VÝPIS USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 85. SCHŮZI RADY MĚSTA
DOBRUŠKY KONANÉ DNE 11.08.2016
(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. 12/2016 dle
předloženého návrhu.
3. Rada města Dobrušky byla seznámena s přehledem o plnění rozpočtu města za I. pololetí
2016 předloženým odborem finančním a školským. Rozpočtové hospodaření města
skončilo k 30. červnu 2016 přebytkem hospodaření ve výši 26.404.332 Kč.
4. Rada města Dobrušky schvaluje výplatu odměny k životnímu jubileu řediteli Základní
školy Františka Kupky u příležitosti dosažení 50 let věku.
5. Rada města Dobrušky schvaluje páté vydání organizační směrnice č. OS/14 Oběh
účetních a ostatních dokladů, v přiloženém znění.
6. Rada města Dobrušky
I) byla seznámena s návrhy na pořízení změny Územního plánu (ÚP) Dobruška
doručených na Město Dobruška v období od 01.01.2016 do 08.08.2016.
II) doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit pořízení Změny č. 2 ÚP Dobruška
podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě předložených návrhů na
změnu územního plánu č. 7 a 9–13 dle § 44 písm. d) stavebního zákona a na základě
návrhů na změnu územního plánu č. 1 - 6 z vlastního podnětu dle § 44 písm. a) stavebního
zákona.
III) nedoporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit předložený návrh na změnu
Územního plánu Dobruška č. 8.
IV) doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit způsob úhrady za zpracování
změny následovně: 50 % nákladů na zpracování změny územního plánu uhradí Město
Dobruška, 50 % bude v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona uhrazeno navrhovateli a
to poměrem poloviny celkových nákladů k počtu návrhů zahrnujících samostatný záměr
pro jednu celistvou plochu.
V) doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit starostu města Ing. Petra Lžíčaře
jako určeného zastupitele, který bude s úřadem územního plánování spolupracovat
v souladu s § 47 odst. 1 stavebního zákona při pořizování Změny č. 2 ÚP Dobruška.
7. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření smlouvy o dílo, v přiloženém znění, na
zpracování Územní studie zastavitelné plochy Z2.12 a Z2.13 lokality Belveder
v Dobrušce se společností SURPMO, a.s., Opletalova 1626/36, Praha 1, projekční
středisko Hradec Králové, IČ 45274886, v ceně 41.000 Kč bez DPH, 49.610 Kč včetně
21% DPH.
8. Rada města Dobrušky schvaluje objednání druhé etapy prací na objektu školy v Pulicích
v Dobrušce u firmy Jan Brož, IČ 86672126, Na Pláni 1620 Náchod 54701, dle cenové
nabídky ze dne 03.08.2016. Cena opravy činí 39.980 Kč.
9. Rada města Dobrušky
I) schvaluje opakované zahájení výběrového řízení na dodavatele pro veřejnou zakázku
malého rozsahu na služby „Komunitní dům seniorů v Dobrušce - kompletní projektová

dokumentace vč. inženýrské činnosti“ formou odeslání výzvy o zahájení zadávacího
řízení těmto obchodním subjektům:
- sedláček - studio, s. r. o., IČ: 25962213
Akademika Heyrovského 1171/2, 500 03 Hradec Králové
- GEBAS atelier architects, s. r. o., IČ: 28849442
Národní 138/10, 110 00 Praha
- UNIVES, spol. s r. o., IČ: 45310165
Pod Brentovou 555/6, 150 00 Praha
- Ing. arch. Jura Bečička, IČ: 76357392
Chaloupkova 261, 517 41 Kostelec nad Orlicí
- Ing. arch. Ondřej Novosad, IČ: 71834664
Generála Mrázka 413/4, 466 01 Jablonec nad Nisou
II) schvaluje výzvu k podání nabídky včetně obchodních podmínek a všech jejích dalších
příloh pro výběrové řízení na dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby
„Komunitní dům seniorů v Dobrušce - kompletní projektová dokumentace vč. inženýrské
činnosti“. Výzva vč. příloh tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu.
