Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 147. SCHŮZI RADY MĚSTA
DOBRUŠKY KONANÉ DNE 2. 4. 2014
(upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)

1. Rada města Dobrušky schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 4/2014 dle
předloženého návrhu.
2. Rada města Dobrušky byla seznámena s přehledem o plnění rozpočtu města za rok
2013 předloženým finančním a školským odborem. Rozpočtové hospodaření města
skončilo k 31. prosinci 2013 přebytkem hospodaření ve výši 17 406 381,09 Kč.
3. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování služeb č. 2014004
na poskytnutí licence a servisních služeb k programu FISO s firmou AQE advisors,
a.s., se sídlem Třída Kpt. Jaroše 31, 602 00 Brno, IČ: 26954770. Cena za služby činí
ročně 11 900 Kč bez DPH na 5 let.
4. Rada města Dobrušky souhlasí s vyplněním dvou souhrnných přehledů s povinnými
přílohami k obnově kulturních památek objektu rodného domku F. L. Věka čp. 185
v Dobrušce v rozsahu celkových nákladů (60 950 Kč bez DPH 21 %) a spoluúčasti
vlastníka 30 950 Kč) a objektu kostela sv. Václava v Dobrušce na pozemku parc. č. st.
526 v k. ú. Dobruška v rozsahu celkových nákladů (184 000 Kč) a spoluúčasti
vlastníka (85 600 Kč) v Programu regenerace městských památkových rezervací
(MPR) a městských památkových zón (MPZ) ČR dle Usnesení vlády č. 209/92 na rok
2014 – pro Městskou památkovou zónu Dobruška a v rozsahu prací uvedených
v souhrnných přehledech na rok 2014: obnova nátěru střechy a oprava šindele na
domku F. L. Věka čp. 185 v Dobrušce, demontáž a montáž šindelové krytiny 4 m²,
vrchní nátěr šindelové krytiny 353 m² a očištění a nátěr střechy kostela sv. Václava
v Dobrušce včetně všech klempířských prvků. Zároveň Rada města Dobrušky
schvaluje podání žádosti na Ministerstvo kultury ČR o finanční příspěvek ve výši
110 000 Kč v tomto programu.
5. Rada města Dobrušky schvaluje povinný podíl města Dobrušky, stanovený zásadami
Programu regenerace, z rozpočtu města ve výši 18 400 Kč pro Římskokatolickou
farnost – děkanství Dobruška při očištění a nátěru střechy kostela sv. Václava
v Dobrušce včetně všech klempířských prvků.
6. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření smlouvy o dílo ve věci obnovy nátěru
střechy a opravy šindele na domku F. L. Věka čp. 185 v Dobrušce mezi objednatelem
městem Dobruška, IČ: 00274879, DIČ: CZ00274879, nám. F. L. Věka 11, 518 01
Dobruška, zastoupeným Ing. Mgr. Petrem Tojnarem a zhotovitelem Martinem
Odehnalem, truhlářství – tesařství, IČ: 66807093, DIČ: CZ7107023517, místo
podnikání Podměstí 62, 539 44 Proseč u Skutče, a to se smluvní částkou ve výši
60 950 Kč (do ceny není zahrnuto 21 % DPH). Smlouva je v přiloženém znění.
7. Rada města Dobrušky schvaluje udělení plné moci Martinu Pošvářovi, referentu
odboru rozvoje města, k zastupování města Dobrušky při jednáních s příslušnými
dotačními orgány při vyřizování žádosti o dotaci na projekt „Revitalizace
Archlebových sadů včetně stromořadí v ul. Opočenská“ z Operačního programu
Životní prostředí, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory

6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny, a ke všem přímo souvisejícím
úkonům, v přiloženém znění.
8. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Smlouvy o umístění zařízení (bezúplatné)
č. SUZB/5000/2014 mezi společností ČEZ distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02
Děčín, IČ: 247 29 035, a městem Dobruškou, v přiloženém znění.
9. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření kupní smlouvy, v přiloženém znění, s panem
Milošem Syrovým, trvale bytem Bačetín 5, 518 01 Dobruška, IČ: 42886457, na koupi
traktoru JOHN DEERE, typ 007, varianta JD32, obch. ozn. 3520, včetně jeho
příslušenství, čelního nakladače JOHN DEERE 300CX, za cenu 810 700 Kč vč. DPH
21 %.
