VÝPIS USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 107. SCHŮZI RADY MĚSTA
DOBRUŠKY KONANÉ DNE 08.02.2017
(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 byla seznámena s přehledem o plnění rozpočtu města za rok 2016
předloženým odborem finančním a školským. Rozpočtové hospodaření města skončilo
k 31.12.2016 přebytkem hospodaření ve výši 25.265.897,09 Kč.
3. Rada města Dobrušky předkládá Zastupitelstvu města Dobrušky ke schválení
I) smlouvu s obcí Bačetín, IČ 00274682, o vytvoření společného školského obvodu spádové
základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Františka Kupky, Dobruška,
Františka Kupky 350, okres Rychnov nad Kněžnou.
II) dohodu s obcí Ohnišov, IČ 00275166 o vytvoření společného školského obvodu spádové
základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Františka Kupky, Dobruška,
Františka Kupky 350, okres Rychnov nad Kněžnou.
III) smlouvu s obcí Podbřezí, IČ 00579319, o vytvoření společného školského obvodu
spádové základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Františka Kupky, Dobruška,
Františka Kupky 350, okres Rychnov nad Kněžnou.
IV) dohodu s obcí Val, IČ 00275484, o vytvoření společného školského obvodu spádové
základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Františka Kupky, Dobruška,
Františka Kupky 350, okres Rychnov nad Kněžnou.
4. Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky
I) schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 06.11.2015 na realizaci
veřejné zakázky "Městská rozlučková síň v Dobrušce" mezi městem Dobruškou a
společností TREPART, s. r. o., Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4, IČ 25917838,
v přiloženém znění. Sjednaná cena za dílo se tímto dodatkem zvyšuje o 2.770.840,36 Kč
bez DPH na částku 15.708.629,49 Kč bez DPH, přičemž výše smluvní pokuty za prodlení s
předáním díla za období od 02.09.2016 do 31.01.2017 činí 3.800.000 Kč.
II) pověřit Radu města Dobrušky rozhodováním o uzavření všech případných dalších
dodatků ke smlouvě o dílo uzavřené dne 06.11.2015 na realizaci veřejné zakázky "Městská
rozlučková síň v Dobrušce" mezi městem Dobruškou a společností TREPART s. r. o.,
Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4, IČ 25917838.
5. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitostí a smlouvy
o právu provést stavbu se Společenstvím vlastníků jednotek bytového domu číslo popisné
735 a 736 v Dobrušce, se sídlem Mírová 735, 518 01 Dobruška, IČ 25982532, za účelem
realizace stavby zateplení stěn a podbití střechy bytového domu čp. 735-736 v Dobrušce,
v přiloženém znění.
6. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Dodatku č. 15 ke smlouvě o nájmu majetku
k provozování veřejných vodovodů a veřejné kanalizace ČOV, se společností AQUA
SERVIS, a. s., se sídlem Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 60914076,
v přiloženém znění.
7. Rada města Dobrušky schvaluje vyvěšení záměru pronájmu částí pozemků parc. č. 2808/1
a 1290/8 v obci a k. ú. Dobruška dle přiloženého zákresu.
8. Rada města Dobrušky schvaluje vyvěšení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1698/29
v obci a k. ú. Dobruška dle přiloženého zákresu.

9. Rada města Dobrušky schvaluje změnu úředně určeného místa k uzavírání manželství,
a to od 01.06.2017 do 31.07.2017. Radnice města Dobruška, která byla určena jako obřadní
místnost usnesením z 24. schůze Rady města Dobrušky, bodem 17, konané dne 02.09.2009,
v uvedeném termínu nebude úředně určeným místem k uzavírání manželství. Jako náhradní
obřadní místnost se po výše uvedenou dobu určuje synagoga na Šubertově náměstí čp. 646,
Dobruška s tím, že radnice bude po tuto dobu patřit mezi jiná vhodná místa pro uzavření
sňatku.
10. Rada města Dobrušky schvaluje podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na výkon
sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2017 ve výši
1.094.309 Kč, v přiloženém znění.
11. Rada města Dobrušky
I) schvaluje bezplatné zapůjčení prostor Městského stadionu v Dobrušce, dále 2 ks stanů, do
nich setů a laviček a umístění 1 ks autokontejneru na odpad FC Santus Dobruška z. s., se
sídlem Pulická 636, 518 01 Dobruška, IČ 60884983, vše na 27. ročník Dobrušského poháru
ve futsalu, který se bude konat v termínu 15.07. - 16.07.2017. Podmínky zapůjčení stanů,
setů, laviček a umístění autokontejneru na odpad si pořadatel domluví přímo s vedením
technických služeb.
