VÝPIS USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 171. SCHŮZI RADY MĚSTA
DOBRUŠKY KONANÉ DNE 20.06.2018
(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
"Výměna technologie fontány – Šubrtovo náměstí, Dobruška“
I) bere na vědomí Zápis o hodnocení nabídek ze dne 15.06.2018.
II) schvaluje výběr nejvhodnější nabídky pro plnění této veřejné zakázky, a to nabídky
Jaroslava Slouky, Masarykova 255, 533 04 Sezemice, IČ 62710320. Nabídková cena tohoto
subjektu činí 435.300 Kč bez DPH, tj. 526.713 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, a to s Jaroslavem Sloukou, Masarykova 255, 533 04
Sezemice, IČ 62710320, v přiloženém znění.
3. Rada města Dobrušky
I) schvaluje zahájení výběrového řízení na zhotovitele pro veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce „Oprava místní komunikace na pozemku parc. č. 1197/1 v kat.
Spáleniště“ formou odeslání výzvy o zahájení výběrového řízení těmto obchodním
subjektům:
- HOLD s. r. o., Orel 35, 538 21 Slatiňany, IČ: 45538425
- Chládek Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí,
IČ: 25253361
- SWIETELSKY stavební s. r. o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, odštěpný
závod Dopravní stavby VÝCHOD, IČ: 48035599
- STAVITELSTVÍ DS s. r. o., Mírová 1446, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 25932381
- MIROS MAJETKOVÁ a. s., Pardubice, Polabiny, Hradecká 545, 533 52 Pardubice,
IČ: 27523934.
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 „Oprava místní komunikace na pozemku parc. č. 1197/1 v kat. Spáleniště“.
III) jmenuje hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku
malého rozsahu na stavební práce „Oprava místní komunikace na pozemku parc. č. 1197/1
v kat. Spáleniště“ (dále jen „hodnotící komise“) v tomto složení: Richard Hynek – vedoucí
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.
4. Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit toto usnesení:
Zastupitelstvo města Dobrušky mění své usnesení č. ZM 09/22/2018 ze dne 18.04.2018
takto:
– k usnesení přiložený Seznam movitých věcí se nahrazuje novým Seznamem movitých
věcí,
– v usnesení uvedená celková kupní cena movitých věcí se mění na částku ve výši
72.747 Kč,
– v usnesení uvedená celková kupní cena se mění na částku ve výši 10.772.747 Kč,
– v usnesení uvedený den podání návrhu na vklad vlastnického práva města Dobrušky do
katastru nemovitostí a den převzetí předmětu koupě se mění na 31.08.2018,
– v usnesení uvedené období, za nějž vyúčtování nákladů na služby a záloh vybraných od
nájemců v budově čp. 99 a vyrovnání případných přeplatků/nedoplatků z tohoto

vyúčtování provede společnost POLIKLINIKA DOBRUŠKA, s. r. o., se mění na
01.01.2018 – 31.08.2018,
– v usnesení uvedený den, od nějž se město Dobruška zaváže zajišťovat nájemcům prostor
v budově čp. 99 v nájemních smlouvách sjednané služby, se mění na 01.09.2018,
– v ostatním se usnesení nemění.
5. Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit Plán rozvoje
sportu v Dobrušce na období 2018 – 2020, v přiloženém znění.

