VÝPIS USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 176. SCHŮZI RADY MĚSTA
DOBRUŠKY KONANÉ DNE 01.08.2018
(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 provedení rozpočtového opatření č. 16/2018 dle
předloženého návrhu.
3. Rada města Dobrušky byla seznámena s přehledem o plnění rozpočtu města za
I. pololetí 2018 předloženým odborem finančním a školským. Rozpočtové hospodaření
města skončilo k 30. červnu 2018 přebytkem hospodaření ve výši 13.330.957,95 Kč.
4. Rada města Dobrušky schvaluje podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na
obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku ve výši 32.280 Kč u
Královéhradeckého kraje v souladu s platnými předpisy.
5. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a o výkonu
autorského dozoru, jejímž předmětem je vypracování dokumentace pro stavební akci
"Dobruška, ul. Javorová", s projektantem Kamilem Hronovským, se sídlem Na Drahách
190, 533 21 Vysoké Chvojno, IČ 68459327, v přiloženém znění. Dodatkem č. 1 bude za
10.000 Kč bez DPH rozšířeno plnění zakázky o zpracování úpravy dokumentace na sběrná
místa tříděného odpadu.
6. Rada města Dobrušky při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
"Přechody pro chodce a stavební úpravy chodníku u ZŠ Fr. Kupky v Dobrušce, výměna
vodovodního řadu u ZŠ Fr. Kupky a výměna chodníku před čp. 965" bere na vědomí Zápis
o činnosti komise ze dne 25.07.2018.
7. Rada města Dobrušky při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "
Oprava místní komunikace na pozemku parc. č. 1197/1 v kat. území Spáleniště"
I) bere na vědomí Zápis o činnosti komise ze dne 10.07.2018.
II) schvaluje výběr nejvhodnější nabídky pro plnění této veřejné zakázky, a to nabídky
společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice a. s., Vápence 2677, 53002 Pardubice,
IČ 25253361. Nabídková cena této společnosti činí 1.517.000 Kč bez DPH, 1.835.570 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, společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice a. s., K
Vápence 2677, 530 02 Pardubice IČ 25253361, ve znění v souladu s návrhem smlouvy
předloženým tímto účastníkem v jeho nabídce na plnění této veřejné zakázky.
8. Rada města Dobrušky
I) schvaluje zahájení výběrového řízení na zhotovitele pro veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce „Ulice Na Hřišti oprava chodníku a asfaltového povrchu místní
komunikace, Dobruška“ formou odeslání výzvy o zahájení výběrového řízení těmto
obchodním subjektům:
- AGILE, spol. s r. o., Mírové nám. 133, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 15030741
- Chládek a Tintěra, Pardubice a. s., K Vápence 2677, 53002 Pardubice – Zelené
Předměstí, IČ: 25253361
- STAVITELSTVÍ DS s. r. o., Mírová 1446, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 25932381
- Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o., Husova 437, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto,
IČ: 25953818

- STRABAG a. s., Na Bělidle 198/ 21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744.
II) schvaluje výzvu k podání nabídky včetně obchodních podmínek a všech jejích dalších
příloh pro výběrové řízení na zhotovitele pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Ulice na Hřišti – oprava chodníku a asfaltového povrchu místní komunikace,
Dobruška“.
III) jmenuje hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku
malého rozsahu na stavební práce „Ulice na Hřišti – oprava chodníku a asfaltového
povrchu místní komunikace, Dobruška“ (dále jen „hodnotící komise“) v tomto složení:
Richard Hynek, vedoucí odboru rozvoje města, Ivo Hagara, investiční technik, Miloš
Votroubek, Dis., referent odboru rozvoje města, a pověřuje hodnotící komisi zároveň
otevíráním obálek s nabídkami a posouzením způsobilosti účastníků.
9. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na provedení díla
"Oprava místní komunikace na pozemcích parc. č. 545/1, 546/5 a 714/1 v kat. území
Pulice" se společností Chládek a Tintěra, Pardubice a. s., IČ 25253361, K Vápence 2677,
530 02 Pardubice, v přiloženém znění. Celková cena byla zvýšena o 374.229,95 Kč vč.
DPH a po tomto zvýšení činí 1.015.771,95 Kč vč. DPH.
10. Rada města Dobrušky schvaluje zveřejnění záměru uzavřít Dodatek č. 12 ke Smlouvě
433/2005 o nájmu pozemků uzavřené dne 02.09.2005 se Zemědělským družstvem
Dobruška, IČ 00128112, se sídlem Pulická 377, Dobruška, kterým se změní předmět nájmu
a výše nájemného. Předmětem nájmu přestanou být pozemky parc. č. 2113/134, 2113/135,
2113/137 a 2113/138 v obci a k.ú. Dobruška.
11. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitostí se společností
ASINTA, s. r. o., stavební společnost, IČ 48169501, se sídlem Na Poříčí 106, 518 01
Dobruška, za účelem opravy kanalizační přípojky k bytovému domu čp. 859 v Dobrušce,
v přiloženém znění.
