VÝPIS USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 173. SCHŮZI RADY MĚSTA
DOBRUŠKY KONANÉ DNE 29.06.2018
(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 při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
"Oprava komunikace na pozemcích parc. č. 1216, 1200/1, 1220/1 a 1166 v k. ú. Spáleniště"
I) bere na vědomí Zápis o hodnocení nabídek ze dne 28.06.2018.
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 586.000 Kč bez DPH,
709.060 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, nabídka společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.,
K Vápence 2677, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí, IČ 25253361, ve znění v souladu
s návrhem smlouvy předloženým tímto účastníkem v jeho nabídce na plnění této veřejné
zakázky.
3. Rada města Dobrušky
I) schvaluje odeslání dopisu v přiloženém znění zájemcům, kteří projevili nebo případně
projeví zájem o pronájem prostor sloužících podnikání – kinokavárny v budově čp. 70
v ulici Komenského v Dobrušce, která je součástí pozemku parc. č. 106/1 v obci a k.
ú. Dobruška.
II) jmenuje hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na pronájem prostor
sloužících podnikání – kinokavárny v Společenském centru Kině 70 v Dobrušce ve složení:
Ing. Petr Lžíčař, starosta, Ing. Petr Poláček, místostarosta, Ing. arch. Oldřich Bittner, radní,
Pavel Hůlek, radní, Ing. Zdeňka Hanousková, vedoucí oddělení majetku města, Mgr.
Taťána Klapková, vedoucí Kulturních zařízení města Dobrušky a Mgr. Martin Pošvář,
referent odboru rozvoje města, a pověřuje hodnotící komisi zároveň otevíráním obálek
s nabídkami.
4. Rada města Dobrušky schvaluje pracovní cestu Bc. Táni Klimešové, Josefa Dernera a
Blanky Čiháčkové s doprovodem do partnerského polského města Miejska Górka na akci
Dny Miejske Górky, která se uskuteční 06.07 – 08.07.2018.
5. Rada města Dobrušky
I) ruší své usnesení č. RM 33/172/2018 ve znění:
Rada města Dobrušky schvaluje likvidací pro město již nepoužitelných plotových dílců
včetně plotových sloupků ze stavby Rekonstrukce atletického stadionu na Městském
stadionu Václava Šperla formou bezplatného přenechání Českému svazu chovatelů
Dobruška a Sboru dobrovolných hasičů Domašín u Dobrušky.
II) schvaluje likvidací pro město již nepoužitelných plotových dílců včetně plotových
sloupků ze stavby Rekonstrukce atletického stadionu na Městském stadionu Václava Šperla
a bezplatné přenechání 60 ks plotových dílců o rozměrech 150 x 100 cm včetně 60 ks
plotových sloupků Českému svazu chovatelů, z. s., Základní organizace Dobruška, se
sídlem Za Universitou 869, 518 01 Dobruška, IČ 70970262.