III) neschvaluje uveřejnění výzvy k podání nabídky včetně obchodních podmínek a všech
jejích dalších příloh pro výběrové řízení na dodavatele pro veřejnou zakázku malého
rozsahu na služby „Komunitní dům seniorů v Dobrušce - kompletní projektová
dokumentace vč. inženýrské činnosti“ na internetových stránkách města Dobrušky.
IV) jmenuje komisi pro otevírání obálek a posouzení kvalifikace pro veřejnou zakázku
malého rozsahu na služby „Komunitní dům seniorů v Dobrušce - kompletní projektová
dokumentace vč. inženýrské činnosti“ (dále jen „komise pro otevírání obálek“) v tomto
složení: Ing. Petr Lžíčař, starosta (člen komise pro otevírání obálek), Ing. Petr Poláček,
místostarosta (člen komise pro otevírání obálek), Ing. arch. Oldřich Bittner, radní (člen
komise pro otevírání obálek), Ing. Petr Zima, vedoucí odboru rozvoje města (člen komise
pro otevírání obálek), Jana Doucková, referentka odboru rozvoje města (členka komise
pro otevírání obálek), Mgr. Martin Pošvář, referent odboru rozvoje města (náhradník za
člena komise pro otevírání obálek).
V) jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku malého
rozsahu na služby „Komunitní dům seniorů v Dobrušce - kompletní projektová
dokumentace vč. inženýrské činnosti“ (dále jen „hodnotící komise“) v tomto složení: Ing.
Petr Lžíčař, starosta (člen hodnotící komise), Ing. Petr Poláček, místostarosta (člen
hodnotící komise), Ing. arch. Oldřich Bittner, radní (člen hodnotící komise), Ing. Petr
Zima, vedoucí odboru rozvoje města (člen hodnotící komise), Jana Doucková, referentka
odboru rozvoje města (členka hodnotící komise), Ing. arch. Tomáš Harom, architekt (člen
hodnotící komise), Ing. arch. Klára Bittnerová, architektka (členka hodnotící komise),
Mgr. Martin Pošvář, referent odboru rozvoje města (náhradník za člena hodnotící
komise).
10. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku parc.
č. 2113/7 v obci a k. ú. Dobruška v rozsahu dle přiloženého zákresu, se Stavebním
bytovým družstvem v Dobrušce, se sídlem Kostelní 396, 518 01 Dobruška, IČ 00045250,
na dobu max. 6 měsíců ode dne nahlášení prací za účelem provádění opravy hydroizolace
základů bytového domu čp. 995 v Dobrušce, která zahrnuje výkopové práce okolo
objektu, montáž izolace a zpětný zásyp výkopu zeminou a zřízení manipulačního prostoru
pro tuto stavbu, která bude realizována do konce roku 2017.
11. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě 433/2005 o nájmu
pozemků se Zemědělským družstvem Dobruška, sídlem Pulická 377, Dobruška,
IČ 00128112, jímž se s účinností od 01.01.2016 zvyšuje cena nájmu za hektar pozemku
za rok v k. ú. Dobruška, k. ú. Křovice, k. ú. Mělčany a k. ú. Běstviny na 2.000 Kč/ha a
v k. ú. Pulice na 2.500 Kč/ha. Roční nájemné od 01.01.2016 činí 126.094 Kč.