II) schvaluje paušální úhradu za odebranou elektrickou energii na akci 27. ročník
Dobrušského poháru ve futsalu, kterou pořádá FC Santus Dobruška, z. s., se sídlem Pulická
636, 518 01 Dobruška, IČ 60884983 ve dnech 15.07. – 16.07.2017 na Městském stadionu
v Dobrušce, a to ve výši 2.500 Kč za celou akci.
12. Rada města Dobrušky schvaluje bezplatné zapůjčení prostor Sokolovny v Dobrušce Domu
dětí a mládeže Dobruška, IČ 64224635, se sídlem Domašínská 363, 518 01 Dobruška, dne
13.05.2017 od 8 do 15 hodin za účelem realizace taneční soutěže Dobrušské sluníčko.
13. Rada města Dobrušky
I) projednala předložené žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dobrušky dle
přiloženého seznamu.
II) doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky rozhodnout o poskytnutí / neposkytnutí
těchto dotací a schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s úspěšnými
žadateli dle vzorové Smlouvy o poskytnutí dotace schválené Radou města Dobrušky dne
13.12.2016.
14. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Dohody o přistoupení k Rámcové smlouvě o
prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet č. 010202 se společností Vodafone
Czech Republic a. s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001, jako
poskytovatelem, a obcí Dobřany, se sídlem 518 01 Dobřany 90, IČ 00274887, jako dalším
účastníkem, v přiloženém znění.
15. Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit zvolení do
funkce přísedícího u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou:
- paní XXXXX, trvale bytem XXXXX;
- pana XXXXX, trvale bytem XXXXX;
- pana XXXXX, trvale bytem XXXXX;
- pana XXXXX, trvale bytem XXXXX;
- pana XXXXX, trvale bytem XXXXX.
16. Rada města Dobrušky schvaluje Záměr obnovy aleje Městského stadionu Václava Šperla
v Dobrušce, vypracovaný XXXXX, bytem XXXXX, v přiloženém znění.

17. Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky, aby v souladu s ust.
§ 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
navrhlo Radě města Dobrušky při výkonu působnosti valné hromady společnosti Centrální
zdroj tepla Dobruška, a.s., se sídlem Čs.odboje 50, 518 01 Dobruška, IČ 25282719
I) odvolat Josefa Horáka z funkce předsedy a člena představenstva společnosti Centrální
zdroj tepla Dobruška, a.s., s účinností ke dni 28.02.2017.
II) zvolit Pavla Hůlka, nar. XXXXX, bytem XXXXX, do funkce člena představenstva
společnosti Centrální zdroj tepla Dobruška, a.s., s účinností od 01.03.2017.
III) zvolit Josefa Jelínka, XXXXX, bytem XXXXX do funkce člena představenstva
společnosti Centrální zdroj tepla Dobruška, a.s., s účinností od 01.03.201.
IV) zvolit Josefa Horáka, nar. XXXXX, bytem XXXXX do funkce člena dozorčí rady
společnosti Centrální zdroj tepla Dobruška, a.s., s účinností od 02.03.2017.
V) zvolit Josefa Peichla, nar. XXXXX, bytem XXXXX do funkce člena dozorčí rady
společnosti Centrální zdroj tepla Dobruška, a.s., s účinností od 02.07.2017.
18. Rada města Dobrušky schvaluje novou provozní dobu Krytého bazénu města Dobrušky,
platnou od 01.03.2017. Bazén bude pro veřejnost otevřen denně kromě středy, v pondělí,
úterý, čtvrtek a pátek od 13 do 21 hodin, v sobotu od 12 do 21 hodin a v neděli od 12 do
20 hodin.
19. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Rámcové objednávky (Rámcové kupní smlouvy
č. 5R/5053) se společností STAMONT CZ s. r. o., se sídlem Soukenická 590, 516 01
Rychnov nad Kněžnou, IČ 62025481, v přiloženém znění.

