VÝPIS USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 110. SCHŮZI RADY MĚSTA
DOBRUŠKY KONANÉ DNE 08.03.2017
(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. 2/2017 dle
předloženého návrhu.
3. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření kupní smlouvy na dodávku kompletního
regálového systému na akci „Stavební úpravy objektu ul. Komenského 261 – Zřízení
spisovny“ s Janem Mihucem, Horušice 110, 285 73, IČ 64169375, za následujících
obchodních podmínek: celková cena 355.544 Kč bez DPH, 430.330 Kč vč. 21% DPH,
termín dodání do 31.05.2017 a záruční lhůta 36 měsíců ode dne předání.
4. Rada města Dobrušky schvaluje objednání a nákup zařízení pro údržbu bazénů u
společnosti BAZENSERVIS s. r. o., Čapkova 538, 517 21 Týniště nad Orlicí,
IČ 64791661, v celkové ceně 76.000 Kč bez DPH, 91.960 Kč vč. 21% DPH dle nabídky
č. 76/17 ze dne 17.02.2017.
5. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu s XXXXX, trvale
bytem XXXXX, kterou bude ke 14.03.2017 ukončen nájem části pozemku parc. č. 1698/29
v obci a k. ú. Dobruška založený Dohodou o pronájmu pozemku ze dne 13.04.1994.
Poměrná část již zaplaceného nájemného na rok 2017 za období 15.03. – 31.12.2017 ve
výši 36 Kč bude paní XXXXX vrácena nejpozději do 30.04.2017.
6. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření nájemní smlouvy s XXXXX, trvale bytem
XXXXX, na část pozemku parc. č. 1698/29 v obci a k. ú. Dobruška o výměře 9 m2 dle
přiloženého zákresu, za účelem umístění dřevěné kůlny. Nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu neurčitou od 15.03.2017 s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena nájmu je 180 Kč za
rok a je splatná vždy k 31. lednu roku, kterého se nájemné týká. Nájemné za rok 2017 ve
výši 143 Kč bude uhrazeno nejpozději do 30.04.2017. Město je oprávněno každoročně
s účinností od 1. ledna upravit výši nájmu o inflaci vyhlášenou Českým statistickým
úřadem za předcházející rok.
7. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku parc.
č. 2120/1 a části chodníku na pozemku parc. č. 2120/1 v obci a k. ú. Dobruška v rozsahu
dle přiloženého zákresu záboru, se Společenstvím vlastníků pro dům Za Universitou 860 a
861, IČ 27525589, se sídlem Za Universitou 860, 518 01 Dobruška, na dobu 30 dnů ode
dne předání části pozemku a chodníku a za účelem umístění lešení a zařízení staveniště a
pro zajištění bezpečnostního prostoru. Po skončení prací bude pozemek i chodník uveden
do původního stavu.
8. Rada města Dobrušky schvaluje vyvěšení záměru pronájmu částí místní komunikace
Šubertovo náměstí na pozemku parc. č. 2707 v obci a k. ú. Dobruška dle přiloženého
zákresu.
9. Rada města Dobrušky souhlasí s konáním kulturních akcí (hudebních produkcí), a to
v neděli 07.05.2017 od 16 do 22 hodin a o sobotách 27.05., 10.06., 24.06., 15.07. a
16.09.2017 od 16 do 22 hodin, které pořádá XXXXX, bytem XXXXX před domem čp. 113
na Šubertově náměstí v Dobrušce, kde bude dle přiloženého zákresu č. 1 umístěna řada
stolků a židlí pro návštěvníky a malé podium o rozměru 2×3 m pro kapelu, přičemž mezi
podiem a prostorem pro návštěvníky bude zachován případný průjezd vozidel. Po skončení
kulturní akce bude výše uvedený prostor uklizen. Zároveň rada města Dobrušky souhlasí se

zvláštním užíváním místní komunikace Šubertovo náměstí spočívající v konání výše
uvedených kulturních akcí.
10. Rada města Dobrušky souhlasí s konáním kulturní akce (hudební produkce) s názvem
„Šubertovo beatové léto 2017“ v sobotu 26.08.2017 od 16 do 24 hodin, kterou pořádá
XXXXX, bytem XXXXX před domem čp. 113 na Šubertově náměstí v Dobrušce, kde bude
dle přiloženého zákresu č. 2 prostor v rozsahu cca 1.800 m2 ohraničen mobilním oplocením
a páskou, příjezd vozidel Policie ČR bude zajištěn přes náměstí F. L. Věka, průjezd vozidel
z ulice Kostelní do Šubertova náměstí bude zakázán. Po skončení kulturní akce bude výše
uvedený prostor uklizen. Zároveň rada města Dobrušky souhlasí se zvláštním užíváním
místní komunikace Šubertovo náměstí spočívající v konání výše uvedené kulturní akce.
11. Rada města Dobrušky schvaluje vyvěšení záměru výpůjčky části pozemku parc. č. 2120/20
v obci a k. ú. Dobruška dle přiloženého zákresu.
12. Rada města Dobrušky schvaluje vyvěšení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 127/1
v obci Dobruška a k. ú. Pulice dle přiloženého zákresu.