12. Rada města Dobrušky
I) souhlasí s úpravou stávajícího sjezdu z místní komunikace na pozemku parc. č. 2748
v obci a k. ú. Dobruška ve vlastnictví města Dobrušky na pozemek parc. č. 761/4 v obci a
k. ú. Dobruška ve vlastnictví společnosti STUHA, a. s., se sídlem Radima Drejsla 93,
518 01 Dobruška, IČ 60108657, v souladu se zákresem v katastrální mapě (stav po
opravě), který je přílohou č. 9. Úprava stávajícího sjezdu spočívá ve výškové úpravě
stávajícího povrchu místní komunikace tak, aby došlo k plynulému napojení na
zpevněnou plochu u vjezdu do areálu firmy. Úprava bude provedena v souladu s popisem
prací uvedeným v žádosti s tím, že bude dodržena vyhláška č. 398/2009 o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, napojení zámkové
dlažby na živičný povrch bude ošetřeno flexibilní zálivkou a sjezd bude vyspádován na
pozemek stavebníka, tzn. dešťové vody ze zpevněné plochy zůstávají na pozemku
stavebníka. Úprava sjezdu bude nákladem stavebníka realizována v roce 2016 a jeho
údržbu bude svým nákladem hradit stavebník.
II) souhlasí se zvláštním užíváním výše uvedené části místní komunikace na pozemku
parc. č. 2748 v obci a k. ú. Dobruška ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v provádění stavebních prací
souvisejících s výše uvedenou úpravou sjezdu.
13. Rada města Dobrušky schvaluje vydání Souhlasu s umístěním stavby a zařízení staveniště
(stavebního objektu SO 41 Mokřad a zařízení staveniště předmětného stavebního objektu
SO 41 Mokřad) společnosti Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Hradec Králové –
Slezské Předměstí, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003, IČ 70890005, v přiloženém znění.
14. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti se společností
Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00
Praha 3, IČ 04084063, DIČ CZ04084063, v přiloženém znění.
15. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitostí a smlouvy
o právu provést stavbu se Společenstvím vlastníků jednotek Javorová 698 a 699
v Dobrušce, se sídlem Javorová 698, 518 01 Dobruška, IČ 70926701, za účelem realizace
stavby Zateplení štítových stěn bytového domu č. p. 698, 699 v přiloženém znění.
16. Rada města Dobrušky
I) schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce části chodníku na pozemku parc. č. 2706/1 a
části místní komunikace na pozemku parc. č. 2731/2, vše v obci a k. ú. Dobruška,
v rozsahu dle přiloženého zákresu s firmou EUROPEAK, s. r. o., se sídlem Pod Altánem
9/105, 100 00 Praha 10, IČ 26698684, na dobu max. 30 dní ode dne nahlášení prací,
přičemž práce budou realizovány v období od 01.09. do 15.12.2016, za účelem umístění
lešení v šíři 1 m od budovy čp. 28 pro opravu fasády této budovy.
II) souhlasí se zvláštním užíváním výše uvedených částí místních komunikací ve smyslu
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
spočívajícím v umístění lešení na výše uvedených částech místních komunikací sloužící
k opravě budovy čp. 28.
17. Rada města Dobrušky schvaluje připojení elektrického proudu (380 V) pro předvolební
mítink ANO 2011, se sídlem 149 00 Praha 11 – Chodov, Babická 2329/2, IČ 71443339,
dne 27.09.2016 od 19 do 23 hodin za cenu 80 Kč včetně DPH za celou akci splatnou
hotově v den konání akce.
18. Rada města Dobrušky
I) schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce části chodníku na pozemku parc. č. 2706/1
v obci a k. ú. Dobruška v rozsahu dle přiloženého zákresu s firmou ASINTA, s. r. o.,
stavební společnost, se sídlem Na Poříčí 106, 518 01 Dobruška, IČ 48169501, na dobu od

24.08. do 20.12.2016, za účelem umístění lešení v šíři 1,5 m od budovy čp. 29 a čp. 30
pro opravu fasády a střechy budovy čp. 29 a části střechy budovy čp. 30.
II) souhlasí se zvláštním užíváním výše uvedené části místní komunikace ve smyslu
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
spočívající v umístění lešení na této části místní komunikace sloužící k opravě budov čp.
29 a 30.
