VÝPIS USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 133. SCHŮZI RADY MĚSTA
DOBRUŠKY KONANÉ DNE 06.09.2017
(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 č. 14/2017 dle
předloženého návrhu.
3. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření kupní smlouvy se společností AGRICO, s. r. o.,
IČ 49286838, Čapkova 802, 517 21 Týniště nad Orlicí, v přiloženém znění, jejímž
předmětem je prodej profesionální pojezdové sekačky Kubota GZD 15-II této společnosti
za cenu 33.057,86 Kč bez DPH, 40.000 Kč vč. DPH podle platné sazby.
4. Rada města Dobrušky při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky "Dodávka
profesionální pojezdové sekačky"
I) bere na vědomí Zápis o hodnocení nabídek ze dne 29.08.2017;
II) schvaluje výběr nejvhodnější nabídky pro plnění této veřejné zakázky, a to nabídky
společnosti AGRICO, s. r. o., IČ 49286838, Čapkova 802, 517 21 Týniště nad Orlicí.
Nabídková cena této společnosti činí 360.000 Kč bez DPH, 435.600 Kč vč. DPH podle
platné sazby;
III) schvaluje uzavření kupní smlouvy se společností, jejíž nabídka byla dle bodu II tohoto
usnesení vybrána jako nejvhodnější, společností AGRICO, s. r. o., IČ 49286838, Čapkova
802, 517 21 Týniště nad Orlicí, v přiloženém znění.
5. Rada města Dobrušky
I) schvaluje zahájení výběrového řízení na dodavatele pro veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce „ZŠ Pulická Dobruška, modernizace a rozšíření školní družiny“
formou odeslání výzvy o zahájení výběrového řízení těmto obchodním subjektům:
- Průmstav Náchod, s. r. o., IČ: 25275062, Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod
- KERSON, spol. s r. o., IČ: 45536040, Dobré 80, 517 93 Dobré
- STATING, s. r. o., IČ: 25963864, Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové
- ASINTA stavební společnost, s. r. o., IČ: 48169501, Na Poříčí 106, 518 01 Dobruška
- Ing. Václav Hynek, IČ: 13220675, Severní 655, 517 73 Opočno
- VASPO VAMBERK, s. r. o., IČ: 47470046, Smetanovo nábřeží 180, 517 54 Vamberk
- GARRET - CZ, spol. s r. o., IČ: 25933272, Pulická 146, 518 01 Dobruška
- BAK stavební společnost, a. s., IČ: 28402758, Žitenická 871/1, 190 00 Praha
- STAKO Červený Kostelec, s. r. o., IČ: 45536422, Lhota za Červeným Kostelcem 393,
549 41 Červený Kostelec
- STAVOS Dobruška, s. r. o., IČ: 49284169, Opočenská 436, 518 01 Dobruška
- ASJ, s. r. o., IČ: 25281861, Světí 8, 503 12 Světí
- STAS, s. r. o., IČ: 48151807, Na Bělidle 1433, 543 01 Vrchlabí;
II) schvaluje výzvu k podání nabídky včetně obchodních podmínek a všech jejích dalších
příloh pro výběrové řízení na dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „ZŠ Pulická Dobruška, modernizace a rozšíření školní družiny“. Výzva a všechny její
přílohy vyjma projektové dokumentace jsou přílohou;
III) jmenuje komisi pro otevírání obálek, posouzení způsobilosti účastníků a posouzení a
hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „ZŠ Pulická
Dobruška, modernizace a rozšíření školní družiny“ v tomto složení: Ing. Petr Poláček,
místostarosta (člen komise), Mgr. Václav Hlavsa, ředitel Základní školy, Dobruška, Pulická
378, okres Rychnov nad Kněžnou (člen komise), Jana Doucková, referentka odboru rozvoje

města (členka komise), Mgr. Martin Pošvář, referent ORM pověřený vedením ORM
(náhradník za člena komise).
6. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření smlouvy o dílo, v přiloženém znění, na opravu
kanalizace DN 600 bezvýkopovou metodou v ulici Provozská se společností AQUA
SERVIS, a. s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 60914076, v ceně
959.605 Kč bez DPH.
7. Rada města Dobrušky
I) schvaluje uzavření smlouvy o dílo, v přiloženém znění, se společností Architektonické
studio Hysek, spol. s r. o., Jiráskovo náměstí 1727/18, 326 00 Plzeň, IČ 25201255. Celková
cena za předmět díla vymezený v této smlouvě o dílo činí 500.000 Kč bez DPH,
605.000 Kč vč. DPH podle platné sazby.
II) schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 17.07.2013, v přiloženém
znění, se společností Architektonické studio Hysek, spol. s r. o., Jiráskovo náměstí 1727/18,
326 00 Plzeň, IČ 25201255.
8. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření smlouvy o dílo, v přiloženém znění, na realizaci
stavby Vrtaná STUDNA HS-01B (Semechnice) se společností VODA CZ SERVICE
s. r. o., Pražská třída 47/151, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, IČ 27545547, v ceně
2.254.532 Kč bez DPH.
9. Rada města Dobrušky při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Výkon
dotačního managementu a organizace zadávacího řízení pro projekt Rozvoj a modernizace
technologického centra města Dobrušky"
I) bere na vědomí Zápis o hodnocení nabídek ze dne 31.08.2017;
II) schvaluje výběr nejvhodnější nabídky pro plnění této veřejné zakázky, a to nabídky
společnosti ICT plus, s. r. o., Piletická 486, 503 41 Hradec Králové, IČ 01384163.
Nabídková cena této společnosti činí 70.000 Kč bez DPH, 84.700 Kč vč. DPH podle platné
sazby;
III) schvaluje uzavření smlouvy příkazní se společností, jejíž nabídka byla dle bodu II
tohoto usnesení vybrána jako nejvhodnější, společností ICT plus, s. r. o., Piletická 486,
503 41 Hradec Králové, IČ 01384163, v přiloženém znění.
10. Rada města Dobrušky při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
"Výměna části vodovodního řadu v ulici Zdeňka Nejedlého a v Nádražní ulici v Dobrušce"
I) bere na vědomí Zápis o činnosti komise ze dne 30.08.2017;
II) schvaluje výběr nejvhodnější nabídky pro plnění této veřejné zakázky, a to nabídky
společnosti AQUA SERVIS, a. s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou,
IČ 60914076. Nabídková cena této společnosti činí 427.231 Kč bez DPH, tj. 516.949,51 Kč
vč. DPH podle platné sazby;
III) schvaluje uzavření smlouvy o dílo s účastníkem, jehož nabídka byla dle bodu II) tohoto
usnesení vybrána jako nejvhodnější, společností AQUA SERVIS, a. s., Štemberkova 1094,
516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 60914076, ve znění v souladu s návrhem smlouvy
předloženým tímto účastníkem v jeho nabídce na plnění této veřejné zakázky.
11. Rada města Dobrušky
I) schvaluje zahájení zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na dodavatele pro podlimitní
veřejnou zakázku na služby "Svoz směsného a tříděného komunálního odpadu na území
města Dobrušky" formou uveřejnění kompletní zadávací dokumentace na profilu
zadavatele;

II) schvaluje zadávací dokumentaci včetně všech jejích částí a příloh ke zjednodušenému
podlimitnímu řízení na dodavatele pro podlimitní veřejnou zakázku na služby "Svoz
směsného a tříděného komunálního odpadu na území města Dobrušky". Kompletní
zadávací dokumentace je přílohou;
III) jmenuje komisi pro posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení
nabídek na plnění podlimitní veřejné zakázky na služby "Svoz směsného a tříděného
komunálního odpadu na území města Dobrušky" v tomto složení: Ing. Petr Lžíčař, starosta
(člen komise), Ing. Petr Poláček, místostarosta (člen komise), Ing. Tomáš Seidl, vedoucí
oddělení životního prostředí (člen komise), Ing. David Moravec, referent oddělení životního
prostředí (člen komise), Mgr. Martin Pošvář, referent odboru rozvoje města pověřený
vedením odboru rozvoje města (člen komise), Ing. Zdeňka Hanousková, vedoucí oddělení
majetku města (náhradnice za jakéhokoliv člena komise), Ing. Věra Hrnčířová, vedoucí
odboru finančního a školského (náhradnice za jakéhokoliv člena komise) a pověřuje komisi
zároveň otevíráním obálek s nabídkami.
12. Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit Zásady postupu
při pořizování změn Územního plánu, v přiloženém znění.

13. Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit prodej pozemku
parc. č. 1251/49 v obci a k. ú. Dobruška, jehož součástí je stavba garáže bez čp/če, panu
XXXXX, trvale bytem XXXXX, za dohodnutou kupní cenu ve výši 100.000 Kč. Kupní
cena je splatná do 30 dnů od podpisu smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí bude podán až po úplném zaplacení kupní ceny a po zveřejnění
smlouvy v registru smluv. Správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí hradí kupující.
14. Rada města Dobrušky schvaluje prodej hrobového zařízení C VIII. hrob č. 1 - městský
hřbitov, inv. č. MAJ000005885, paní XXXXX, bytem XXXXX, za kupní cenu 2.000 Kč,
která bude uhrazena v hotovosti při převzetí hrobového zařízení. Hrobové zařízení je staré,
opotřebované a pro město nevyužitelné.
15. Rada města Dobrušky
I) byla seznámena se Zápisem z jednání č. 2 likvidační komise konané dne 28.08.2017.
II) schvaluje vyřazení starého, rozbitého, nefunkčního, opotřebeného a pro město
nepotřebného a nevyužitelného majetku uvedeného v přiloženém Zápisu z jednání č. 2
likvidační komise konané dne 28.08.2017, a to prokazatelnou fyzickou likvidací a
prokazatelným předáním k ekologické likvidaci.
16. Rada města Dobrušky souhlasí se zvláštním užíváním místních komunikací ul. Opočenská,
nám. F. L. Věka, Kostelní ul. a ul. Fr. Kupky v Dobrušce dne 09.09.2017 pro konání
cyklistických závodů Světového poháru mužů kategorie U23 a ELITE pod názvem „East
Bohemia Tour 2017 – Grand Prix Královéhradeckého kraje“, který pořádá společnost HK –
cyklo, s. r. o., IČ 64826741, se sídlem K Rybníku 178/2A, 500 02 Hradec Králové, a s
objízdnou trasou vedenou z důvodu konání výše uvedených závodů zastavěným územím
města Dobrušky 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 s vyústěním na obchvat města a dále po silnici
č. II/298.
17. Rada města Dobrušky schvaluje vyvěšení záměru směny části pozemku parc. č. 1567/1
v obci a k. ú. Dobruška ve vlastnictví města Dobrušky za části pozemků parc. č. 444 a
1718/1 v obci a k. ú. Dobruška dle zákresu, který je přílohou.

18. Rada města Dobrušky schvaluje vyvěšení záměru směny částí pozemků parc. č. 1567/1 a
2816/1 v obci a k. ú. Dobruška ve vlastnictví města Dobrušky za část pozemku parc.
č. 1552/1 v obci a k. ú. Dobruška dle zákresu, který je přílohou.
19. Rada města Dobrušky schvaluje Komunitní plán sociálních služeb na Dobrušsku pro
období 2017 – 2021, v přiloženém znění.
20. Rada města Dobrušky schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 7.000 Kč na akci
„Goodbye Season! XXXXX, trvale bytem XXXXX, 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.
21. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Deklarace partnerství k mikroprojektu
realizovaného z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg
V-A Česká republika – Polsko s partnerským městem Piława Górna, v přiloženém znění.
22. Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit
I) realizaci projektu „Po stopách kulturních a přírodních zajímavostí“ dle přiloženého
projektového záměru o celkových nákladech v maximální výši 750.000 Kč bez DPH.
II) podání žádosti o podporu na projekt „Po stopách kulturních a přírodních zajímavostí“
z programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko.
