VÝPIS USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 14. SCHŮZI RADY MĚSTA
DOBRUŠKY KONANÉ DNE 18.02.2019
(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 provedení rozpočtového opatření č. 3/2019 dle
předloženého návrhu.
3. Rada města Dobrušky souhlasí s podáním žádosti o dotaci v projektu Šablony II OP VVV,
kterou bude podávat Základní škola Františka Kupky, Dobruška, Františka Kupky 350, okres
Rychnov nad Kněžnou. Dotace bude využita pro základní školu i pro školní družinu v oblasti
podpory digitálních kompetencí pedagogických pracovníků, vzdělávání žáků a podporu
sociálních dovedností žáků školní družiny. Předpokládané čerpání dotace je od 01.09.2019.
4. Rada města Dobrušky projednala návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Dobrušky
pro rok 2020 až 2022 a doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky jeho schválení.
5. Rada města Dobrušky povoluje výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě Základní škole
Františka Kupky, Dobruška, Františka Kupky 350, okres Rychnov nad Kněžnou, v souladu s
§ 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Výjimka
se povoluje ve třídách 4.B a 5.A na 31 žáků do 31.08.2019 za předpokladu, že bude zajištěna
kvalita vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
6. Rada města Dobrušky schvaluje
I) termín konání Dobrušské pouti 2019 ve dnech 24.05. – 26.05.2019 s provozem atrakcí již
od 22.05.2019.
II) uzavření nájemní smlouvy s Monikou Růžičkovou, se sídlem 503 03 Smiřice, Spořilov
297, IČ 45930139 na plochy na náměstí F. L. Věka a parkoviště za budovou Společenského
centra – Kina 70 v přiloženém znění.
7. Rada města Dobrušky schvaluje zveřejnění záměru uzavřít Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě
ze dne 28.05.2009, uzavřené s panem XXXXX, trvale bytem XXXXX, na pronájem části
pozemku parc. č. 2721 v obci a k. ú. Dobruška. Záměrem budou oznámeny tyto změny
nájemní smlouvy:
– rozšíření předmětu nájmu o části pozemků parc. č. 536 a 537 v obci a k. ú. Dobruška dle
přiloženého zákresu,
– zvýšení ceny nájmu.
8. Rada města Dobrušky souhlasí s vybudováním sjezdu z pozemní komunikace na pozemku
parc. č. 7 v obci Dobruška a k. ú. Běstviny ve vlastnictví města Dobrušky na pozemek parc.
č. 11 v obci Dobruška a k. ú. Běstviny ve vlastnictví pana XXXXX, trvale bytem XXXXX, a
paní XXXXX, trvale bytem XXXXX, v souladu s předloženou projektovou dokumentací pro
povolení stavby vyhotovenou Ing. Romanem Tichovským, Benešov, s názvem „Sjezd na
pozemek 11 v k. ú. Běstviny, Dobruška“, k datu 02/2019. Budovaný sjezd bude v šíři 4 m,
zpevněn štěrkodrtí a asfaltovým betonem, opatřen posuvnou bránou, dešťové vody z tohoto
sjezdu budou svedeny na pozemek stavebníků. Práce na sjezdu budou realizovány v období
2019–2020. Vybudování nového sjezdu je podmíněno tím, že: zahájení prací bude městu –
správě majetku města – nahlášeno 5 dní předem, před zahájením prací bude sepsán předávací
protokol s popisem současného stavu předávaného pozemku, vlastní práce budou hotovy
během max. 7 dní, pozemek bude uveden do původního stavu se zachováním všech
konstrukčních vrstev komunikace, stavebníci jsou povinni zajistit, aby v místě stavby

nedošlo k ohrožení třetích osob, a jsou povinni nahradit veškerou škodu vzniklou
v souvislosti s užíváním stavbou zasaženého pozemku, za níž by z titulu vlastnictví pozemku
neslo odpovědnost město Dobruška, stavebníci budou zajišťovat svým nákladem běžnou
údržbu stavbou zasaženého pozemku, zejména jeho pravidelný úklid a odstraňování odpadů
stavbou vzniklých, stavebníci budou provádět stavební práce tak, aby pozemek nebyl
kontaminován odpadními či jinými závadnými látkami, stavebníci jsou povinni do 10 dnů po
skončení stavebních prací pozemek městu – správě majetku města – předat zpět, stavebníci
budou po dobu 36 měsíců ručit za stejný stav pozemku, jaký byl po dokončení stavby při
předání pozemku zpět městu. Zároveň Rada města Dobrušky souhlasí se zvláštním užíváním
místní komunikace na pozemku parc. č. 7 v obci Dobruška a k. ú. Běstviny ve smyslu
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
spočívající v provádění stavebních prací souvisejících s výše uvedenou stavbou sjezdu.