19. Rada města Dobrušky souhlasí s bezplatným umístěním směrovníku s turistickými
směrovkami Klubu českých turistů, IČ 00505609, se sídlem Revoluční 1056/8A, Nové
Město, 110 00 Praha, na pozemku parc. č. 2846/1 v obci a k. ú. Dobruška ve vlastnictví
města Dobrušky dle předložených zákresů a fotografií. Klub českých turistů zajistí na své
náklady realizaci a instalaci směrovníku a jeho pravidelnou údržbu. Při instalaci
směrovníku nesmí být dotčeny stávající inženýrské sítě, směrovník bude umístěn na
pozinkované tyči ve výšce 2,5 m v zeleném pásu mezi hřbitovní zdí a komunikací, co
nejblíže stávajícího sloupu elektrického vedení.
20. Rada města Dobrušky byla seznámena s žádostí Správy silnic Královéhradeckého kraje,
IČ 70947996, se sídlem Hradec Králové, Kutnohorská ulice čp. 59, PSČ 50004,
o vyjádření k výkupu pozemků parc. č. 755/7, 755/8, 755/9, 755/12, 755/13, 755/15,
755/16 a 755/18 v obci Dobruška a k. ú. Pulice a nemá připomínek k jejich výkupu.
21. Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit prodej
pozemku parc. č. 589 o výměře 223 m2 v obci a k. ú. Dobruška XXXXX, trvale bytem
XXXXX, za dohodnutou kupní cenu ve výši 156.100 Kč. Kupní cena je splatná do 30
dnů od podpisu smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
bude podán až po úplném zaplacení kupní ceny a po zveřejnění smlouvy v registru smluv.
Daň z nabytí nemovitých věcí a správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí hradí kupující.
22. Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit uzavření
Kupní smlouvy Č.: S 1529/15 na výkup pozemku parc. č. 391/2 v obci Dobruška a k. ú.
Mělčany u Dobrušky o výměře 1.608 m2 za dohodnutou kupní cenu ve výši 110.000 Kč s
Lesy České republiky, s. p., se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový
Hradec Králové, PSČ 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451, v přiloženém znění.
23. Rada města Dobrušky souhlasí s bezplatným zvláštním užíváním části místní komunikace
náměstí F. L. Věka dle přiloženého nákresu, v sobotu 20.08.2016 od 6 do 12 hodin pro
shromáždění, výstavu a start historických vozidel do orientační soutěže „Veteran Rallye
Podorlicko 2016“, kterou pořádá Podorlický Veteran Car Club, IČ 26633442, se sídlem
Zd. Nejedlého 572, 518 01 Dobruška.
24. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne
01.09.2010 k bytu č. 9 v domě čp. 672 v ulici Na Příčnici v Dobrušce s XXXXX, trvale
bytem XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 9 do 31.08.2017.
25. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne
01.09.2010 k bytu č. 11 v domě čp. 1011 v ulici Na Příčnici v Dobrušce s XXXXX,
trvale bytem XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 11 do 31.08.2017.
26. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne
01.09.2010 k bytu č. 29 v domě čp. 813 v ulici Mírová v Dobrušce s XXXXX, trvale
bytem XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 29 do 31.08.2017.

27. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Dodatku č. 49 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne
10.10.2011 k bytu č. 1 v domě čp. 1 v Pulicích v Dobrušce s manžely XXXXX, oba
trvale bytem XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 1 do 30.09.2016.
28. Rada města Dobrušky
I) souhlasí s postoupením Smlouvy o nájmu bytu č. 965/15 ze dne 04.01.2001, ve znění
jejího dodatku č. 1, uzavřené mezi městem Dobruškou a XXXXX, bytem XXXXX, ze
stávajících nájemců na XXXXX, trvale bytem XXXXX, a XXXXX, trvale bytem
XXXXX, a to s podmínkou současného postoupení Smlouvy o smlouvě budoucí kupní
uzavřené dne 10.07.2002 mezi městem Dobruškou a XXXXX z XXXXX na XXXXX a
XXXXX a současného postoupení pohledávky paní XXXXX vůči městu Dobrušce na
vrácení půjčky ze Smlouvy o půjčce peněz ze dne 10.04.2000, a to v její aktuální výši, na
XXXXX a XXXXX.
II) doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky souhlasit s postoupením Smlouvy o smlouvě
budoucí kupní ze dne 10.07.2002 uzavřené mezi městem Dobruškou a XXXXX, bytem
XXXXX, z XXXXX na XXXXX, trvale bytem XXXXX, a XXXXX, trvale bytem
XXXXX, s podmínkou současného postoupení Smlouvy o nájmu bytu č. 965/15 uzavřené
dne 04.01.2001 mezi městem Dobruškou a XXXXX ze současných nájemců na XXXXX a
XXXXX a současného postoupení pohledávky paní XXXXX vůči městu Dobrušce na
vrácení půjčky ze Smlouvy o půjčce peněz ze dne 10.04.2000, a to v její aktuální výši, na
XXXXX a XXXXX.
29. Rada města Dobrušky schvaluje vyřazení majetku města Dobrušky dle přiloženého
Seznamu majetku k vyřazení z inventárního soupisu č. 1, č. 2 a č. 3 příspěvkové
organizace Dům dětí a mládeže, Dobruška, Domašínská 363, se sídlem Domašínská 363,
518 01 Dobruška, IČ 64224635, a to prokazatelnou fyzickou likvidací a odvozem
k ekologické likvidaci. Majetek je starý, nefunkční, rozbitý, dále nepoužitelný, jeho
oprava je nerentabilní.
30. Rada města Dobrušky schvaluje vyřazení majetku města Dobrušky dle přiložených
Návrhů na vyřazení drobného majetku 46, 47, 48, 49, 50 a 51 příspěvkové organizace
Mateřská škola J. A. Komenského, Dobruška, Komenského 577, se sídlem Komenského
577, 518 01 Dobruška, IČ 75018535, a to prokazatelnou fyzickou likvidací a odvozem
k ekologické likvidaci. Majetek je starý, nefunkční, rozbitý, dále nepoužitelný, jeho
oprava je nerentabilní.
31. Rada města Dobrušky schvaluje vyřazení majetku města Dobrušky dle přiložených
Návrhů na vyřazení drobného majetku 41, 42, 43 a 44 a Návrhu na vyřazení
dlouhodobého majetku 30 příspěvkové organizace Základní škola, Dobruška, Pulická
378, okres Rychnov nad Kněžnou, se sídlem Pulická 378, 518 01 Dobruška,
IČ 75018691, a to prokazatelnou fyzickou likvidací a odvozem k ekologické likvidaci.
Majetek je starý, nefunkční, rozbitý, dále nepoužitelný, jeho oprava je nerentabilní.
32. Rada města Dobrušky schvaluje prodej psacího stroje CONSUL perlička, inventární číslo
2119022, panu XXXXX, bytem XXXXX, za kupní cenu 50 Kč, která bude zaplacena
hotově při převzetí psacího stroje. Psací stroj je starý, opotřebený, pro město nevyužitelný.
33. Rada města Dobruška schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce se Základní uměleckou
školou, Dobruška, Kostelní 428, se sídlem Dobruška, Kostelní 428, PSČ 518 01,
IČ 71234357, na elektronické piano – varhany včetně stavitelné lavice (inv. č.
MAJ000006019) v přiloženém znění.
34. Rada města Dobrušky schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace na akci – výmalba školní
budovy čp. 105, ve výši 20.000 Kč Střední škole – Podorlické vzdělávací centrum,
Dobruška, se sídlem Pulická 695, 518 01 Dobruška, IČ 71340726 a uzavření

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dobrušky s tímto
subjektem, a to dle vzorové smlouvy schválené Radou města Dobrušky dne 14.04.2015.
35. Rada města Dobrušky schvaluje podání přihlášky dosud neuhrazené části pohledávky
města Dobrušky za XXXXX, bytem XXXXX, z titulu náhrady škody dle rozsudku
Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou č. j. 10 T 77/2013 do insolvenčního řízení
vedeného Krajským soudem v Hradci Králové.