10. Rada města Dobrušky
a) schvaluje zahájení zadávacího řízení na dodavatele pro veřejnou zakázku
malého rozsahu na stavební práce „Chodníky - ulice Družstevní I, Družstevní
II, Mírová, Společenské centrum - KINO 70“ formou odeslání výzvy
o zahájení zadávacího řízení těmto obchodním společnostem:
- S T A V O S Dobruška, s. r. o., 518 01 Dobruška, ul.
Opočenská 436, IČ: 49284169, DIČ: CZ49284169,
- A S I N T A , s. r. o. stavební společnost, 518 01 Dobruška, ul.
Na Poříčí 106, IČ: 48169501, DIČ: CZ48169501,
- COLAS CZ, a.s., oblast sever, 503 01 Hradec Králové, ul. P.
Jilemnického 21, IČ: 26177005, DIČ: CZ26177005,
- Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské
Předměstí, ul. Husova 437, IČ: 25953818, DIČ: CZ25953818,
- Novostav, s. r. o., 500 02 Hradec Králové, ul. Střelecká 672, IČ:
45539006, DIČ: CZ45539006,
- Stavitelství DS, s. r. o., 516 01 Rychnov nad Kněžnou, ul.
Mírová 1446, IČ: 25932381, DIČ: CZ25932381,
- Pavel Holný, 517 71 Ledce – Klášter nad Dědinou 4, IČ:
45589721, DIČ: CZ7210223383,
- Lukáš Kubenik, 503 46 Třebechovice pod Orebem, ul. Čsl. legií
136, IČ: 88340414, DIČ: CZ8803013351;
b) schvaluje výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci včetně obchodních
podmínek a všech jejích dalších příloh pro zadávací řízení na dodavatele pro
veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Chodníky - ulice
Družstevní I, Družstevní II, Mírová, Společenské centrum KINO 70“; zadávací
dokumentace je v přiloženém znění;
c) jmenuje hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce „Chodníky - ulice Družstevní I,
Družstevní II, Mírová, Společenské centrum KINO 70“ (dále jen „hodnotící
komise“) v tomto složení: Blanka Čiháčková, místostrostka, Josef Jindra –
zastupitel, Ivo Hagara, referent odboru rozvoje města, Miloš Votroubek DiS.,
referent odboru rozvoje města, referent odboru rozvoje města, Jana Doucková,
referent odboru rozvoje města, Ivan Koláčný, zastupitel, (náhradník: Petr
Slavík, referent odboru rozvoje města)a pověřuje hodnotící komisi zároveň
výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami a posouzením
kvalifikace uchazečů.

11. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření doobjednávky se společností KARIM
Europe s. r. o. , Wolkerova 1279, 768 24 Hulín, IČ: 29304865, DIČ: CZ2304865 na
dodávku 1 ks stojanu na kola AM 201 SYDNEY do předprostoru Společenského
centra – KINO 70 v Dobrušce za celkovou cenu 4 038 Kč vč. DPH.
12. Rada města Dobruška schvaluje uzavření objednávky se společností KARIM Europe
s. r. o., Wolkerova 1279, 768 24 Hulín, IČ: 29304865, DIČ: CZ2304865, na dodávku
městského mobiliáře (4 ks parkových laviček oboustranných, 4 ks odpadkových košů,
3 ks stojanů na kola) v částce 199 723 Kč (vč. DPH).
13. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou A S I N T A, s. r. o.
stavební společnost, 518 01 Dobruška, Na Poříčí 106, IČ: 48169501, na realizaci
zakázky „Stavba pergoly a nového plotu v zahradě Rýdlovy vily“. Smlouva je v
přiloženém znění.
14. Rada města Dobrušky uděluje plnou moc firmě AKVOPRO s.r.o., Vyšehradská
1349/2, 128 00 Praha - Nové Město, IČ: 24232343, pro zajištění ohlášení výměny
filtru, zajištění zkušebního provozu a zajištění změny stavby před dokončením u akce
„Rekonstrukce úpravny vody Dobruška“.
15. Rada města Dobrušky byla seznámena s výsledkem poptávkového řízení na akci
„Předláždění náměstí F. L. Věka v Dobrušce“. Z hlediska nejnižší ceny se na prvním
místě umístila firma SVOBODA - dopravní a inženýrské stavby a.s., se sídlem Školní
201, 549 81 Meziměstí, IČ 28796578.