9. Rada města Dobrušky schvaluje přidělení vyhrazeného parkovacího místa na parkovišti na
pozemku parc. č. pozemku parc. č. 2122/1 v obci a k. ú. Dobruška přiléhajícím k bytovému
domu čp. 829–831 v Dobrušce dle zákresu paní XXXXX, trvale bytem XXXXX, číslo
průkazu ZTP XXXXX, pro automobil s registrační značkou RKE 77-93, na dobu 5 let ode
dne nabytí právní moci rozhodnutí o zvláštním užívání místní komunikace na přidělení
tohoto vyhrazeného parkovacího místa. Pokud by během této doby odpadl důvod, pro který
vlastník dotčené komunikace vydal souhlas s vyhrazením parkovacího místa, např. ukončení
platnosti průkazky ZTP XXXXX apod., platnost tohoto povolení zaniká. O těchto změnách,
které by měly vliv na platnost tohoto povolení, je nutné informovat odbor výstavby a
životního prostředí – silniční hospodářství MÚ Dobruška. Výměnu dodatkové tabulky
v případě změny registrační značky silničního vozidla a jejich instalace hradí žadatel.
Vozidlo parkující na tomto vyhrazeném parkovacím místě musí být po celou dobu způsobilé
provozu ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu zákona č.168/1999 Sb., o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších předpisů. Po
uplynutí doby platnosti vydaného povolení zvláštního užívání místní komunikace bude
příslušné dopravní značení Technickými službami města Dobrušky odstraněno, případně
zakryto. Pokud bude žadatel požadovat prodloužení užívání vyhrazeného parkovacího místa
je nutné alespoň 30 dnů před uplynutím doby platnosti rozhodnutí požádat o jeho
prodloužení.
10. Rada města Dobrušky schvaluje přidělení vyhrazeného parkovacího místa na parkovišti na
pozemku parc. č. 270/119 v obci a k. ú. Dobruška poblíž bytového domu čp. 990–991
v Dobrušce dle zákresu panu XXXXX, zákonnému zástupci XXXXX, oba trvale bytem
XXXXX, číslo průkazu ZTP/P XXXXX, pro automobil s registrační značkou 4H6 3993, na
dobu 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zvláštním užívání místní komunikace na
přidělení tohoto vyhrazeného parkovacího místa. Pokud by během této doby odpadl důvod,
pro který vlastník dotčené komunikace vydal souhlas s vyhrazením parkovacího místa, např.
ukončení platnosti průkazky ZTP/P č. XXXXX apod., platnost tohoto povolení zaniká.
O těchto změnách, které by měly vliv na platnost tohoto povolení, je nutné informovat odbor
výstavby a životního prostředí – silniční hospodářství MÚ Dobruška. Výměnu dodatkové
tabulky v případě změny registrační značky silničního vozidla a jejich instalace hradí
žadatel. Vozidlo parkující na tomto vyhrazeném parkovacím místě musí být po celou dobu
způsobilé provozu ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu zákona č. 168/1999 Sb.,
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších
předpisů. Po uplynutí doby platnosti vydaného povolení zvláštního užívání místní
komunikace bude příslušné dopravní značení Technickými službami města Dobrušky
odstraněno, případně zakryto. Pokud bude žadatel požadovat prodloužení užívání
vyhrazeného parkovacího místa je nutné alespoň 30 dnů před uplynutím doby platnosti
rozhodnutí požádat o jeho prodloužení.

11. Rada města Dobrušky schvaluje umístění reklamního banneru Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu Častolovice, se sídlem Žižkova 240, 517 50 Častolovice,
IČ 60887371, na plotě kolem pozemku parc. č. 2136/1 v obci a k. ú. Dobruška ve vlastnictví
města Dobrušky na dobu od 03.04.2019 do 14.04.2019 za dohodnutou cenu ve výši
14 Kč/den + DPH. Cena je splatná do 14 dnů od vystavení faktury po ukončení období.
12. Rada města Dobrušky schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku parc. č. 2186/312
v obci a k. ú. Dobruška ve vlastnictví města Dobrušky za pozemky parc. č. 2202/20,
3018/124 a části pozemků parc. č. 2186/2, 2186/313, 2186/314, 2186/316 v obci a k. ú.
Dobruška s doplatkem, dle přiloženého zákresu.
13. Rada města Dobrušky schvaluje uplatnění práva na jednostranné zvyšování nájmů v roce
2019 o procento odpovídající výši inflace oficiálně vyhlášené ČSÚ za předchozí kalendářní
rok, a to u všech smluv o nájmu prostor sloužících podnikání v budově polikliniky
v Pulické ulici čp. 99 v Dobrušce.
14. Rada města Dobrušky schvaluje ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 9 v ulici Na Příčnici
čp. 690 v Dobrušce s XXXXX, trvale bytem XXXXX, dědicem po paní XXXXX, posledně
bytem XXXXX, zemřelé XXXXX, a to dohodou k 28.02.2019.
15. Rada města Dobrušky schvaluje ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 11 v ulici Na Příčnici
čp. 1011 v Dobrušce s XXXXX, trvale bytem XXXXX, dědicem po paní XXXXX, posledně
bytem XXXXX, zemřelé XXXXX, a to dohodou k 28.02.2019.
