VÝPIS USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 30. SCHŮZI RADY MĚSTA
DOBRUŠKY KONANÉ DNE 08.07.2019
(upraveno podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 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. 11/2019 dle
předloženého návrhu.
3. Rada města Dobrušky bere na vědomí zvýšení základního platu platovým postupem pro paní
Mgr. Bc. Alenu Bačíkovou, MBA, ředitelku Základní školy Františka Kupky, Dobruška,
Františka Kupky 350, okres Rychnov nad Kněžnou, od 01.08.2019.
4. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření dodatku k pojistné smlouvě č. 20813119-65
o pojištění majetku podnikatelů s pojišťovnou Česká pojišťovna a. s., Spálená 75/16, 110 00
Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, na pojištění majetku města s účinností od
08.07.2019, v přiloženém znění.
5. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie se společností ČEZ Distribuce a. s., IČ 247290035 se
sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, 40502 Děčín, v přiloženém znění.
6. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o dílo ze dne 13.11.2018 se
společností GARRET – CZ, spol. s r.o. se sídlem Pulická 146, 518 01 Dobruška,
v přiloženém znění.
7. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření dohody o podstoupení práv a povinností
z investorství u stavby: Přístavba a stavební úpravy restaurace, Mírová 998, Dobruška, a to
pouze na část stavby: Kabelové vedení CYKY-J 4x16 mm2 délky 40 m (přeložení stávajícího
kabelového vedení CYKY 4x16 mm2), se společností ČEZ Distribuce a. s., IČ 247290035 se
sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, 40502 Děčín, v přiloženém znění.
8. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „I/14 a II/309
Dobruška - okružní křižovatka – SO 102, 103, 301, 401“ se Společností Dobruška – SOVIS
+ REKOM, za níž jedná její správce SOVIS CZ, a. s., se sídlem V Mlejnku 608/3a, Třebeš,
500 11 Hradec Králové, IČ 27532208, v přiloženém znění. Tímto dodatkem se zvyšuje cena
za dílo o nové práce za 581.250,44 Kč bez DPH na celkových 8.478.628,27 Kč bez DPH.
9. Rada města Dobrušky při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Dodávka
osvětlovací soustavy (setu)“
I) bere na vědomí Zápis o hodnocení nabídek ze dne 02.07.2019.
II) schvaluje výběr nejvhodnější nabídky pro plnění této veřejné zakázky, a to nabídky
společnosti EUROLAMP, s. r. o., Lazaretní 1/7, 615 00 Brno, IČ 25587943. Nabídková
cena této společnosti činí 156.348 Kč bez DPH, 189.181,08 Kč vč. DPH podle platné sazby.
III) schvaluje odeslání objednávky společnosti, jejíž nabídka byla dle bodu II tohoto
usnesení vybrána jako nejvhodnější, společnosti EUROLAMP, s. r. o., Lazaretní 1/7, 615 00
Brno, IČ 25587943.
10. Rada města Dobrušky při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Dodávka
elektrického ponorného čerpadla“
I) bere na vědomí Zápis o hodnocení nabídek ze dne 02.07.2019.
II) schvaluje výběr nejvhodnější nabídky pro plnění této veřejné zakázky, a to nabídky
společnosti THT Polička, s. r. o., Starohradská 316, 572 01 Polička, IČ 46508147.

Nabídková cena této společnosti činí 44.700 Kč bez DPH, 54.087 Kč vč. DPH podle platné
sazby.
III) schvaluje odeslání objednávky společnosti, jejíž nabídka byla dle bodu II tohoto
usnesení vybrána jako nejvhodnější, společnosti THT Polička, s. r. o., Starohradská 316,
572 01 Polička, IČ 46508147.
11. Rada města Dobrušky při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Dodávka
velkokapacitní samonosné nádrže“
I) bere na vědomí Zápis o hodnocení nabídek ze dne 02.07.2019.
II) schvaluje výběr nejvhodnější nabídky pro plnění této veřejné zakázky, a to nabídky
společnosti GUMOTEX coating, s. r. o., Mládežnická 3062/3a, 690 02 Břeclav,
IČ 07417659. Nabídková cena této společnosti činí 39.859 Kč bez DPH, 48.229,39 Kč vč.
DPH podle platné sazby.
III) schvaluje odeslání objednávky společnosti, jejíž nabídka byla dle bodu II tohoto
usnesení vybrána jako nejvhodnější, společnosti GUMOTEX coating, s. r. o., Mládežnická
3062/3a, 690 02 Břeclav, IČ 07417659.
12. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí se
Společenstvím vlastníků jednotek 702 v Dobrušce, se sídlem Čsl. armády 702, 518 01
Dobruška, IČ 25990071, za účelem výkopových a stavebních prací, uložení zeminy
a umístění zařízení staveniště pro opravy bytového domu čp. 702 v Dobrušce, spočívající
v provedení hydroizolace domu, v přiloženém znění.
13. Rada města Dobrušky schvaluje zveřejnění záměru uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu
pozemku ze dne 04.05.2017, uzavřené s Josefem Jarkovským, 518 01 Dobruška – Domašín
96, IČ 48986691, na pronájem tří částí pozemku parc. č. 2170/13 v obci a k. ú. Dobruška.
