VÝPIS USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 121. SCHŮZI RADY MĚSTA
DOBRUŠKY KONANÉ DNE 24.05.2017
(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 jmenuje Ing. Terezu Tupcovou jako náhradníka za člena komise pro
otevírání obálek, posouzení způsobilosti účastníků a posouzení a hodnocení nabídek pro
veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „ZŠ Pulická Dobruška, modernizace a
rozšíření školní družiny“.
3. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření smlouvy o dílo na opravu veřejně přístupné
účelové komunikace na pozemcích parc. č. 722/1, 671/6, 722/1, 722/2, 671/23, 671/22,
722/9 v obci Dobruška a k. ú. Pulice se společností COLAS a. s., Ke Klíčovu 9, 190 00
Praha 9 – Vysočany, IČ 26177005, v přiloženém znění. Cena za provedení opravy činí
294.016 Kč bez DPH.
4. Rada města Dobrušky souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby
Stavební úpravy objektu čp. 384 v Dobrušce mezi Městským úřadem Dobruška, odborem
výstavby a životního prostředí, se sídlem nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška, a panem
XXXXX, bytem XXXXX, v přiloženém znění.
5. Rada města Dobrušky schvaluje zveřejnění záměru souhlasit s postoupením Nájemní
smlouvy ze dne 01.06.2016, jejímž předmětem je nájem stánku pro provoz rychlého
občerstvení umístěného na pozemku parc. č. 2170/4 v obci a k. ú. Dobruška a nájem části
tohoto pozemku, stávajícím nájemcem Michalem Holubem, se sídlem Za Univerzitou 871,
518 01 Dobruška, IČ 76153371, na nového nájemce MMG gastro, s. r. o., se sídlem
Šubertovo nám. 113, 518 01 Dobruška, IČ 05894794, a zároveň tuto nájemní smlouvu
změnit:
– rozšířit předmět nájmu o další část pozemku parc. č. 2170/4 v obci a k. ú. Dobruška
o výměře cca 13 m2 vyznačenou v přiloženém zákresu za účelem umístění pojízdného
stánku nájemce určeného pro prodej zmrzliny,
– zvýšit sjednané nájemné,
– provést další nepodstatné změny smlouvy.
6. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. RKA-V-2/2017,
s Úřadem práce České republiky, IČ 72496991, v přiloženém znění.
7. Rada města Dobrušky
I) schvaluje bezplatné zapůjčení prostor Městského stadionu Václava Šperla v Dobrušce
kromě prostor vyznačených v přiloženém nákresu a městského mobiliáře (pódium včetně
nezbytné elektroinstalace, stoly a lavice, pivní sety, párty stany, barely a kontejner na
odpadky, mobilní oplocení a mobilní dopravní značky), na akci Open air cup Dobruška
2017, která se uskuteční 02.07. - 06.07.2017 na Městském stadionu Václava Šperla v
Dobrušce, pořádanou spolkem FBC Dobruška, IČ 22740333, se sídlem Mělčanská 118, 518
01 Dobruška, zastoupeným předsedou Janem Černým.
Pan Černý zapůjčený městský stadion a mobiliář převezme dne 30.06.2017 a předá zpět čistý
a uklizený dne 10.07.2017. V případě poškození nebo ztráty půjčeného majetku je pořadatel
povinen uhradit škodu v plné výši. Zároveň je povinen dodržovat provozní a návštěvní řád
Městského stadionu Václava Šperla v Dobrušce a řídit se pokyny vedoucího Sportovních
zařízení města Dobrušky a správce stadionu.

Podrobné podmínky zapůjčení si pořadatel domluví přímo s vedoucím Sportovních zařízení
města Dobrušky a vedoucím Technických služeb města Dobrušky v předávacím protokolu.
II) schvaluje paušální úhradu za odebranou elektrickou energii na akci Open air cup
Dobruška 2017, kterou pořádá spolek FBC Dobruška, IČ 22740333, se sídlem Mělčanská
118, 518 01 Dobruška, ve dnech 02.07. – 06.07.2017 na Městském stadionu Václava Šperla
v Dobrušce, ve výši 7.000 Kč za celou akci, která je splatná v hotovosti do 15.07.2017.
8. Rada města Dobrušky schvaluje bezplatné umístění reklamních bannerů Dobruška FEST
2017 Mgr. Petra Poláčka, IČ 72793601, se sídlem 130 00 Praha – Vinohrady, Vinohradská
2133/138, na ploty u krytého bazénu v Dobrušce, rohovou konstrukci hřiště a plot u
Městského stadionu Václav Šperla v Dobrušce na dobu do 18.06.2017.