16. Rada města Dobrušky schvaluje zveřejnění záměru prodeje volných bytových jednotek
č. 977/23, 976/5, 976/19 a 975/2 v Orlické ulici v Dobrušce a vyhlášení výběrových řízení
na určení jejich kupujících, v přiloženém znění.
17. Rada města Dobrušky jmenuje komisi pro hodnocení nabídek na prodej bytových jednotek č.
977/23, 976/5, 976/19 v bytovém domě čp. 976, 977, 978 a bytové jednotky
č. 975/2 v bytovém domě čp. 974, 975 v Orlické ulici v Dobrušce v tomto složení: Ing. arch.
Oldřich Bittner, člen komise, Mgr. Daniel Radoch, člen komise, Ing. Zdeňka Hanousková,
člen komise a Petra Hůlková, náhradník za člena komise.
18. Rada města Dobrušky schvaluje poskytnutí daru ve výši 5.000 Kč spolku Všesportovní
kolegium Královéhradeckého kraje, z. s., se sídlem U Koruny 292/24, 500 02 Hradec
Králové – Pražské Předměstí, IČ 02143208, a uzavření darovací smlouvy s tímto subjektem,
v přiloženém znění.
19. Rada města Dobrušky
I) projednala předložené žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dobrušky dle
přiloženého seznamu.
II) rozhodla o poskytnutí / neposkytnutí dotací tak, jak je uvedeno v přiloženém seznamu.
III) schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace na poskytnutí dotací
schválených dle bodu II tohoto usnesení s příslušnými žadateli, a to dle vzorové smlouvy
schválené Radou města Dobrušky dne 13.12.2016.
IV) schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s Domácím hospicem
Setkání, o. p. s., se sídlem Hrdinů odboje 1017, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 0230529,
v přiloženém znění.
V) doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky rozhodnout o poskytnutí / neposkytnutí
dotací uvedených v přiloženém seznamu a schválit uzavření veřejnoprávních smluv o

poskytnutí dotace s úspěšnými žadateli dle vzorové Smlouvy o poskytnutí dotace schválené
Radou města Dobrušky dne 13.12.2016.
20. Rada města Dobrušky schvaluje navýšení stavu zaměstnanců městského úřadu o jednoho
referenta k projednávání dopravních přestupků.
21. Rada města Dobrušky schvaluje ceník Hotelu Dobruška pro spolupráci s ubytovacími
portály, v přiloženém znění. Ceník je platný od 18.02.2019.
22. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Smlouvy na provádění prádelenských služeb se
společností Prádelny a čistírny Náchod, a. s., se sídlem Jugoslávská 20, 547 01 Náchod, IČ
46504991, DIČ CZ46504991, v přiloženém znění.
23. Rada města Dobrušky v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném
znění, akciové společnosti Centrální zdroj tepla Dobruška, a. s., se sídlem Čs. odboje 50,
518 01 Dobruška, IČ 25282719
I) schvaluje v návaznosti na dosažení dobrých ekonomických výsledků vyúčtování ceny
tepelné energie za účetní rok 2018 mimořádnou odměnu pro pana XXXXX, technika
provozu ve výši jedné poloviny průměrné měsíční mzdy roku 2018, tj. 22.462 Kč.
II) schvaluje navýšení základního platu pro pana XXXXX, technika provozu od 01.02.2019
na 30.000 Kč. Prémiové ohodnocení se nemění.
24. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření dohody s JUDr. Jaroslavou Vodičkovou – POLIS,
se sídlem Hodonínská 883/12, Praha 4, IČ 86593315 za účelem zabezpečení přípravy
v kurzu zaměřeném na získání osvědčení o odborné způsobilosti strážníků, v přiloženém
znění.
25. Rada města Dobrušky schvaluje Knihovní řád městské knihovny platný od 01.03.2019,
v přiloženém znění.
26. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření servisní smlouvy č. 012019027 se společností XC
tech, s. r. o., se sídlem Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha – Vinohrady, IČ 05529778,
v přiloženém znění. Předmětem smlouvy je poskytnutí servisních služeb v Kině 70 dle
servisního plánu pro rok 2019 v ceně 32.800 Kč bez DPH.
27. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje č. SR_19_1647194 s Královéhradeckým krajem, se sídlem
Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546, v přiloženém znění.
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové dotace z prostředků poskytnutých poskytovateli
ze státního rozpočtu na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním služby ve
výši 685.740 Kč.
28. Rada města Dobrušky
I) byla seznámena s oznámením změny ceny obědů, které zaslal dodavatel Jaroslav Černý,
se sídlem Slavětín nad Metují 103, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ 72917890 v souladu
s čl. III. odst. 4. Smlouvy o dodávkách obědů ze dne 04.11.2016.
II) schvaluje Ceník úkonů Pečovatelské služby, v přiloženém znění. Důvodem je oznámení
dodavatele o změně ceny obědů. Nová cena obědů činí 75 Kč. Ceník je účinný od
01.04.2019.
29. Rady města Dobrušky byla seznámena se zprávou Bytové a sociální komise Rady města
Dobrušky o hospodaření s byty v majetku města.

