VÝPIS Z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 25. SCHŮZI RADY MĚSTA
DOBRUŠKY KONANÉ DNE 13.05.2015
(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. 8/2015 dle
předloženého návrhu.
3. Rada města Dobrušky byla seznámena s přehledem o plnění rozpočtu města za I. čtvrtletí
2015 předloženým odborem finančním a školským. Rozpočtové hospodaření města
skončilo k 31. březnu 2015 přebytkem hospodaření ve výši 14.567.291,33 Kč.
4. Rada města Dobrušky schvaluje rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových
organizací ZŠ Františka Kupky a MŠ J. A. Komenského k 31.12.2014 do rezervního
fondu a fondu odměn dle předloženého návrhu.
5. Rada města Dobrušky schvaluje objednání opravy havárie kanalizační přípojky kulturního
domu v Dobrušce u společnosti ASINTA, s.r.o. stavební společnost, Na Poříčí 106,
518 01 Dobruška, IČ 48169501 v ceně 25.634,00 Kč bez DPH, 31.017,00 Kč vč. 21%
DPH, dle nabídky ze dne 14.04.2015.
6. Rada města Dobrušky schvaluje
I. uzavření Smlouvy o zprostředkování burzovních komoditních obchodů, v přiloženém znění,
se společností FIN-servis, a.s., Dr. Vrbenského 2040, 272 01 Kladno, IČ 26439573.
Předpokládaná cena za plnění poskytnutá v rámci výše uvedené smlouvy se rovná částce
18.880,44 Kč bez DPH, 22.845,33 Kč vč. DPH podle platné sazby.
II. vzorovou Smlouvu o centralizovaném zadávání pro centralizovaný nákup silové elektřiny
pro město Dobrušku a jeho příspěvkové organizace na rok 2016 na Českomoravské
komoditní burze Kladno, v přiloženém znění a uzavření smluv o centralizovaném
zadávání dle této vzorové smlouvy se všemi příspěvkovými organizacemi zřizovanými
městem Dobruškou.
7. Rada města Dobrušky
I. byla seznámena s Protokolem o 3. jednání hodnotící komise ze dne 22.04.2015 a Zprávou o
posouzení a hodnocení nabídek ze dne 22.04.2015.
II. rozhodla
a) o vyloučení dle § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, uchazeče MADOS MT, s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad
Orlicí, IČ 25297899, z další účasti v zadávacím řízení na výše uvedenou zakázku z
důvodu nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Text
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení tvoří přílohu tohoto zápisu.
b) o vyloučení dle § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění, uchazeče „Rekonstrukce ulice 1. máje v Dobrušce‘ se sídlem Chládek a Tintěra,
Pardubice, a.s., K Vápence 2677, Zelené předměstí, 530 02 Pardubice“, K Vápence 2677,
530 02 Pardubice – Zelené předměstí, IČ 25253361, 46506934, sdružení, z další účasti v
zadávacím řízení na výše uvedenou zakázku z důvodu nesplnění požadavků zadavatele
uvedených v zadávacích podmínkách. Text Rozhodnutí o vyloučení uchazeče z účasti v
zadávacím řízení tvoří přílohu tohoto zápisu.
c) dle § 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,
o výběru nejvhodnější nabídky pro plnění této veřejné zakázky, a to nabídky uchazeče

KENVI CZ, s.r.o., Tutleky 90, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ 28825039. Nabídková cena
tohoto uchazeče činí 5.329.992 Kč bez DPH. Text Rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu.
III. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako
nejvhodnější, obchodní společností KENVI CZ, s.r.o., Tutleky 90, 517 41 Kostelec nad
Orlicí, IČ 28825039, ve znění v souladu s návrhem smlouvy předloženým vybraným
uchazečem v jeho nabídce na plnění zakázky a v souladu s dalšími částmi nabídky tohoto
uchazeče, a to za podmínky, že v zákonné lhůtě nebudou podány námitky proti
rozhodnutím zadavatele o vyloučení uchazečů či proti rozhodnutí zadavatele o výběru
nejvhodnější nabídky.
IV. ukládá Ing. Petru Zimovi, vedoucímu odboru rozvoje města,
a) zajistit zveřejnění jednotlivých rozhodnutí o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím
řízení a Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele,
b) zajistit realizaci všech dalších potřebných úkonů dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění.
