VÝPIS USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 159. SCHŮZI RADY MĚSTA
DOBRUŠKY KONANÉ DNE 04.04.2018
(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 podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na
obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku ve výši 55.224 Kč
u Královéhradeckého kraje v souladu s platnými předpisy, v přiloženém znění.
3. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb na
realizaci zakázky „Rekonstrukce a výstavba chodníků na okružní křižovatce I/14 a II/309
Dobruška – projektová dokumentace“ se společností FORVIA CZ, s. r. o., Kolínská 1,
290 01 Poděbrady - Kluk, IČ 02992485, v přiloženém znění.
4. Rada města Dobrušky při zadávání zakázky malého rozsahu na služby "Projektové
dokumentace pro skatepark a pro přístupovou komunikaci ke skateparku" schvaluje
odeslání objednávky společnosti Mystic constructions, spol. s r. o., Římská 678/26, 120 00
Praha – Vinohrady, IČ 26177358 za cenu 98.500 Kč bez DPH, tj. 119.185 Kč vč. DPH
podle platné sazby dle přiložené cenové nabídky.
5. Rada města Dobrušky při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
"Komunikace mezi silnicí II/298 a křižovatkou v obci Mělčany o délce 760 m (2550 m2) od
křižovatky u silnice II/298 po poslední oplocení zahrádkářské kolonie před polnostmi)"
I) bere na vědomí Zápis o hodnocení nabídek ze dne 26.03.2018.
II) schvaluje výběr nejvhodnější nabídky pro plnění této veřejné zakázky, a to nabídky
společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice, a. s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice – Zelené
Předměstí, IČ 25253361. Nabídková cena této společnosti činí 902.703,5 Kč bez DPH, tj.
1.092.271,24 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 Chládek a Tintěra, Pardubice, a. s.,
K Vápence 2677, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí, IČ: 25253361, v přiloženém znění.
6. Rada města Dobrušky při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
"Oprava střechy u ZŠ Fr. Kupky čp. 350":
I) bere na vědomí Zápis o hodnocení nabídek ze dne 26.03.2018.
II) schvaluje výběr nejvhodnější nabídky pro plnění této veřejné zakázky, a to nabídky
společnosti Michal Franc, s. r. o., Na Jámách 1710, 516 01 Rychnov nad Kněžnou,
IČ 28860802. Nabídková cena této společnosti činí 153.398 Kč bez DPH, 185.612 Kč vč.
DPH podle platné sazby.
III) schvaluje objednání díla u účastníka, jehož nabídka byla dle bodu II tohoto usnesení
vybrána jako nejvhodnější, tj. společnosti Michal Franc, s. r. o., Na Jámách 1710, 516 01
Rychnov nad Kněžnou, IČ 28860802.
7. Rada města Dobrušky
I) schvaluje zařazení projektu „Udržovací práce na objektu nám. F. L. Věka čp. 14
v Dobrušce (oprava, rekonstrukce podloubí), dle vyplněného souhrnného přehledu
s povinnými přílohami k obnově kulturní památky objektu měšťanského domu čp. 14 na
nám. F. L. Věka v Dobrušce v rozsahu celkových nákladů (320.953 Kč s DPH) a
spoluúčasti vlastníka (150.857 Kč) a sanaci pavlače domu F. L. Věka, dle vyplněného
souhrnného přehledu s povinnými přílohami k obnově kulturní památky objektu rodného

domku F. L. Věka čp. 185 v ul. Novoměstská v Dobrušce v rozsahu celkových nákladů
(124.760 Kč bez DPH) a spoluúčasti vlastníka (62.760 Kč) do Programu regenerace
městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) ČR dle
Usnesení vlády č. 209/92 na rok 2018 – pro Městskou památkovou zónu Dobruška a
v rozsahu prací uvedených v souhrnném přehledu na rok 2018.
II) schvaluje podání žádosti na Ministerstvo kultury ČR o poskytnutí účelové dotace ve výši
200.000 Kč v Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských
památkových zón (MPZ) ČR.
III) doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit vyčlenění částky 32.096 Kč ve
schváleném rozpočtu města na rok 2018 u běžných výdajů odboru rozvoje města, § 3322
Zachování a obnova kulturních památek jako spoluúčast města Dobrušky při udržovacích
pracích na objektu nám. F. L. Věka čp. 14 v Dobrušce (oprava, rekonstrukce podloubí), pro
vlastníka nemovitosti XXXXX.
8. Rada města Dobrušky při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
"Oprava chodníku v ulici Na Hřišti od čp. 625 po trafostanici, Dobruška"
I) bere na vědomí Zápis o hodnocení nabídek ze dne 26.03.2018.
II) schvaluje výběr nejvhodnější nabídky pro plnění této veřejné zakázky, a to nabídky
společnosti STAVITELSTVÍ DS, s. r. o., Mírová 1446, 516 01 Rychnov nad Kněžnou,
IČ 25932381. Nabídková cena této společnosti činí 723.307 Kč bez DPH, tj. 875.201,47 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 STAVITELSTVÍ DS, s. r. o., Mírová 1446,
516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 25932381, v přiloženém znění.
9. Rada města Dobrušky schvaluje realizaci projektu "Obnova aleje městského stadionu
Václava Šperla v Dobrušce - III. etapa" včetně zajištění jeho financování a podání žádosti o
dotaci na tento projekt z Grantového programu společnosti ŠKODA AUTO pro rok 2018
"ŠKODA STROMKY". Předpokládané náklady na realizaci projektu činí 106.336 Kč.
10. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a o inženýrské
činnosti ze dne 01.12.2016 s Ing. arch. Jurou Bečičkou, Kamenická 812/33, 170 00 Praha,
IČ 76357392, v přiloženém znění.
11. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitostí se
Společenstvím vlastníků čp. 837 - 839 v Dobrušce, se sídlem Pulická 839, 518 01
Dobruška, IČ 26013835, za účelem provedení celkové regenerace a zateplení bytového
domu čp. 837-839 v Dobrušce, v přiloženém znění.
12. Rada města Dobrušky schvaluje zveřejnění záměru výpůjčky části pozemku parc.
č. 2728/1 v obci a k. ú. Dobruška dle přiloženého zákresu.
13. Rada města Dobrušky schvaluje zveřejnění záměru výpůjčky částí pozemků parc.
č. 1699/18 a 1699/35 v obci a k. ú. Dobruška dle přiloženého zákresu.
14. Rada města Dobrušky schvaluje umístění reklamního banneru Dobruška FEST 2018
Mgr. Petra Poláčka se sídlem Blanická 845/9, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČ 72793601 na
plotě kolem pozemku parc. č. 2136/1 v obci a k. ú. Dobruška dle přiloženého zákresu ve
vlastnictví města Dobrušky na dobu od 15.05.2018 do 24.06.2018 za dohodnutou cenu ve
výši 574 Kč + DPH, splatnou v hotovosti nejpozději do 31.05.2018.