12. Rada města Dobrušky souhlasí s opravou stávající kanalizační přípojky k domu čp. 859
umístěné v pozemku parc. č. 1051/21 v obci a k. ú. Dobruška ve vlastnictví města
Dobrušky v souladu s přiloženým zákresem. Opravu kanalizační přípojky zajišťuje
společnost ASINTA, s. r. o., stavební společnost, IČ 48169501, se sídlem Na Poříčí 106,
518 01 Dobruška. Zároveň město jako vlastník místní komunikace na pozemku parc. č.
1051/21 v obci a k. ú. Dobruška souhlasí se zvláštním užívání této místní komunikace ve
smyslu zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
dle §25 odst. 6 písm. c) týkající se stavebních prací v místní komunikaci. Oprava
kanalizační přípojky bude nákladem stavebníka realizována v období 01.09.2018 31.12.2020. Stavebník je povinen zajistit si vyjádření správců sítí. Vlastní výkopové a
stavební práce budou zahájeny po protokolárním předání pozemku městem stavebníkovi na
základě jeho písemné žádosti, v níž bude uveden termín zahájení prací, a to nejpozději 5
dnů před zahájením prací. V průjezdném úseku komunikace budou tyto stavební práce
hotové během dvou dnů. Stavebník je povinen zajistit, aby při užívání pozemku nedošlo
k ohrožení třetích osob, nahradit veškerou škodu vzniklou v souvislosti s užíváním
pozemku třetím osobám, za níž by z titulu vlastnictví pozemku neslo odpovědnost město,
zajišťovat na svůj náklad pravidelný úklid a odstraňování odpadů vzniklých při stavební
činnosti, zdržet se provádění jakýchkoliv změn pozemku včetně jakýchkoliv zásahů do jeho
povrchu (mimo povolených prací). Po skončení prací je stavebník povinen do 7 dnů
protokolárně předat pozemek městu zpět ve stavu, v němž ho převzal. Termín předání je
povinen oznámit písemně alespoň 5 dní předem. Uvedením do původního stavu se rozumí,
že skladba komunikace bude obnovena dle všech původních konstrukčních vrstev.
V případě, že v době 36 měsíců ode dne předání pozemku, na kterém byly prováděny
výkopové práce zpět městu, dojde na tomto pozemku k jakýmkoliv změnám oproti stavu,

v němž byl či měl být předán, nezpůsobeným činností města či třetích osob (např. pokles
zeminy v místech provádění výkopu), uvést pozemek na vlastní náklady zpět do stavu,
v němž měl být předán, a to nejpozději do 14 dnů od doručení výzvy města k takovému
plnění stavebníkovi, nedohodnou–li se účastníci následně jinak. Tato povinnost stavebníka
se vztahuje na všechny změny nastalé ve výše uvedené době, i když výzva k jejich
odstranění bude stavebníkovi doručena po uplynutí této doby.
13. Rada města Dobrušky souhlasí s úpravou chodníku na pozemku parc. č. 2120/1 před oběma
vchody do bytového domu čp. 871–872 v ulici Za Universitou v Dobrušce dle přiloženého
Technického popisu přístupů do budovy a Půdorysu 1.PP (stavební objekt 01, číslo výkresu
03), z Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR+DSP), D.1.1 Architektonickostavební řešení, na akci „Bytové domy bez barier. Výstavba výtahů TOV 420“, kterou
vypracovala společnost BIZ projekce, s. r. o., se sídlem Akademika Heyrovského 1178,
500 03 Hradec Králové, IČ 04927982, pro stavebníka Společenství vlastníků bytů Za
Univerzitou 871–872, Dobruška, se sídlem Za Universitou 871, 518 01 Dobruška,
IČ 25955292.
14. Rada města Dobrušky schvaluje výběr zájemce o pronájem prostor sloužících podnikání –
kinokavárny v budově Kina 70 – Společenského centra v Dobrušce, jímž je Adéla Vítová,
Kounov 54, 517 92 Kounov u Dobrušky, IČ 07206755.
15. Rada města Dobrušky schvaluje pracovní cestu starosty Ing. Petra Lžíčaře, místostarosty
Petra Sadovského a Miroslava Sixty s doprovodem do maďarského partnerského města
Ábrahámhegy, která se uskuteční 03.08. - 05.08.2018.
16. Rada města Dobrušky schvaluje pracovní cestu místostarosty Petra Sadovského
s doprovodem, Bc. Táni Klimešové, Ing. Adély Brandové, Miroslava Sixty a Roberta
France ve dnech 17.08. - 19.08.2018 do slovenského partnerského města Veľký Meder.
17. Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit členství ve
Spolku F. L. Věka a jeho stanovy.
18. Rada města Dobrušky schvaluje tisk 300 ks jednorázových kupónů opatřených
hologramem pro vstup do krytého bazénu a na koupaliště. Hodnota jednoho kupónu je
50 Kč. O prodeji kupónů rozhoduje vedoucí Krytého bazénu města Dobrušky.