16. Rada města Dobrušky schvaluje dodavatele zakázky „Předláždění náměstí F. L. Věka
v Dobrušce“ a uzavření smlouvy o dílo s firmou SVOBODA – dopravní a inženýrské
stavby a.s., se sídlem Školní 201, 549 81 Meziměstí, IČ 28796578, v přiloženém
znění. Cena činí 1 206 038 Kč s DPH.
17. Rada města Dobrušky schvaluje autorský dozor na akci „Předláždění náměstí F. L.
Věka v Dobrušce“, firmě ATELIER KLAZAR s.r.o., projektování dopravních staveb,
se sídlem Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, IČ 27486338, dle cenové nabídky ze dne
1. 4. 2014, v přiloženém znění, ve výši 11 011 Kč včetně DPH.
18. Rada města Dobrušky schvaluje Dodatek č. 12 ke smlouvě o nájmu majetku
k provozování veřejných vodovodů a veřejné kanalizace, ČOV uzavřenou s firmou
AQUASERVIS, a. s., se sídlem Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ
60914076, DIČ 60914076. Cena nájmu za rok 2014 činí 5 595 000 Kč bez DPH.
19. Rada města Dobrušky schvaluje umístění reklamního banneru Základní organizace
Českého zahrádkářského svazu Častolovice, se sídlem 517 50 Častolovice, IČ
60887371, na plotě pozemku parc. č. 2136/1 v obci a k. ú. Dobruška ve vlastnictví
města Dobrušky na dobu od 2. 4. 2014 do 13. 4. 2014 a od 24. 9. 2014 do 5. 10. 2014
za dohodnutou cenu ve výši 14 Kč/den + DPH. Cena je splatná do 14 dnů od
vystavení faktury po ukončení příslušného dvanáctidenního období.
20. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
s …………………………….., kterou je zřízeno pro vlastníka pozemku parc. č. st.
235, jehož součástí je stavba rodinného domu čp. 62, v obci Dobruška a k. ú. Pulice,

právo uložení a provozování vodovodní, kanalizační a elektro přípojky, právo vstupu a
vjezdu na pozemky v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi a provozováním těchto
přípojek na městských pozemcích parc. č. 86/1, 756/1 a 756/8 v obci Dobruška a k. ú.
Pulice v rozsahu dle GP č. 338-15/2014 ze dne 20. 2. 2014, vyhotoveného Ing.
Milošem Tůmou, CSc., Opočno, za jednorázovou úhradu 920 Kč + DPH 193 Kč, tj.
celkem 1 113 Kč, splatnou při podpisu smlouvy. Vyhotovení geometrického plánu a
správní poplatek za návrh na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí …….
Návrh na vklad bude katastrálnímu úřadu předložen do 10 pracovních dnů ode dne
podpisu smlouvy.
21. Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit výkup
pozemku parc. č. 1617/5 o výměře 17 m2 odděleného geometrickým plánem č. 177426/2014 ze dne 6. 3. 2014 vyhotoveného společností Geospol, s. r. o., Dobruška
z pozemku parc. č. 1617/2 v obci a k. ú. Dobruška od …………………………….,
za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 1 700 Kč. Vypracování geometrického
plánu nutného k oddělení pozemku a správní poplatek katastrálnímu úřadu hradí
město Dobruška.
22. Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit prodej
pozemku parc. č. 2817/31 o výměře 27 m2 odděleného geometrickým plánem č. 17657/2014 ze dne 5. 2. 2014, vyhotoveného Ing. Milošem Tůmou, CSc., Opočno,
z pozemku parc. č. 2817/1 v obci a k. ú. Dobruška panu …………………., za
dohodnutou kupní cenu ve výši 540 Kč, splatnou při podpisu smlouvy. Správní
poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.
23. Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit prodej
pozemku parc. č. 2817/30 o výměře 19 m2 odděleného geometrickým plánem č. 17657/2014 ze dne 5. 2. 2014, vyhotoveného Ing. Milošem Tůmou, CSc., Opočno,
z pozemku parc. č. 2817/1 v obci a k. ú. Dobruška ………………, za dohodnutou
kupní cenu ve výši 380 Kč, splatnou při podpisu smlouvy. Správní poplatek za návrh
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.
24. Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit směnu
pozemku parc. č. 2817/32 o výměře 2 m2 ve vlastnictví města Dobrušky odděleného
geometrickým plánem č. 1765-7/2014 ze dne 5. 2. 2014, vyhotoveného Ing. Milošem
Tůmou, CSc., Opočno, z pozemku parc. č. 2817/1 v obci a k. ú. Dobruška za pozemek
parc. č. 1568/30 o výměře 6 m2, který sestává z dílu „a“ odděleného stejným
geometrickým plánem z pozemku parc. č. 1568/3 v obci a k. ú. Dobruška a dílu „b“
odděleného stejným geometrickým plánem z pozemku parc. č. 1568/13 v obci a k. ú.
Dobruška, ve vlastnictví …………………………. Směna bude realizována ve
smluvních cenách. Dohodnutá cena pozemku směňovaného městem Dobruškou činí
40 Kč, dohodnutá cena pozemku směňovaného ………... činí 120 Kč. Doplatek ve
výši 80 Kč uhradí město Dobruška …………. při podpisu smlouvy. Správní poplatek
za návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí manželé ………..
25. Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit směnu
pozemku parc. č. 2817/29 o výměře 17 m2 ve vlastnictví města Dobrušky odděleného
geometrickým plánem č. 1765-7/2014 ze dne 5. 2. 2014, vyhotoveného Ing. Milošem
Tůmou, CSc., Opočno, z pozemku parc. č. 2817/1 v obci a k. ú. Dobruška za pozemek
parc. č. 631/25 o výměře 13 m2 odděleného stejným geometrickým plánem z pozemku

parc. č. 631/9 v obci a k. ú. Dobruška v podílovém spoluvlastnictví …………………..
Směna bude realizována ve smluvních cenách. Dohodnutá cena pozemků
směňovaných městem Dobruškou činí 340 Kč, dohodnutá cena pozemku
směňovaného ……….. činí 260 Kč. Doplatek ve výši 80 Kč uhradí spoluvlastníci
……….. městu Dobrušce při podpisu smlouvy. Správní poplatek za návrh na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí spoluvlastníci ………...
26. Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit prodej
pozemku parc. č. 1026/11 o výměře 72 m2 odděleného geometrickým plánem č. 18427/2014 ze dne 7. 3. 2014, vyhotoveného Ing. Milošem Tůmou, CSc., Opočno,
z pozemku parc. č. 1026/8 a dílu „a“ o výměře 10 m2 odděleného stejným
geometrickým plánem z pozemku parc. č. 1026/8 a sloučeného do pozemku parc. č. st.
21, vše v obci Dobruška a k. ú. Domašín u Dobrušky, ……………………………….,
za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 21 176 Kč, splatnou při podpisu smlouvy.
Náklady na vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek za návrh na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.
27. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu bytu ze
dne 10. 10. 2013 k bytu č. 32 v domě čp. 813 v ulici Mírová v Dobrušce se
………………………………………., jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 32 do
30. 4. 2014. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti 1. 4. 2014.
28. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění zpětného odběru a
využití odpadů z obalů, a dále Dodatku č. 1 vč. Přílohy č. 1 k této smlouvě se
společností EKO-KOM, a.s., se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČ
25134701, v přiloženém znění.
29. Rada města Dobrušky pověřuje Ing. Zdeňku Hanouskovou, ……………, vedením
odboru rozvoje města Městského úřadu Dobruška do doby nástupu nového vedoucího
tohoto odboru.
30. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Kolektivní smlouvy mezi městem Dobruška
a Základní organizací Odborového svazu státních orgánů a organizací Města
Dobrušky se sídlem v Dobrušce, náměstí F. L. Věka 11, v přiloženém znění, na
období od 3. 4. 2014 do 31. 1. 2015.
31. Rada města Dobrušky schvaluje objednat drcení a třídění stavebních odpadů (asfalt
cca 1 200 tun, beton cca 800 tun) uložených v prostoru staré teplárny u firmy Stanislav
Krejčí f.o., se sídlem Tutleky 90, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ 63617170. Předběžná
částka je odhadnuta na 171 000 Kč bez DPH 21 %. Konečná cena bude fakturována na
základě skutečně zpracovaného množství.
32. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování
hudebních děl s Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, o.s., se
sídlem Čs. armády 786/20, 160 56 Praha 6, IČ 63839997, na autorské poplatky za užití
hudebních děl prostřednictvím reprodukčních přístrojů v prostorách krytého bazénu
v Dobrušce v období 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014 (č. VP 2014 63487, výše poplatků
2 444 Kč).

33. Rada města Dobrušky schvaluje v přiloženém znění uzavření smlouvy o
spolupořadatelství 12. ročníku Mezinárodního festivalu outdoorových filmů se
společností OUTDOOR FILMS s.r.o., se sídlem Smetanovo nám. 7, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava, konaného v Dobrušce v termínu 20. - 23. 11. 2014. Smlouva
zavazuje město Dobrušku uhradit na základě vystavené faktury částku za
spolupořadatelství ve výši 30 000 Kč včetně DPH.
34. Rada města Dobrušky schvaluje bezplatné zapůjčení městského mobiliáře (podium
včetně elektrického osvětlení + rozvodny, stoly a lavice, pivní sety, párty stany a
barely na odpadky) na akci Orlické Ozvěny 2014 dne 31. 5. 2014 v areálu pivovaru
v Dobrušce pořádané zájmovým sdružení Kamarádi Orlických Ozvěn, IČ: 60887877,
zastoupeným předsedou Marcelem Vrátným. Umístění, postavení i rozebrání
příslušného městského mobiliáře si pořadatel akce zajistí ve vlastní režii.
35. 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 outdoorových her
Dobruška FEST 2014 pořádaném v termínu 13. - 15. 6. 2014. Umístění, postavení i
rozebrání příslušného městského mobiliáře si pořadatel akce zajistí ve vlastní režii.
36. Rada města Dobrušky schvaluje bezplatné zapůjčení městského mobiliáře (stoly a
lavice, pivní sety, barely na odpadky) na akci Den otevřených dveří ve Staročeském
pivovárku v Dobrušce na sobotu 16. sprna 2014 pořádaného společností Staročeský
pivovárek, s.r.o., IČ: 62062247, zastoupeným Milanem Vedrou, jednatelem
společnosti. Umístění, postavení i rozebrání příslušného městského mobiliáře si
pořadatel akce zajistí ve vlastní režii.
37. Rada města Dobrušky byla seznámena s žádostí paní ……… o prodloužení Smlouvy
o nájmu v bytě čp. 672 v ul. Na Příčnici, Dobruška. Rada města Dobrušky konstatuje,
že trvá na svém rozhodnutí ze dne 19. 3. 2014, kdy usnesením č. RM 37/146/2014
neschválila uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 24. 1. 2013 k bytu
č. 1 v domě čp. 672 v ulici Na Příčnici v Dobrušce s ……………....
38. Rada města Dobrušky neschvaluje finanční příspěvek na úhradu poskytnutí sociální
služby osobní asistence zajišťované o.s. Společné cesty, se sídlem Hurdálkova 147,
547 01 Náchod, IČ 26597063.
39. Rada města Dobrušky schvaluje poskytnutí znaku města Dobrušky ve vektorovém
formátu Sboru Jednoty bratrské v Dobrušce, se sídlem Družstevní 994, 518 01
Dobruška, IČ 7363356.
40. Rada města Dobrušky souhlasí se zvláštním užíváním místních komunikací (dle
předložených nákresů) při konání následujících akcí:
- 12. závod DP2014,
- běžecký závod „Mělčanský kros“,
- cyklistický závod „XC MTB Mělčany“,
- cyklistický závod „X-Duatlon Běstviny“,
které pořádá občanské sdružení TRI CLUB Dobruška o.s., se sídlem Doly 425, IČ
42884641.

41. Rada města Dobrušky souhlasí s uzavřením náměstí F. L. Věka v Dobrušce dne
7. 9. 2014 od 9 do 14 hodin, z důvodu konání 12tého finálového závodu Dobrušského
poháru 2014, který pořádá TRI CLUB Dobruška, o.s. Plánovaná uzavírka bude
v rozsahu zakresleném na mapě, která je přílohou. Zároveň Rada města Dobrušky
schvaluje zapůjčení dopravních značek a městského mobiliáře (stoly, lavice, pódium).
Umístění, postavení i rozebrání příslušného městského mobiliáře si pořadatel akce
zajistí ve vlastní režii.