8. Rada města Dobrušky schvaluje uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce
"Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské
ulici" s firmou Dlažba vysoké Mýto, s.r.o., IČ 25953818, se sídlem Husova 437, 566 01
Vysoké Mýto - Litomyšlské předměstí. Dodatek je v přiloženém znění. Celková cena se
tímto dodatkem č. 2 snižuje o částku 1.983 Kč bez DPH.
9. Rada města Dobrušky schvaluje uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na Revitalizaci
Archlebových sadů I. etapa s firmou Zahrada Harta s.r.o., IČ 28774990, se sídlem Voštice
129, 566 01 Vysoké Mýto – Litomyšlské předměstí. Tímto dodatkem se zvyšuje cena za
realizaci díla o 9.432,98 Kč vč. DPH. Dodatek je v přiloženém znění.
10. Rada města Dobrušky souhlasí s přeložením přívodního telefonického vedení do areálu
Centrálního zdroje tepla Dobruška, a.s., IČ 25282719, se sídlem Čs. odboje 50, 518 01
Dobruška, dle nákresu a postupu v příloze, vypracovanými a předloženými společností
O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, se sídlem 140 22 Praha 4 – Michle, Za
Brumlovkou 266/2.
11. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-2010610/VB/1 DOBRUŠKA BELVEDER 590/31, BOROVSKÝ
PŘÍPOJKA KNN, se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02
Děčín, Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, DIČ CZ24729035, v přiloženém znění.
12. Rada města Dobrušky souhlasí s umístěním sídla Sboru dobrovolných hasičů Chábory,
IČ 60884401, se sídlem Dobruška, do budovy čp. 26 v Cháborách u Dobrušky, která je
součástí pozemku parc. č. 2671 v obci a k. ú. Dobruška.
13. Rada města Dobrušky
I. ruší usnesení č. RM 08/11/2015 ze dne 20.01.2015 v tomto znění:
Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit směnu
pozemku parc. č. 2120/39 o výměře 9 m2 odděleného geometrickým plánem č. 1815106/2014 ze dne 07.10.2014, vyhotoveným Ing. Milošem Tůmou, CSc., Opočno, z
pozemku parc. č. 2120/17 v obci a k. ú. Dobruška ve vlastnictví města Dobrušky za
pozemky parc. č. 301/2 o výměře 1 m2 oddělený stejným geometrickým plánem z
pozemku parc. č. 301/1 v obci a k. ú. Dobruška a parc. č. 302/2 o výměře 3 m2 oddělený
stejným geometrickým plánem z pozemku parc. č. 302/1 v obci a k. ú. Dobruška ve
vlastnictví paní XXXXX, trvale bytem XXXXX. Směna bude realizována ve smluvních

cenách. Dohodnutá cena pozemku směňovaného městem Dobruškou činí 180 Kč,
dohodnutá cena pozemků směňovaných paní XXXXX činí 80 Kč. Doplatek ve výši
100 Kč uhradí paní XXXXX městu Dobrušce při podpisu směnné smlouvy. Poplatek za
návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a vypracování geometrického
plánu nutného k oddělení pozemků hradí paní XXXXX.
II. doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit směnu pozemků parc. č. 2120/38
o výměře 13 m2 a parc. č. 2120/39 o výměře 9 m2 oddělených geometrickým plánem
č. 1815-106/2014 ze dne 07.10.2014, vyhotoveným Ing. Milošem Tůmou, CSc., Opočno,
z pozemku parc. č. 2120/17 v obci a k. ú. Dobruška ve vlastnictví města Dobrušky za
pozemky parc. č. 301/2 o výměře 1 m2 oddělený stejným geometrickým plánem z
pozemku parc. č. 301/1 v obci a k. ú. Dobruška a parc. č. 302/2 o výměře 3 m2 oddělený
stejným geometrickým plánem z pozemku parc. č. 302/1 v obci a k. ú. Dobruška ve
vlastnictví paní XXXXX, trvale bytem XXXXX. Směna bude realizována ve smluvních
cenách. Dohodnutá cena pozemků směňovaných městem Dobruškou činí 440 Kč,
dohodnutá cena pozemků směňovaných paní XXXXX činí 80 Kč. Doplatek ve výši
360 Kč uhradí paní XXXXX městu Dobrušce při podpisu směnné smlouvy. Poplatek za
návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a vypracování geometrického
plánu nutného k oddělení pozemků hradí paní XXXXX.
14. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce místnosti
uzavřené dne 30.01.2012 se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých České
republiky, IČ 65399447, se sídlem Krakovská 1695/21, 110 00 Praha 1 - Nové Město,
v přiloženém znění.
15. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Dodatku č. 5 Smlouvy o společném
monitoringu skládek Křovice na kvalitu podzemních vod, v přiloženém znění. Dodatek
spočívá ve změně ceny na základě nového výběrového řízení na dodavatele monitoringu
podzemních vod, ve kterém zvítězila společnost ALS Czech Republic, s.r.o.
16. Rada města Dobrušky schvaluje úhradu ubytování a stravování pro 8 osob maďarské
delegace z partnerského města Ábrahámhegy v termínu od 21. – 24.05.2015 u příležitosti
konání Dobrušské pouti.
17. Rada města Dobrušky při výkonu působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), v platném znění, akciové společnosti Centrální zdroj tepla Dobruška, a.s., se
sídlem Čs. odboje 50, 518 01 Dobruška, IČ 25282719 (dále jen „Společnost“)
I. schvaluje v souladu s § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích uzavření Smlouvy o
výkonu funkce místopředsedy představenstva s panem XXXXX, bytem XXXXX, v
přiloženém znění a schvaluje plnění ve prospěch pana XXXXX, které vyplývá z výše
uvedené smlouvy o výkonu funkce.
II. souhlasí
a) v souladu s § 61 odst. 3 zákona o obchodních korporacích s poskytnutím mzdy, měsíční
prémie, roční prémie a dalších plnění ve prospěch pana XXXXX, bytem XXXXX v
období od 01.01.2014 do 31.05.2015 plynoucích z pracovní smlouvy ze dne 26.10.1999 a
ze smlouvy o používání svěřeného osobního automobilu ze dne 30.10.2009.
b) v souladu s § 61 odst. 3 zákona o obchodních korporacích s poskytnutím měsíční mzdy,
měsíční prémie a roční prémie a dalších plnění ve prospěch pana XXXXX, bytem
XXXXX, plynoucích z předloženého návrhu pracovní smlouvy, na jejímž základě bude
pan XXXXX od 01.06.2015 zaměstnán ve Společnosti na pozici „technik provozu“, a z
předloženého návrhu Smlouvy č. 1/2015 o používání svěřeného osobního automobilu.

18. Rada města Dobrušky pověřuje starostu města Ing. Mgr. Petra Tojnara rozhodováním o
zástupci města Dobrušky v orgánech Svazu měst a obcí České republiky a rozhodováním
o zástupci města Dobrušky, který bude zastupovat obce a města na základě plné moci
udělené městu Dobrušce k zastupování v orgánech Svazu měst a obcí České republiky.
19. Rada města Dobrušky
I. byla seznámena s výsledkem jednání se zástupkyní společnosti ASPEKT z.s., Hrašeho 15,
Náchod.
II. schvaluje odeslání dopisu společnosti ASPEKT z.s., upozorňujícím na aktuální změny v
systému poskytování dotací žadatelům z prostředků města Dobrušky.
III. neschvaluje registraci sociální služby sociální rehabilitace do systému sociálních služeb
Královéhradeckého kraje.
20. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření městské knihovny v době od 29.06. do
03.07.2015 z důvodu malování.
21. Rada města Dobrušky schvaluje přijetí a potvrzení objednávky vystavené společností
Kultura Rychnov nad Kněžnou, s.r.o., IČ 27475689, v přiloženém znění, týkající se
regionálních služeb pro obecní knihovny střediska Dobruška pro rok 2015.
22. Rada města Dobrušky
I. schvaluje kroniku města Dobrušky za rok 2014 a její prezentaci na webových stránkách
města.
II. ukládá Mgr. Jiřímu Machovi, kronikáři města Dobrušky, připravit ve spolupráci s
informatiky prezentaci kroniky na webových stránkách města.
23. Rada města Dobrušky souhlasí s využitím pozemků města Dobrušky vyznačených
v příloze, k uspořádání 5. ročníku Dolského bike cupu v červnu 2015 a povoluje vysečení
pásu dle specifikace v přiložené žádosti.

