Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 163. SCHŮZI RADY MĚSTA
DOBRUŠKY KONANÉ DNE 8. 7. 2014
(upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)

1. Rada města Dobrušky uděluje souhlas Povodí Labe, státnímu podniku, Víta Nejedlého
951, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005, s trvalým odnětím ze zemědělského
půdního fondu u částí pozemků parc. č. 2606/3 o výměře 2 553 m2, parc. č. 2606/4 o
výměře 870 m2 a parc. č. 2610 o výměře 90 m2 v obci a k. ú. Dobruška pro stavbu
mokřadu, která je součástí stavby „Dědina, Mělčany, suchá retenční nádrž“, a s
dočasným odnětím ze ZPF u částí pozemků parc. č. 2606/4 o výměře 28 m2 a parc. č.
2610/2 o výměře 329 m2 v obci a k. ú. Dobruška za účelem zřízení staveniště a
přístupové cesty k této stavbě s podmínkou vyjádřenou nájemcem těchto pozemků
Ing. Jiřím Petrem, Spáleniště 49, 518 01 Dobruška, IČ 15041131, zda by nebylo
vhodnější k mokřadu využít již existující částečný mokřad o podmáčené půdě na části
pozemků parc. č. 2613, 2606/3, 2609, 2606/2 a 2607 v obci a k. ú. Dobruška
vyznačených v přiloženém zákresu, a současně požádat o zapracování podmínky Ing.
Petra do dokumentace, pokud to již není možné, požádat o sdělení, z jakých důvodů
již nelze tuto podmínku akceptovat. Mokřad navrhovaný Ing. Petrem vychází ze
znalostí daného místa. Měl by být investičně méně náročný a nesnížila by se
uživatelská hodnota stávajících užívaných pozemků (louky). Zvýrazněná plocha
v současnosti není zemědělsky obhospodařována z důvodu podmáčení.
2. Rada města Dobrušky schvaluje objednání elektrického sporáku Fagor za cenu
94 254 Kč vč. DPH a 2 ks elektrických kotlů Fagor za celkovou cenu 214 042 Kč vč.
DPH u Jiřího Baška, B&B Gastro, Vyhnanice 1, 517 21 Týniště n. Orl., IČ 48597741,
DIČ CZ6705171528, dle jeho cenové nabídky z 27. 5. 2014 pro příspěvkovou
organizaci Mateřská škola J. A. Komenského, Dobruška, Komenského 577, se sídlem
Komenského 577, 51801 Dobruška, IČ 75018535.
3. Rada města Dobrušky souhlasí s využitím pozemku parc. č. 2577 v obci a k. ú.
Dobruška pro provedení výcviku „Přežití v tísni“ dne 15. 8. 2014 v době od 8 do 12
hodin, který pořádá VGHMÚř Dobruška. Výcviku se zúčastní přibližně 25 osob, k
provedení výcviku bude použit pouze volně na zemi ležící materiál a po skončení
výcviku bude užívaný prostor uveden do původního stavu.