15. 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 21.03.2018 včetně přiložených map.
16. Rada města Dobrušky neschvaluje zřízení dalšího vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP
před bytovým domem čp. 829-831 v ulici Za Universitou, Dobruška.
17. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu číslo: IP-12-2009684/VB/1, název:
Dobruška, Domašínská, 392/1,Felcman-příp.knn, s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín,
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, DIČ CZ24729035,
v přiloženém znění.
18. Rada města Dobrušky schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc.
č. 2951/1 v obci a k. ú. Dobruška dle přiloženého zákresu.
19. Rada města Dobrušky
I) souhlasí s vyznačením prodejních míst o délce místa 3,5 m na pozemních komunikacích
v ulici Opočenská a v ulici Komenského pro umisťování prodejních stánků a obdobných
zařízení ve dnech 25.05. – 27.05.2018 a ukládá Technickým službám města Dobrušky
provést vyznačení těchto míst do 18.05.2018.
II) schvaluje Podmínky nájmu prodejního místa – Dobrušská pouť 2018 v přiloženém
znění.
III) pověřuje oddělení majetku města vystavováním Povolení k prodeji zájemcům o
umístění prodejního stánku v ulici Opočenské či Komenského v souladu se schválenými
Podmínkami nájmu prodejního místa – Dobrušská pouť 2018 a rozhodováním o případném
vypovězení jednotlivých nájmů v době jejich trvání. Rada města pověřuje Ing. Zdeňku
Hanouskovou, vedoucí oddělení majetku města, podepisováním těchto povolení a výpovědí
nájmů prodejních míst v době jejich trvání.
20. Rada města Dobrušky schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 15.000 Kč na akce
Hello Season! a Pohár ČR v longboard dancingu XXXXX, trvale bytem XXXXX, a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dobrušky s tímto
žadatelem, a to dle vzorové smlouvy schválené Radou města Dobrušky dne 13.12.2016.
21. Rada města Dobrušky při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na "Nákup zásahových
přileb pro Jednotku SDH města Dobruška, požární družstvo Dobruška a Domašín"
I) bere na vědomí Zápis o hodnocení nabídek ze dne 23.03.2018.
II) schvaluje výběr nejvhodnější nabídky pro plnění této veřejné zakázky, a to nabídky
společnosti Dräger Safety s. r. o., Obchodní 124, 251 01 Čestlice, IČ 26700778. Nabídková
cena této společnosti činí 159.262,20 Kč bez DPH, tj. 192.707 Kč vč. DPH podle platné
sazby.
III) schvaluje objednání zásahových přileb pro Jednotku SDH města Dobruška, požární
družstvo Dobruška a Domašín u společností Dräger Safety s. r. o., Obchodní 124, 251 01
Čestlice, IČ 26700778, jejíž nabídka byla dle bodu II tohoto usnesení vybrána jako
nejvhodnější.
22. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření dohody o zajištění výstavy fotografií s Armádní
servisní, příspěvkovou organizací, se sídlem Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6,
IČ 60460580, v přiloženém znění. Předmětem dohody je uspořádání výstavy fotografií

z vojenských misí Armády České republiky „Ten druhý život“ ve dnech 01.06. –
03.06.2018 ve Společenském centru – Kině 70 v Dobrušce.
23. Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit organizační
směrnici Zásady pro tvorbu a použití Sociálního fondu města Dobrušky v přiloženém
znění.
24. Rada města Dobrušky schvaluje zajištění dopravy účastníkům Virtuální univerzity třetího
věku v Dobrušce na závěrečný seminář do Chrudimi dne 24.05.2018.
25. Rada města Dobrušky schvaluje ceník Krytého bazénu města Dobrušky, platný od
05.04.2018, v přiloženém znění. Zároveň se ruší ceník platný od 17.05.2017.
26. Rada města Dobrušky schvaluje zaslat Úřadu práce ČR – krajská pobočka v Hradci
Králové
a) žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací
k umístění uchazečů o zaměstnání v projektu Kudy kam II v Královéhradeckém kraji podle
§ 112 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, § 24
vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů, v přiloženém znění.
b) žádost o navýšení příspěvku k dohodě č. RKA-VZ-28/2018 pro jedno pracovní místo
z důvodu požadovaného navýšení pracovního úvazku z původních 20 hodin týdně na 40
hodin týdně s účinností od 01.05.2018.

