VÝPIS USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 144. SCHŮZI RADY MĚSTA
DOBRUŠKY KONANÉ DNE 06.12.2017
(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 uzavření kupní smlouvy s obcí Mezilesí, IČ 00272833, se
sídlem 549 23 Mezilesí 95, na prodej cisternové automobilové stříkačky CAS 20/4000/200S2R, vedené v majetku města Dobrušky pod názvem Speciální požární automobil
cisternová stříkačka TATRA 815 CAS 20 a pod inventárním číslem MAJ000004522, s
těmito smluvními podmínkami:
– CAS prodávána bez jejího požárního příslušenství dle vyhl. č. 35/2007 Sb.
– kupní cena ve výši 1.450.000 Kč splatná do 14 dnů ode dne účinnosti smlouvy
– předání předmětu koupě kupujícímu do 7 dnů od zaplacení kupní ceny
– vlastnické právo kupující nabývá dnem převzetí předmětu koupě
– právo města odstoupit od smlouvy v případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní
ceny delšího než 14 dnů
– veškeré náklady spojené s přepisem vozidla v evidenci vozidel nese kupující, který
zároveň zajistí evidenční prohlídku vozidla.
3. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření kupní smlouvy s obcí Čermná nad Orlicí,
IČ 00274798, se sídlem 51725 Čermná nad Orlicí – Velká Čermná 6, na prodej
Automobilu speciálního požárního CAS 32 (RK46-72), vedeného v majetku města
Dobrušky pod inventárním číslem MAJ000004418, s těmito smluvními podmínkami:
– CAS prodávána bez jejího požárního příslušenství dle vyhl. č. 35/2007 Sb.
– kupní cena 10.000 Kč splatná v hotovosti při podpisu smlouvy
– předání předmětu koupě kupujícímu při podpisu smlouvy
– vlastnické právo kupující nabývá převzetím předmětu koupě
– kupující se s ohledem na sjednanou kupní cenu vzdá práv z veškerých případných
faktických vad předmětu koupě
– veškeré náklady spojené s přepisem vozidla v evidenci vozidel nese kupující, který
zároveň zajistí evidenční prohlídku.
4. Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit Obecně
závaznou vyhlášku č. 3/2017, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem a
systému komunitního kompostování na území města Dobruška, v přiloženém znění.
5. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření dohody s JUDr. Jaroslavou Vodičkovou –
POLIS, se sídlem Hodonínská 883/12, Praha 4, IČ 86593315 za účelem přípravy v kurzu
zaměřeném na obnovu platnosti osvědčení o odborné způsobilosti strážníků, v přiloženém
znění.
6. Rada města Dobrušky byla seznámena se zápisem z jednání pověřených zástupců vlastníků
infrastrukturního majetku a zástupců společnosti AQUA SERVIS, a. s. a schvaluje cenu
vodného a stočného předloženou společnosti AQUA SERVIS, a. s., Štemberkova 1094,
516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 60914076 platnou od 01.01.2018. Cena vodného je
40,60 Kč vč. DPH, cena stočného je 40,40 Kč vč. DPH.