Záměrem budou oznámeny tyto změny nájemní smlouvy:
– rozšíření předmětu nájmu o další dvě části pozemku parc. č. 2170/13 v obci a k. ú.
Dobruška dle přiloženého zákresu,
– zvýšení ceny nájmu.
14. Rada města Dobrušky schvaluje
I) termín konání Dobrušské pouti 2020 ve dnech 22.05. – 24.05.2020 s provozem atrakcí již
od 20.05.2020.
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.
15. Rada města Dobrušky souhlasí s vybudováním sjezdu z místní komunikace ve vlastnictví
města Dobrušky na pozemku parc. č. 1170/2 v obci Dobruška a k. ú. Spáleniště na pozemek
parc. č. 240 v obci Dobruška a k. ú. Spáleniště ve vlastnictví paní XXXXX, trvale bytem
XXXXX, v souladu s předloženým výkresem nazvaným Charakteristické provedení sjezdu
č. 1 SJ projektové dokumentace vyhotovené Ing. Jaroslavem Pflegerem, Jablonné
v Podještědí, s názvem „Výstavba rodinného domu na p.č. 1241, 240, 233/3 v k.ú.
Spáleniště“, zakázka číslo 2810/01, a za splnění podmínek, které jsou uvedeny v příloze.
Zároveň Rada města Dobrušky souhlasí se zvláštním užíváním místní komunikace na
pozemku parc. č. 1170/2 v obci Dobruška a k. ú. Spáleniště ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, spočívajícím v provádění
stavebních prací souvisejících s výše uvedenou stavbou sjezdu.
16. Rada města Dobrušky souhlasí s bezplatným užíváním části místní komunikace Kostelní na
pozemku parc. č. 2857/1 v obci a k. ú. Dobruška před domem čp. 9 dle přiloženého zákresu
za účelem realizace výměny výkladních rámů (výloh) u prodejních prostor umístěných
v tomto domě v termínu srpen – září 2019 na dobu max. 2 dnů, přičemž přesný termín

realizace prací pan XXXXX městu oznámí 10 dní předem. Po provedení stavebních prací
bude chodník uveden do původního stavu. Zároveň Rada města Dobrušky souhlasí se
zvláštním užíváním místní komunikace Kostelní na pozemku parc. č. 2857/1 v obci a k. ú.
Dobruška ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, spočívající v provedení stavebních prací (výměny výkladních rámů).
17. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání
s Liborem Tomkem, IČ 66288185, DIČ CZ7803153259, se sídlem Zábrodí – Končiny 113,
549 41 Červený Kostelec, a to části pozemku parc. č. 2151/12 v obci a k. ú. Dobruška,
v přiloženém znění.
18. Rada města Dobrušky
I) byla seznámena se Zápisem z otvírání obálek s nabídkami na prodej pozemků parc.
č. 468 v rozsahu vymezeném geometrickým plánem GPL 1670-72/2012 ze dne 25.04.2012 a
469 v obci a k. ú. Dobruška (dále jen „nemovitosti“).
II) schvaluje toto pořadí účastníků na prodej pozemku parc. č. 468 – zastavěná plocha a
nádvoří – v rozsahu vymezeném geometrickým plánem GPL 1670-72/2012 ze dne
25.04.2012, jehož součástí je budova čp. 285 – rodinného domu (na adrese Křovická čp. 285,
Dobruška), a pozemku parc. č. 469 – zahrada, vše v obci a k. ú. Dobruška:
1. XXXXX Nabízená kupní cena 1.311.999 Kč.
III) doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit prodej pozemku parc.
č. 468 – zastavěná plocha a nádvoří – v rozsahu vymezeném geometrickým plánem GPL
1670-72/2012 ze dne 25.04.2012, jehož součástí je budova čp. 285 – rodinného domu (na
adrese Křovická čp. 285, Dobruška), a pozemku parc. č. 469 – zahrada XXXXX, trvale bytem
XXXXX za nejvyšší ve výběrovém řízení nabídnutou kupní cenu 1.311.999 Kč a uzavření
příslušné kupní smlouvy.
19. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření kupní smlouvy s XXXXX, trvale bytem XXXXX,
na prodej použité pistole CZ 75 Para, v. č. U3174, inv. č. 2115011, za kupní cenu 5.000 Kč a
použité pistole CZ 75 Para, v. č. U3179, inv. č. 2115010, za kupní cenu 5.000 Kč, tedy za
celkovou kupní cenu 10.000 Kč. Cena bude zaplacena hotově při podpisu kupní smlouvy,
zároveň dojde k předání předmětu prodeje.
20. Rada města Dobrušky schvaluje
I) pracovní cestu starosty Ing. Petra Lžíčaře s doprovodem do partnerského polského města
Miejska Górka na akci Dny Miejskiej Górky 2019, která se uskuteční 13.07. – 14.07.2019 a
nákup sudového dobrušského piva jako prezentaci české gastronomie na Slavnostech
v Miejskiej Górce.
II) úhradu nákladů za autobus Josefu Jarkovskému, se sídlem Domašín 96, 518 01 Dobruška,
IČ 48986691 do polského města Miejska Górka a zpět pro mažoretky Tyrkys, které se na
základě pozvání starosty města Miejska Górka zúčastní místních slavností 14.07.2019.