36. Rada města Dobrušky schvaluje pracovní cestu starosty Ing. Petra Lžíčaře, Ing. Naděždy
Lžíčařové a Ing. Petra Poláčka do slovenského partnerského města Veľký Meder, kde se
zúčastní Veľkomederských Svatoštefanských dní, v termínu 19.08. – 21.08.2016.
37. Rada města Dobrušky schvaluje pracovní cestu místostarosty Petra Sadovského a Bc.
Jany Lukešové do polského partnerského města Miejska Górka, kde se zúčastní Dožínek,
v termínu 19.08. – 21.08.2016.
38. Rada města Dobrušky schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu MV – GŘ
HZS ČR z dotačního programu účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí
v roce 2016 – odborná příprava, zásahy a vybavení, v přiloženém znění.
39. Rada města Dobrušky schvaluje bezplatné zapůjčení stolů s lavicemi, pivních setů, sudů
na odpadky a kontejneru na odpad na akci „Den otevřených dveří“, Staročeskému
pivovárku, s. r. o., se sídlem Křovická 267, 518 01 Dobruška, IČ 62062247, která se bude
konat 20.08.2016 v areálu dobrušského pivovaru. Podmínky zapůjčení si pořadatel
domluví přímo s Josefem Málkem, zástupcem vedoucího technických služeb.
40. Rada města Dobrušky schvaluje úhradu ubytování a stravování zahraničním delegacím
z maďarského města Ábrahámhegy, polských měst Miejská Górka a Pilawa Górna,
slovenských měst Hnúšťa a Veľký Meder a holandského města Nieuwkoop, které se
zúčastní Svatováclavských slavností 23.09. – 25.09.2016.
41. Rada města Dobrušky schvaluje bezplatné zapůjčení prodejních stánků hostům
z maďarského města Ábrahámhegy a polského města Miejska Górka, za účelem
propagace a ochutnávky tradičních domácích specialit na Svatováclavských slavnostech
2016.
42. Rada města Dobrušky schvaluje program veřejného zasedání Zastupitelstva města
Dobrušky dne 07.09.2016 v přiloženém znění.
43. Rada města Dobrušky
I) ruší usnesení č. RM 23/81/2016 ve znění: Rada města Dobrušky byla seznámena se
závěry výběrového řízení na pozici „Vedoucí kulturních a sportovních zařízení města
Dobrušky“ a jmenuje od 01.08.2016 do funkce vedoucího Kulturních a sportovních
zařízení města Dobrušky Bc. Martu Bergmanovou, nar. XXXXX, trvale bytem XXXXX.
II) jmenuje od 01.09.2016 do funkce vedoucího Kulturních a sportovních zařízení města
Dobrušky Bc. Janu Lukešovou, nar. XXXXX, trvale bytem XXXXX.
44. Rada města Dobrušky byla seznámena se závěry výběrového řízení na pozici „Vedoucí
krytého bazénu města Dobrušky“ a jmenuje od 01.09.2016 do funkce vedoucího Krytého
bazénu města Dobrušky Roberta France, nar. XXXXX, trvale bytem XXXXX.
45. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Licenční smlouvy o veřejném provozování
hudebních děl č. VP_2016_119282 s OSA - Ochranným svazem autorským pro práva
k dílům hudebním, z.s., se sídlem Čs. armády 786/20, 160 56 Praha 6, IČ 63839997,
v přiloženém znění. Předmětem smlouvy je uhrazení autorských poplatků za užití

hudebních děl v rámci vystoupení Valanky při Čarodějnicích a koncertu ABBA WORLD
REVIVAL v Dobrušce ve výši 3.407 Kč.
46. Rada města Dobruška schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností DATmoLUX a.
s., Nováčkova 27, 614 00 Brno, IČ 26233100, v přiloženém znění. Předmětem smlouvy
je provedení defektoskopických zkoušek stability stožárů veřejného osvětlení v ceně
118.580 Kč vč. 21% DPH.

