VÝPIS USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 117. SCHŮZI RADY MĚSTA
DOBRUŠKY KONANÉ DNE 19.04.2017
(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 schvaluje provedení rozpočtového opatření číslo 5/2017 dle
předloženého návrhu.
3. Rada města Dobrušky předkládá Zastupitelstvu města Dobrušky ke schválení smlouvu
s obcí Pohoří, IČ 00275263, 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 schválit obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2017, kterou se stanoví školský obvod a část společného školského obvodu
základních škol zřízených městem, v přiloženém znění.
5. Rada města Dobrušky byla seznámena s výročními zprávami za školní rok 2015/2016 ze
zřízených základních škol, základní umělecké školy a domu dětí a mládeže, které jí byly
předloženy v elektronické podobě, v písemné formě jsou založené na odboru finančním a
školském.
6. Rada města Dobrušky schvaluje účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených
městem Dobruška (MŠ J. A. Komenského, ZŠ Františka Kupky, ZŠ Pulická, DDM a ZUŠ)
sestavené k 31.12.2016.
7. Rada města Dobrušky schvaluje rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací
zřízených městem Dobruška (MŠ J. A. Komenského, ZŠ Františka Kupky a DDM)
k 31.12.2016 do rezervního fondu a fondu odměn dle předloženého návrhu.
8. Rada města Dobrušky schvaluje provedení jednostranného zápočtu vzájemných pohledávek
města Dobrušky a společnosti TREPART s. r. o., Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4,
IČ 25917838, a to pohledávky města Dobrušky ve výši 3.025.000 Kč dle faktury
č. 20170167 splatné dne 12.04.2017 (v její části ve výši 2.963.918,22 Kč) s pohledávkou
společnosti TREPART s. r. o. ve výši 2.963.918,22 Kč dle faktury č. 217028 splatné dne
05.04.2017.
9. Rada města Dobrušky schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 35.000 Kč na akci
„Oprava 4 vchodových dveří do kostela sv. Václava v Dobrušce a ošetření 5 ks lip“
Římskokatolické farnosti – děkanství Dobruška, se sídlem Kostelní 259, 518 01 Dobruška,
IČ 60885840, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Dobrušky s tímto subjektem, a to dle vzorové smlouvy schválené Radou města Dobrušky
dne 13.12.2016.
10. Rada města Dobrušky
I) bere na vědomí výsledek hodnocení nabídek na akci Podlaha v 2. nadzemním podlaží
Rýdlovy vily (čp. 187) v Dobrušce. Z hlediska nejnižší nabídkové ceny se nejlépe umístil
Robert Uhlík, se sídlem 518 01 Dobruška, Za Universitou 865, IČ 71816763 s nabídkovou
cenou 164.175 Kč bez DPH.

II) schvaluje dodavatele zakázky Podlaha v 2. nadzemním podlaží Rýdlovy vily (čp. 187)
v Dobrušce a uzavření Smlouvy o dílo s Robertem Uhlíkem, se sídlem Za Universitou 865,
518 01 Dobruška, IČ 71816763, v přiloženém znění.
11. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření kupní smlouvy na dodávku a montáž regálového
systému do knihovny v Dobrušce se společností DIRP s. r. o., se sídlem Cejl 40/107,
602 00 Brno, IČ 49974955, v celkové částce 267.400 Kč bez DPH, v přiloženém znění.
12. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření kupní smlouvy na dodávku a instalaci pianina
značky PETROF do synagogy v Dobrušce se společností PETROF Pianosalon, s. r. o., Na
Brně 1955, 500 06 Hradec Králové, IČ 27501582, v celkové částce 219.600 Kč vč. 21%
DPH, v přiloženém znění.
13. Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit darování
pozemku parc. č. 755/35 v obci Dobruška a k. ú. Pulice Královéhradeckému kraji, se
sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546, DIČ
CZ70889546, na kterém je umístěna stavba silnice ve vlastnictví Královéhradeckého kraje
a který je převáděn v účetní ceně 366 Kč. Správní poplatek za vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí hradí Královéhradecký kraj.
14. Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit podání žádosti
Královéhradeckému kraji, se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové,
IČ 70889546, DIČ CZ70889546, o bezúplatný převod pozemků zastavěných stavbou
městského chodníku v obci Dobruška a k. ú. Pulice do vlastnictví města Dobrušky, a to:
– pozemku parc. č. 760/3 o výměře 46 m2 odděleného geometrickým plánem č. 35185/2016 ze dne 04.04.2016, vyhotoveným společností Geospol, s. r. o., Dobruška,
z pozemku parc. č. 760/1,
– pozemku parc. č. 760/4 o výměře 159 m2 odděleného stejným geometrickým plánem
z pozemku parc. č. 760/1,
– pozemku parc. č. 760/5 o výměře 161 m2, skládajícího se z dílu „a“ odděleného stejným
geometrickým plánem z pozemku parc. č. 760/1 a z dílu „b“ odděleného stejným
geometrickým plánem z pozemku parc. č. 755/29.
15. Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit přijetí daru
pozemků zastavěných stavbou městského chodníku v obci Dobruška a k. ú. Pulice
z vlastnictví Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03
Hradec Králové, IČ 70889546, DIČ CZ70889546, do vlastnictví města Dobrušky, a to:
– pozemku parc. č. 760/3 o výměře 46 m2 odděleného geometrickým plánem č. 35185/2016 ze dne 04.04.2016, vyhotoveným společností Geospol, s. r. o., Dobruška,
z pozemku parc. č. 760/1,
– pozemku parc. č. 760/4 o výměře 159 m2 odděleného stejným geometrickým plánem
z pozemku parc. č. 760/1,
– pozemku parc. č. 760/5 o výměře 161 m2, skládajícího se z dílu „a“ odděleného stejným
geometrickým plánem z pozemku parc. č. 760/1 a z dílu „b“ odděleného stejným
geometrickým plánem z pozemku parc. č. 755/29.
Darovací smlouva bude uzavřena s omezující podmínkou: „Smluvní strany tímto sjednávají
bezúplatně k tíži obdarovaného zákaz zcizení, kterým se obdarovaný výslovně zavazuje, že
po dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
nepřevede vlastnické právo k daru třetí osobě a o dar bude přinejmenším po tuto dobu
řádně pečovat, užívat jej výhradně jako pozemek pod chodníkem v souladu s veřejným
zájmem, tj. zejména jej nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani
jej k takovým účelům neposkytne.“ Náklady na vyhotovení geometrického plánu nutného
k oddělení pozemků a správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
hradí město Dobruška.

16. Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit přijetí daru
silnice III/29849 v úseku od křižovatky se silnicí II/309 (UB 1411A049), provozní
staničení 0,000 km, po křižovatku s MK v Mělčanech (UB 1411A127), provozní staničení
1,083 km, v celkové délce 1,083 km včetně pozemků parc. č. 2901/1, 2901/7, 3018/55,
3018/53 o výměře 289 m2 skládajícího se z dílu „a“ odděleného geometrickým plánem č.
1909-45/2017 ze dne 27. 3. 2017, vyhotoveným společností Geospol, s. r. o., Dobruška,
z pozemku parc. č. 3018/53, dílu „b“ odděleného stejným geometrickým plánem z
pozemku parc. č. 3018/54 a dílu „c“ odděleného stejným geometrickým plánem z pozemku
parc. č. 3018/57 a pozemku parc. č. 3018/54 o výměře 325 m2 skládajícího se z dílu „d“
odděleného stejným geometrickým plánem z pozemku parc. č. 3018/54 a dílu „e“
odděleného stejným geometrickým plánem z pozemku parc. č. 3018/53, vše v obci a k. ú.
Dobruška, a pozemku parc. č. 418 v obci Dobruška a k. ú. Mělčany u Dobrušky z majetku
Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ
70889546, DIČ CZ70889546, do majetku města Dobrušky, a to formou uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí darovací na převod vlastnických práv k pozemní komunikaci, darovací
smlouvy na převod vlastnických práv k pozemní komunikaci a formou darovací smlouvy
na převod vlastnických práv k výše uvedeným pozemkům s omezující podmínkou v tomto
znění: „Smluvní strany tímto sjednávají bezúplatně k tíži obdarovaného zákaz zcizení,
kterým se obdarovaný výslovně zavazuje, že po dobu 10 let ode dne právních účinků
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí nepřevede vlastnické právo k daru třetí
osobě a o dar bude přinejmenším po tuto dobu 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.“ Náklady na vyhotovení geometrického plánu nutného k oddělení pozemků a
správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí město
Dobruška.
17. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitostí a smlouvy
o právu provést stavbu se Společenstvím vlastníků domu 737, 738 Mírová, Dobruška,
IČ 25986708, se sídlem Mírová 738, 518 01 Dobruška, za účelem provedení opravy dožilé
hydroizolace základů domu čp. 737-738 v Dobrušce, v přiloženém znění.
18. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Dodatku č. 57 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 31.05.2017.
19. Rada města Dobrušky souhlasí se zvláštním užíváním místních komunikací při konání akcí
pořádaných spolkem TRI CLUB Dobruška, z. s., se sídlem Doly 425, IČ 42884641,
v termínech a místech uvedených v jím podané Žádosti o vydání předchozího souhlasu se
zvláštním užíváním dotčených místních komunikací při pořádání jednotlivých závodů ze
dne 07.04.2017.
20. Rada města Dobrušky schvaluje vyvěšení záměru výpůjčky části chodníku na pozemku
parc. č. 2706/1 a části místní komunikace na pozemku parc. č. 2731/2, vše v obci a k. ú.
Dobruška, dle přiloženého zákresu.
21. Rada města Dobrušky schvaluje objednání sanačních a rekonstrukčních prací po požáru ve
školní jídelně a kuchyni Základní školy Fr. Kupky v Dobrušce u společnosti SANACE PO,
s. r. o., se sídlem Trojická 1910/7, 128 00 Praha 2, IČ 27334589, DIČ CZ27334589,
v celkové hodnotě 359.984,63 Kč bez DPH v dle přiložené objednávky.
22. Rada města Dobrušky schvaluje zveřejnění záměru uzavřít nájemní smlouvu na opakovaný
krátkodobý nájem prostor velkého a malého bazénu a k nim přilehlých dámských i

pánských šaten, parních komor a sociálních zařízení v budově čp. 890 - stavba občanského
vybavení stojící na pozemcích parc. č. 2154/4 a 2154/7 v k. ú. Dobruška.
23. Rada města Dobrušky schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 25.000 Kč na
celoroční činnost v roce 2017 Sboru Jednoty bratrské v Dobrušce, se sídlem Družstevní
994, 518 01 Dobruška, IČ 73633569, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu města Dobrušky s tímto subjektem, a to dle vzorové smlouvy schválené
Radou města Dobrušky dne 13.12.2016.
24. Rada města Dobrušky nemá připomínky k udělení licence k provozování vnitrostátní
veřejné linkové osobní dopravy pro dopravce ARRIVA Východní Čechy a. s., se sídlem Na
Ostrově 177, 537 01 Chrudim, IČ 25945408, na linku č. 660 261 Rychnov nad Kněžnou –
Solnice – Byzhradec – Trnov – Opočno – České Meziříčí – Jaroměř – Dvůr Králové nad
Labem.
25. Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky pověřit kontrolní výbor
kontrolou způsobu přidělování městských bytů.
26. Rada města Dobrušky souhlasí se zveřejněním znaku města Dobrušky na plakátech a
webových stránkách v rámci 8. ročníku projektu Na kole dětem, který pořádá Na kole
dětem – nadační fond Josefa Zimovčáka, se sídlem Na Hrázi 244, Milokošť, 698 01 Veselí
nad Moravou, IČ 29235715.
27. Rada města Dobrušky schvaluje prominutí platby za ubytování v chatkách u Sokolovny a
úhradu startovného v celkové ceně 1.000 Kč dvanáctičlennému futsalovému týmu z
polského města Pilawa Górna, který se zúčastní akce Dobrušský pohár 2017 pořádané ve
dnech 15.07. – 16.07.2017 na Městském stadionu Václava Šperla v Dobrušce.
28. Rada města Dobrušky schvaluje potvrzení objednávky vystavené společností Kultura
Rychnov nad Kněžnou, s. r. o., IČ 27475689, v přiloženém znění, týkající se regionálních
služeb pro obecní knihovny střediska Dobruška pro rok 2017.
29. Rada města Dobrušky schvaluje podání žádosti o poskytnutí finanční podpory z dotačního
programu Královéhradeckého kraje Podpora činnosti turistických informačních center ve
výši 50.000 Kč, v přiloženém znění.
30. Rada města Dobrušky schvaluje změnu pracovní doby zaměstnanců Technických služeb
města Dobrušky, pondělí (6:00 – 15:00), úterý, středa, čtvrtek (6:00 - 14:30) a pátek (6:00 14:00) s účinností od 20.04.2017.

