f) poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 12.000 Kč na celoroční činnost příjemci
Sboru dobrovolných hasičů Spáleniště, se sídlem Spáleniště, 518 01 Dobruška,
registrační číslo 3607083, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace s tímto příjemcem dle vzorové smlouvy, kterou schválila Rada města Dobrušky
na své schůzi dne 14.04.2015.
II. neschvaluje poskytnutí účelové neinvestiční dotace Místní akční skupině
Pohoda venkova, z.s., se sídlem Val 26, 518 01 Dobruška, IČ 27005577. Zastupitelstvo
města již schválilo poskytnutí dotace tomuto spolku ve výši 100.000 Kč.
26. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření kolektivní smlouvy se Základní organizací
Odborového svazu státních orgánů a organizací Města Dobrušky se sídlem
nám. F.L.Věka 11, Dobruška, na dobu od 01.06.2015 do 31.01.2016, v přiloženém znění.
27. Rada města Dobrušky schvaluje bezplatné umístění boxu na zpětný odběr starých baterií
v prostoru vnitřního vestibulu v budově Městského úřadu Dobruška, nám. F.L.Věka 32 od
dodavatele ECOBAT s.r.o., Soberská 1302/8 Praha, IČ 26725967.
28. Rada města Dobrušky schvaluje pracovní cestu starosty města Dobrušky Ing. Mgr. Petra
Tojnara a místostarosty Ing. Petra Poláčka do slovenského města Hnúšťa, která se
uskuteční 29.05. – 30.05.2015 na základě pozvání starosty města Hnúšťa.
29. Rada města Dobrušky schvaluje udělení ceny města Dobrušky – bronzové medaile za
zásluhy o rozvoj bezpečnosti města Dobrušky a za dlouholetou a úspěšnou spolupráci:
brig. gen. Mgr. Martinu Červíčkovi , řediteli Policie ČR – Krajského ředitelství policie
KhK, Miloši Dlabalovi, veliteli Městské policie Poděbrady, plk. Ing. Karlu Filipovi,
řediteli Krajského vojenského velitelství Hradec Králové, Bc. Lubomíru Francovi,
hejtmanovi Královéhradeckého kraje, Ing.Michalu Královi, občanskému zaměstnanci
VGHUř Dobruška, Josefu Málkovi, veliteli jednotky SDH města Dobrušky, u příležitosti
konání Dne bezpečnostních a záchranných složek IZS.
30. Rada města Dobrušky schvaluje nákup 2 ks náhradních defibrilačních elektrod a 1 ks
přenosné brašny včetně popruhu přes rameno k defibrilátoru LIFEPAK 1000 od

společnosti Medsol s.r.o., Lužná 591/4, 160 00 Praha 6 – Vokovice, pro potřeby členů
Jednotky SDH města Dobrušky, dle předložené objednávky v ceně 11.145 Kč vč. DPH.
31. Rada města Dobrušky souhlasí s termínem uzavření Mateřské školy J. A. Komenského, se
sídlem Komenského 577, 518 01 Dobruška. Budova v ulici Komenského 577 bude
uzavřena v termínu 01.07. – 28.08.2015 a budova odloučeného pracoviště Za Univerzitou
875 bude uzavřena v termínu 20.07. – 24.07.2015. Obě budovy budou uzavřeny od 20.07.
do 24.07.2015.
32. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření smlouvy o zveřejnění firmy se společností
Mediatel, spol. s r.o., Vyskočilova 1442/1b, Michle, 140 00 Praha 4, IČ 26757052,
v přiloženém znění. Cena zveřejnění firemního profilu je 5.490 Kč bez DPH.
33. Rada města Dobrušky schvaluje bezplatné zapůjčení městského mobiliáře (podium a
elektrické zařízení potřebné k osvětlení + rozvodny, stoly a lavice, pivní sety, párty stany,
barely a kontejner na odpadky) organizátorům Festivalu netradičních her Dobruška FEST
2015 pořádaném v termínu 19.-20.06.2015.
34. Rada města Dobrušky schvaluje stanovení výše jednorázového (denního) vstupného pro
veřejnost do krytého bazénu a letního koupaliště pro přechodné období 29.05.2015 –
30.09.2015 na úroveň odpovídající jednorázovému (dennímu) vstupnému na letní
koupaliště. Tato výše vstupného platí v případě otevření pouze krytého bazénu z důvodu
nepříznivého počasí v období 29.05. 2015 – 31.08.2015 nebo v případě kdy bude otevřen
zároveň jak krytý bazén tak i letní koupaliště, a to do konce září 2015.
Schválená cena nabývá platnosti dnem 29.05.2015.
35. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření dohod o vytvoření pracovních příležitostí
v rámci VPP a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a
Evropského sociálního fondu č. RKA-VF-25/2015, RKA-VF-26/2015, RKA-VF27/2015, RKA-VF-28/2015 a RKA-VF-29/2015, uzavřených s Úřadem práce ČR.
Současně schvaluje navýšení počtu zaměstnanců organizační složky Technické služby o
15 pracovníků na dobu nejpozději do 31.10.2015.
36. Rada města Dobrušky schvaluje bezplatné zapůjčení městského mobiliáře (skládací stoly
a lavice, stan, mobilní dopravní značky, barely na odpadky) na akce Československá
florbalová diskotéka, která se uskuteční 27.06.2015 v přírodním divadle Val u Dobrušky a
Dobruška open air cup 2015, která se uskuteční 03.-05.07.2015 na Městském stadionu
Václava Šperla, pořádané spolkem FBC Dobruška, IČ 22740333 zastoupeným
místopředsedou oddílu Janem Jirákem. Postavení i úklid městského mobiliáře si pořadatel
akce zajistí sám. Podmínky zapůjčení si pořadatel domluví přímo s Josefem Málkem,
zástupcem vedoucího technických služeb.
37. Rada města Dobrušky schvaluje v souladu s OZV č. 5/2014 o stanovení podmínek pro
pořádání, průběh a ukončení venkovních, veřejnosti přístupných sportovních a kulturních
podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu
nezbytném k zabezpečení veřejného pořádku ukončení akce Open air cup v Dobrušce dne
03.07.2015 ve 24:00, 04.07.2015 v 03:00 a 05.07.2015 v 02:00. Akce se uskuteční na
Městském stadionu Václava Šperla v Dobrušce.
38. Rada města Dobrušky při výkonu působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 a
§ 421 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), v platném znění, akciové společnosti Centrální zdroj tepla Dobruška, a.s., se
sídlem Čs. odboje 50, 518 01 Dobruška, IČ 25282719,

I. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Centrální zdroj tepla Dobruška, a.s. za rok
2014 a převedení ztráty z hospodaření této společnosti za rok 2014 ve výši
2.854.437,18 Kč na účet 429 – neuhrazená ztráta minulých let.
II. schvaluje v návaznosti na hospodářský výsledek společnosti Centrální zdroj tepla
Dobruška, a.s. v roce 2014 roční odměnu pana XXXXX za rok 2014 ve výši
50.432 Kč.
III. určuje ve smyslu § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších
předpisů, jako auditora k provedení povinného auditu Společnosti pro rok 2015
společnost c. k. audit s.r.o., osvědčení č. 392, IČ 46504028, Komenského 41, 516 01
Rychnov nad Kněžnou.

