VÝPIS USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 167. SCHŮZI RADY MĚSTA
DOBRUŠKY KONANÉ DNE 30.05.2018
(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 projednala návrh změny střednědobého výhledu rozpočtu města
Dobrušky pro rok 2019 až 2021 a doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky jeho
schválení.
3. Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit účetní závěrku
města Dobrušky sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2017.
4. Rada města Dobrušky projednala návrh Závěrečného účtu města Dobrušky za rok 2017 a
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Dobruška, IČ 00274879 za rok 2017 a
doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky projednat a schválit Závěrečný účet města
Dobrušky za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017.
5. Rada města Dobrušky při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
„Ulice Na Poříčí, provedení chodníku, Dobruška“
I) bere na vědomí Zápis o hodnocení nabídek ze dne 21.05.2018.
II) schvaluje výběr nabídky pro plnění této veřejné zakázky, a to nabídky společnosti
ASINTA s. r. o., stavební společnost, Na Poříčí 106, 518 01 Dobruška, IČ 48169501.
Nabídková cena této společnosti činí 172.738 Kč bez DPH, tj. 209.013 Kč vč. DPH podle
platné sazby.
III) schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společnosti ASINTA s. r. o., stavební společnost,
Na Poříčí 106, 518 01 Dobruška, IČ 48169501, v přiloženém znění.
6. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření smlouvy č. 18RRD12-0010 o poskytnutí dotace z
dotačního fondu Královéhradeckého kraje, v přiloženém znění.
7. Rada města Dobrušky schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt "Pořízení DA pro JSDH
města Dobrušky kategorie JPO III" z dotačního programu GŘ HZS ČR "Účelové investiční
dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí" v rámci výzvy "JSDH_V2_2019:
Pořízení nového dopravního automobilu". Předpokládané náklady na realizaci tohoto
projektu činí 918.248 Kč.
8. Rada města Dobrušky při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky "Dodávka
příkopového ramena s žací hlavou"
I) bere na vědomí Zápis o hodnocení nabídek ze dne 24.05.2018.
II) schvaluje výběr nejvhodnější nabídky pro plnění této veřejné zakázky, a to nabídky
společnosti AGRICO, s. r. o., Čapkova 802, 517 21 Týniště nad Orlicí, IČ 49286838.
Nabídková cena této společnosti činí 260.000 Kč bez DPH, 314.600 Kč vč. DPH podle
platné sazby.
III) schvaluje objednání dodávka příkopového ramena s žací hlavou u společnosti, jejíž
nabídka byla dle bodu II tohoto usnesení vybrána jako nejvhodnější, tj. se společnosti
AGRICO, s. r. o., Čapkova 802, 517 21 Týniště nad Orlicí, IČ 49286838.
9. Rada města Dobrušky schvaluje
a) smlouvu o právu provedení stavby, kterou bude udělen Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
souhlas městu Dobruška ke stavbě „Rekonstrukce a výstavba chodníků na okružní

křižovatce I/14 a II/309 Dobruška“ na pozemku parc. č. 3000/1 v k. ú. Dobruška,
v přiloženém znění.
b) smlouvu o právu provedení stavby, kterou bude udělen městem Dobruška souhlas
Ředitelství silnic a dálnic ČR ke stavbě „I/14 a II/309 Dobruška – okružní křižovatka“ na
pozemku parc. č. 2857/1 v k. ú. Dobruška, v přiloženém znění.
10. Rada města Dobrušky při zadávání zakázky malého rozsahu na služby "Projektová
dokumentace: Chodník a komunikace, ul. Na Holobřízku" schvaluje odeslání objednávky
společnosti PRODIN a. s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí,
IČ 25292161 za cenu 149.500 Kč bez DPH, tj. 180.895 Kč vč. DPH a za cenu za autorský
dozor 600 Kč/hod dle přiložené cenové nabídky.
11. Rada města Dobrušky při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Projektová
dokumentace: Rekonstrukce veřejně přístupné účelové komunikace mezi místními částmi
Chábory-Mělčany, Dobruška"
I) bere na vědomí Zápis o hodnocení nabídek ze dne 06.04.2018.
II) schvaluje výběr nejvhodnější nabídky pro plnění této veřejné zakázky, a to nabídky
společnosti Hronovský – dopravní projekce s.r.o., Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové
– Nový Hradec Králové, IČ 07053428. Nabídková cena této společnosti činí 191.000 Kč
bez DPH, 231.110 Kč vč. DPH podle platné sazby, cena za autorský dozor 500 Kč/hod +
cestovní náhrady 8 Kč/km.
III) schvaluje odeslání objednávky společnosti, jejíž nabídka byla dle bodu II tohoto
usnesení vybrána jako nejvhodnější, společnosti Hronovský – dopravní projekce s. r. o.,
Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové – Nový Hradec Králové, IČ 07053428.
12. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření darovací smlouvy se smlouvou o postoupení
pohledávek s SK Dobruška z. s., IČ 42885060, se sídlem Mělčanská 118, 518 01 Dobruška
v přiloženém znění, kterou SK Dobruška daruje městu Dobrušce workoutové cvičiště WT
058 Dobruška, blíže specifikované cenovou nabídkou č. 20170916-1 ze dne 18.09.2017
dodavatele LLAMARO, s. r. o., Kollárova 601, 517 54 Vamberk, IČ: 28764307 a zároveň
mu bezúplatně postoupí veškerá práva ze záruky za jakost poskytnuté SK Dobruška na toto
zařízení jeho dodavatelem a práva na servis a opravy tohoto zařízení během záruční doby v
rozsahu, v němž byla tato práva SK Dobruška poskytnuta dodavatelem zařízení.
13. Rada města Dobrušky
I) schvaluje zahájení výběrového řízení na zhotovitele pro veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce „Výměna vodovodního řadu a kanalizace v ulici Na Hřišti
v Dobrušce“ formou odeslání výzvy o zahájení výběrového řízení těmto obchodním
subjektům:
- Vlastimil Ströer s. r. o., Malostranská 7/17 Brno – Starý Lískovec, 625 00 Brno,
IČ: 28354427
- VAKSTAV spol. s r. o., Jablonné nad Orlicí, čp. 136, 561 64 Jamné nad Orlicí,
IČ: 45537186
- ČKV Praha s. r. o., Zlešická 1804, 148 00 Praha 4, IČ: 00202037
- LBtech a. s., Moravská 786, 570 01 Litomyšl, IČ: 15035808
- AQUA SERVIS, a. s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 60914076
II) schvaluje výzvu k podání nabídky včetně obchodních podmínek a všech jejích dalších
příloh pro výběrové řízení na zhotovitele pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Výměna vodovodního řadu a kanalizace v ulici Na Hřišti v Dobrušce“.
III) jmenuje hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku
malého rozsahu na stavební práce „Výměna vodovodního řadu a kanalizace v ulici Na
Hřišti v Dobrušce“ (dále jen „hodnotící komise“) v tomto složení: Mgr. Martin Pošvář –

referent odboru rozvoje města, Ivo Hagara, investiční technik, Miloš Votroubek DiS.,
referent odboru rozvoje města, a pověřuje hodnotící komisi zároveň otevíráním obálek
s nabídkami a posouzením způsobilosti účastníků.
14. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitostí na část
chodníku na pozemku parc. č. 2707 v obci a k. ú. Dobruška se společností ASINTA, s. r. o.,
stavební společnost, se sídlem Na Poříčí 106, 518 01 Dobruška, IČ 48169501, za účelem
umístění lešení pro opravu fasády a střechy budovy čp. 47 v přiloženém znění.
15. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu pozemku se společností
Chládek a Tintěra, Pardubice, a. s., se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02
Pardubice, IČ 25253361, na část pozemku parc. č. 2944/2 v obci a k. ú. Dobruška o výměře
cca 500 m2 za účelem skladování asfaltového R-materiálu, v přiloženém znění.
16. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Nájemní smlouvy s Martinou Šmídovou, se
sídlem 518 01 Dobruška, K. Michla 887, IČ 06588891, na část chodníku na pozemku parc.
č. 2857/1 v obci a k. ú. Dobruška o výměře 10,5 m2 za účelem provozování venkovního
posezení – letní předzahrádky kavárny – cukrárny, v přiloženém znění.
17. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Dodatku č. 11 ke Smlouvě 433/2005 o nájmu
pozemků se Zemědělským družstvem Dobruška, sídlem Pulická 377, Dobruška,
IČ 00128112, jímž se od 01.01.2018 zvyšuje cena nájmu za hektar pozemku za rok v k. ú.
Dobruška, v k. ú. Křovice, v k. ú. Mělčany a v k. ú. Běstviny na 2.300 Kč/ha a v k. ú.
Pulice na 2.800 Kč/ha. Roční nájemné od 01.01.2018 činí 143.341 Kč.
18. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitostí s manžely
XXXXX, oba trvale bytem XXXXX, za účelem umístění lešení a pro zajištění přístupu
k zadní stěně domu při realizaci oprav domu čp. 315 v Dobrušce, v přiloženém znění.
19. Rada města Dobrušky schvaluje zveřejnění záměru výpůjčky části pozemku parc. č. 2150/1
v obci a k. ú. Dobruška dle přiloženého zákresu.
20. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene - služebnosti pro vodovodní, kanalizační a elektro přípojky s XXXXX, trvale bytem
XXXXX, v přiloženém znění.
21. Rada města Dobrušky souhlasí s využitím pozemku parc. č. 2186/312 v obci a k. ú.
Dobruška společností Material & Technology, s. r. o., se sídlem Čs. odboje 1044, 518 01
Dobruška, IČ 27504522, pro parkování osobních automobilů ve dnech 01.06. - 03.06.2018
v rámci konání soukromé společenské akce (sportovního dětského dne a oslav 20. výročí
firmy Material & Technology, s. r. o., Dobruška) za dohodnutou celkovou cenu ve výši
780 Kč vč. DPH, splatnou v hotovosti v pokladně městského úřadu nejpozději 08.06.2018.
Po skončení akce společnost uvede pozemek do původního stavu.
22. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě ze dne
01.06.2016, ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 15.06.2017, s MMG gastro, s. r. o., se
sídlem Šubertovo nám. 113, 518 01 Dobruška, IČ 05894794, v přiloženém znění.
23. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání –
části prostor restaurace Bazén v budově čp. 998 v ulici Mírové v Dobrušce, která je
součástí pozemku č. 2151/9 v obci a k. ú. Dobruška, vč. vybavení s MMG gastro s. r. o., se
sídlem Šubertovo nám. 113, 518 01 Dobruška, IČ 05894794, v přiloženém znění.

24. Rada města Dobrušky schvaluje zveřejnění záměru uzavření nájemní smlouvy na
opakovaný krátkodobý pronájem prostor sloužících podnikání v Kulturním domě v
Dobrušce, tj. v budově čp. 535, která je součástí pozemku parc. č. 899 v k. ú. a obci
Dobruška, a to v 1. NP prostor za barem, kuchyně, 2x sklad, chodba, v 1. PP sklep se
schodištěm, za účelem poskytování občerstvení při akcích konaných v Kulturním domě v
Dobrušce.
25. Rada města Dobrušky projednala předloženou žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Dobrušky a doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky rozhodnout o poskytnutí /
neposkytnutí neinvestiční dotace ve výši 100.000 Kč spolku Beseda Val z. s., se sídlem č.
p. 44, 518 01 Val, IČ 26591375, na akci „Mezinárodní hudební festival F. L. Věka 2018“ a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dobrušky s tímto
subjektem, v přiloženém znění.
26. Rada města Dobrušky schvaluje
a) uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů ohledně webové domény
http://www.mestodobruska.cz/ se společností Galileo Corporation s. r. o., se sídlem
Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČ 25448714, v přiloženém znění.
b) uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů ohledně webové domény
http://www.kulturadobruska.cz/ se společností Galileo Corporation s. r. o., se sídlem
Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČ 25448714, v přiloženém znění.
27. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů a Smlouvy
o podmínkách Sdílení dat se společností Asseco Solutions, a. s., se sídlem Zelený pruh
1560/99, 140 02 Praha 4, IČ 64949541, v přiloženém znění.
28. Rada města Dobrušky
I) schvaluje bezplatné zapůjčení celého areálu Městského stadionu Václava Šperla
v Dobrušce a městského mobiliáře (pivní sety), velkého pódium bez střešní konstrukce,
mobilní ploty a mobilní dopravní značky), vše spolku FBC Dobruška z. s., IČ 22740333, se
sídlem Mělčanská 118, 518 01 Dobruška, na akci „Dobruška Open Air Cup 2018“, která se
uskuteční ve dnech 04.07. - 06.07.2018.
Pořadatel akce zapůjčené prostory městského stadionu a označený městský mobiliář
převezme dne 25.06.2018 a předá zpět čistý a uklizený dne 06.07.2018. 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.
Podrobnosti 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 „Dobruška Open Air
Cup 2018“, kterou pořádá FBC Dobruška z. s., IČ 22740333, se sídlem Mělčanská 118,
518 01 Dobruška, ve dnech 04.07. – 06.07.2018 na Městském stadionu Václava Šperla
v Dobrušce, ve výši 7.000 Kč včetně DPH za celou akci, která je splatná v hotovosti do
15.07.2018.
29. Rada města Dobrušky schvaluje poskytnutí finančního daru hotovosti ve výši 1.000 Kč pro
každé dítě dle přiloženého seznamu (celkem 13 dětí), jež se zúčastní vítání občánků dne
08.06.2018. Finanční dar se poskytuje na základě podmínek schválených Radou města
Dobrušky dne 14.09.2016.
30. Rada města Dobrušky schvaluje podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na výkon
sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2018, v přiloženém
znění.

31. Rada města Dobrušky souhlasí v souladu s čl. 4 odst. 6 nájemní smlouvy mezi městem
Dobruška a SK Dobruška z. s. ze dne 21.03.2018 s podnájmem části areálu Městského
stadionu Václava Šperla vymezené nájemní smlouvou ze dne 30.05.2018 k uspořádání
kaskadérského vystoupení dne 05.06.2018. Podmínkou podnájmu je uvedení prostor po
skončení akce do původního stavu a případná náhrada způsobené škody. SK Dobruška z. s.
zajistí dohled nad akcí.
32. Rada města Dobrušky schvaluje Knihovní řád městské knihovny platný od 01.06.2018,
v přiloženém znění.
33. Rada města Dobrušky schvaluje vyřazení majetku města Dobrušky dle přiloženého Návrhu
na vyřazení z evidence z účtu č. 112 0004 – materiál, předloženého organizační složkou
Krytý bazén města Dobrušky, a to prokazatelnou fyzickou likvidací a odvozem
k ekologické likvidaci. Majetek je starý a nepotřebný.