13. Rada města Dobrušky souhlasí s podnájmem předmětu nájmu – nebytového prostoru v čp.
70 v ulici Komenského v Dobrušce dle Smlouvy o nájmu nebytových prostorů uzavřené
dne 07.01.2009 s Jiřím Holečkem, se sídlem 517 71 Vysoký Újezd 3, IČ 68486553, Milanu
Sotonovi, se sídlem 518 01 Dobruška, Mírová 739, IČ 75467593, na dobu určitou od
01.04.2017 do 31.12.2017.
14. Rada města Dobrušky
I) byla seznámena se Zápisem z otvírání obálek s nabídkami účastníků výběrového řízení na
prodej použitého osobního automobilu Lada Niva 1.7 ze dne 01.03.2017 a schvaluje jako
vítěze výběrového řízení XXXXX, bytem XXXXX.
II) schvaluje prodej použitého osobního automobilu Lada Niva 1.7, RZ 3H1 0044, inv.
č. MAJ000000106, XXXXX, bytem XXXXX, za kupní cenu 25.000 Kč vč. DPH a
uzavření příslušné kupní smlouvy s těmito podmínkami:
– kupní cena bude uhrazena do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy,
– kupující nabývá vlastnické právo úplným uhrazením kupní ceny,
– předmět koupě bude předán po uhrazení kupní ceny
– v případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny delším než 14 dnů je město
oprávněno od smlouvy odstoupit.
15. Rada města Dobrušky
I) souhlasí s vyznačením prodejních míst o délce místa 3,5 m na pozemních komunikacích
v ulici Opočenská a v ulici Komenského pro umisťování prodejních stánků a obdobných
zařízení ve dnech 26.05. – 28.05.2017 a ukládá Technickým službám města Dobrušky
provést vyznačení těchto míst do 19.05.2017.
II) schvaluje Podmínky nájmu prodejního místa – Dobrušská pouť 2017 v přiloženém znění.
III) pověřuje oddělení majetku města vystavováním Povolení k prodeji zájemcům o umístění
prodejního stánku v ulici Opočenské či Komenského v souladu se schválenými
Podmínkami nájmu prodejního místa – Dobrušská pouť 2017 a rozhodováním o případném
vypovězení jednotlivých nájmů v době jejich trvání. Rada města Dobrušky pověřuje
Ing. Zdeňku Hanouskovou, vedoucí oddělení majetku města, podepisováním těchto
povolení a výpovědí nájmů prodejních míst v době jejich trvání.
16. Rada města Dobrušky schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 12.000 Kč na
celoroční činnost v roce 2017 SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Spáleniště, se sídlem
Spáleniště 56, 518 01 Dobruška, IČ 04868358, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o

poskytnutí dotace z rozpočtu města Dobrušky s tímto subjektem, a to dle vzorové smlouvy
schválené Radou města Dobrušky dne 13.12.2016.
17. Rada města Dobrušky schvaluje bezplatné zapůjčení Kulturního domu v Dobrušce
Českému rybářskému svazu, z. s., místní organizace Opočno, se sídlem Lišťovina 699,
517 73 Opočno, IČ 13586025 na dobu konání výroční schůze dne 11.03.2017 od 7:00 do
13:00.
18. Rada města Dobrušky schvaluje prominutí platby za ubytování v chatkách u Sokolovny a
úhradu startovného a účastnických náramků v celkové ceně 2.500 Kč desetičlennému
florbalovému týmu ze slovenského města Hnúšta, který se zúčastní akce Open air cup
Dobruška 2017 pořádané ve dnech 04.07. – 06.07.2017 na Městském stadionu Václava
Šperla v Dobrušce.
19. Rada města Dobrušky považuje za potřebné zařadit sociální službu - Penzion pro seniory
BELLA, se sídlem V Poli 567, 517 71 České Meziříčí, kterou poskytuje Mgr. Zuzana
Luňáková - Agentura domácí péče, IČ 63213206, se sídlem Záhumenská 475, 517 71
České Meziříčí, do Sítě podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji.
Vyjádření se vydává pro účely podání žádosti o zařazení sociální služby do Sítě
podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji
20. Rada města Dobrušky nesouhlasí s tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi určil, že za
osobu užívající byt považuje XXXXX, trvale bytem XXXXX, užívajícího na základě
smlouvy, rozhodnutí nebo jiného právního titulu za účelem bydlení ubytovací zařízení
Univerzita Karlova v Praze na adrese Solnická 777, 518 01 Dobruška dle § 33a odst. 3
zákona o pomoci v hmotné nouzi.
21. Rada města Dobrušky nesouhlasí s tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi určil, že za
osobu užívající byt považuje XXXXX, trvale bytem XXXXX, užívající na základě
smlouvy, rozhodnutí nebo jiného právního titulu za účelem bydlení ubytovací zařízení
Ubytovna Loučky na adrese Mírová 320, 518 01 Dobruška dle § 33a odst. 3 zákona o
pomoci v hmotné nouzi.
22. Rada města Dobrušky nesouhlasí s tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi určil, že za
osobu užívající byt považuje XXXXX, trvale bytem XXXXX, užívajícího na základě
smlouvy, rozhodnutí nebo jiného právního titulu za účelem bydlení ubytovací zařízení
Ubytovna Loučky na adrese Mírová 320, 518 01 Dobruška dle § 33a odst. 3 zákona o
pomoci v hmotné nouzi.
23. Rada města Dobrušky schvaluje úhradu ubytování a stravování pro 10 osob maďarské
delegace z partnerského města Ábrahámhegy v termínu od 25. – 28.05.2017 u příležitosti
konání Dobrušské pouti.

