VÝPIS USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 166. SCHŮZI RADY MĚSTA
DOBRUŠKY KONANÉ DNE 22.05.2018
(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 při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
"Oprava chodníku v ulici Radima Drejsla od čp. 1009 po čp. 441"
I) bere na vědomí Zápis o hodnocení nabídek ze dne 18.05.2018.
II) schvaluje výběr nejvhodnější nabídky pro plnění této veřejné zakázky, a to nabídky
společnosti STAVITELSTVÍ DS s. r. o., Mírová 1446, 516 01 Rychnov nad Kněžnou,
IČ 25932381. Nabídková cena této společnosti činí 393.696 Kč bez DPH.
III) schvaluje uzavření smlouvy o dílo s účastníkem, jehož nabídka byla dle bodu II tohoto
usnesení vybrána jako nejvhodnější, společností STAVITELSTVÍ DS s. r. o., Mírová 1446,
516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 25932381, ve znění v souladu s návrhem smlouvy
předloženým tímto účastníkem v jeho nabídce na plnění této veřejné zakázky.
3. Rada města Dobrušky při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
"Oprava místní komunikace na pozemcích parc. č. 1216 a 1212/2 v k. ú. Spáleniště“
I) bere na vědomí Zápis o hodnocení nabídek ze dne 21.5.2018.
II) schvaluje výběr nejvhodnější nabídky pro plnění této veřejné zakázky, a to nabídky
společnosti Chládek Tintěra, Pardubice a. s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice – Zelené
Předměstí, IČ 25253361. Nabídková cena této společnosti činí 678.083 Kč bez DPH,
820.480,43 Kč vč. DPH podle platné sazby.
III) schvaluje uzavření smlouvy o dílo s účastníkem, jehož nabídka byla dle bodu II tohoto
usnesení vybrána jako nejvhodnější, nabídka společnosti Chládek Tintěra, Pardubice a. s.,
K Vápence 2677, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí, IČ 25253361, ve znění v souladu
s návrhem smlouvy předloženým tímto účastníkem v jeho nabídce na plnění této veřejné
zakázky.
4. Rada města Dobrušky schvaluje nájem prodejního místa před domem čp. 8 v Kostelní ulici
v Dobrušce společnosti BITTNER architects, s. r. o., se sídlem Fr. Kupky 325, 518 01
Dobruška, IČ 28792289 za cenu 700 Kč a dle Podmínek nájmu prodejního místa –
Dobrušská pouť 2018 – schválených usnesením Rady města Dobrušky č. RM 19/159/2018
ze dne 04.04.2018.