23. Rada města Dobrušky schvaluje bezplatné zapůjčení 2 stanů o velikosti 4 x 8 m a 4 x 6 m
na akci „Nový školní rok plný pohádek“ konané dne 16.09.2017 v Dobrušce spolku Pionýr,
z. s. – Pionýrská skupina F. L. Věka, se sídlem Opočenská 76, 518 01 Dobruška,
IČ 75119595. Podrobnosti zapůjčení a instalace si žadatel domluví přímo s vedením
technických služeb.
24. Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky neschválit v rámci
členství Města Dobruška v zájmovém sdružení právnických osob Orlické hory a
Podorlicko, se sídlem Panská 1492, 516 01Rychnov nad Kněžnou, s platností od
01.01.2018 roční členský příspěvek ve výši 10,00 Kč/obyvatele, s jeho rozdělením 9,00 Kč
do provozu a 1,00 Kč do Rezervního fondu sdružení.
25. Rada města Dobrušky schvaluje
I) úhradu ubytování a stravování zahraničním delegacím z maďarského města
Ábrahámhegy, polských měst Miejska Górka a Piława Górna, slovenských měst Hnúšťa a
Veľký Meder a holandského města Nieuwkoop, které se zúčastní Svatováclavských
slavností 22.09. – 24.09.2017.
II) bezplatné zapůjčení prodejních stánků hostům z maďarského města Ábrahámhegy a
polského města Miejska Górka, za účelem propagace a ochutnávky tradičních domácích
specialit na Svatováclavských slavnostech 2017.
26. Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit udělení ceny
města Dobrušky - zlaté medaile za zásluhy o rozvoj města Dobrušky za osobní podíl na
rozvoji města Dobrušky panu Oldřichu Klobasovi.
27. Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit udělení ceny
města Dobrušky - stříbrné medaile za zásluhy o rozvoj města Dobrušky za propagaci města
Dobrušky paní Mgr. Aleně Obstové.

28. Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit udělení ceny
města Dobrušky - stříbrné medaile za zásluhy o rozvoj města Dobrušky za kulturní činnost
panu Mgr. Miloslavu Güttnerovi.
29. Rada města Dobrušky schvaluje prominutí platby za stánek Základní škole, Dobruška,
Opočenská 115, IČ 70152501, při prodeji na Svatováclavských slavnostech dne
23.09.2017.
30. Rada města Dobrušky schvaluje úhradu nákladů na dopravu (ubytování a stravování hradili
Holanďani) vynaložených při pracovní cestě starosty Ing. Petra Lžíčaře a
Ing. Naděždy Lžíčařové do holandského města Nieuwkoop, která se uskutečnila 20.08. 27.08.2017.
31. Rada města Dobrušky
I) schvaluje pracovní cestu Ing. Petra Poláčka, tlumočníka a jejich doprovodu na slavnosti
do partnerského maďarského města Ábrahámhegy ve dnech 28.09. - 01.10.2017. Cesta
bude vykonána služebním automobilem. Rada města schvaluje dřívější odjezd, a to v úterý
26.09.2017.
II) schvaluje nákup sudového dobrušského piva jako prezentaci české gastronomie na
Slavnostech obce Ábrahámhegy.
II) schvaluje úhradu nákladů za autobus Josefu Jarkovskému, se sídlem Domašín 96, 518 01
Dobruška, IČ 48986691 do maďarského města Ábrahámhegy a zpět pro dechovou hudbu
Valánečka, mažoretky Tyrkys a pracovníky města Dobrušky, kteří se na základě pozvání
starosty města Ábrahámhegy zúčastní místních slavností ve dnech 28.09. – 01.10.2017.
32. Rada města Dobrušky schvaluje program veřejného zasedání Zastupitelstva města
Dobrušky dne 25.09.2017 v přiloženém znění.
33. Rada města Dobrušky schvaluje podání žádosti o prodloužení platnosti dohod uzavřených
s Úřadem práce ČR, č. RKA–V-1/2017 a RKA- V–2/2017 do 31.03.2018.

