Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 166. SCHŮZI RADY MĚSTA
DOBRUŠKY KONANÉ DNE 13. 8. 2014
(upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)

1. Rada města Dobrušky
I) schvaluje zahájení zadávacího řízení na dodavatele pro veřejnou zakázku malého
rozsahu 2. kategorie na služby „Revitalizace Archlebových sadů včetně stromořadí v ul.
Opočenská“ formou odeslání výzvy o zahájení zadávacího řízení těmto obchodním
subjektům:
- Jan Šolc, IČ: 42251923, Pohoří 30, 518 01 Dobruška;
- Okrasné zahrady arboristika s.r.o., IČ: 27535363, Žďárky 69, 549 37
Žďárky;
- Pavel Říha, IČ: 14545080, Čelakovského 246, 549 01 Nové Město nad
Metují;
- Roman Hanuš, IČ: 63592967, Velké Petrovice - Petrovičky 43, 549 54
Police nad Metují;
- Školky a realizace sadových úprav, společnost s ručením omezeným, IČ:
49812238, Pardubická 175/83, 500 04 Hradec Králové – Plačice;
- Zahrada a park s.r.o., IČ: 27539687, Všestary 1, 503 12 Všestary;
II) schvaluje výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci včetně obchodních
podmínek a všech jejích dalších příloh pro zadávací řízení na dodavatele pro veřejnou
zakázku malého rozsahu 2. kategorie na služby „Revitalizace Archlebových sadů včetně
stromořadí v ul. Opočenská“; zadávací dokumentace je v přiloženém znění;
III) jmenuje hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku
malého rozsahu 2. kategorie na služby „Revitalizace Archlebových sadů včetně
stromořadí v ul. Opočenská“ (dále jen „hodnotící komise“) v tomto složení: Ing. Petr
Lžíčař, místostarosta (náhradnice: Blanka Čiháčková, místostarostka), Mgr. Jana
Melicharová, zastupitel (náhradník: Josef Jindra, zastupitel), Ing. Petr Zima, vedoucí
odboru rozvoje města, (náhradník: Ing. Zdena Hanousková, vedoucí oddělení majetku
města), Miloš Votroubek, DiS., referent odboru rozvoje města, (náhradník: Ing. Tomáš
Vondráček, referent odboru rozvoje města), Mgr. Martin Pošvář, referent odboru rozvoje
města (náhradník: Ivo Hagara, investiční technik a pověřuje hodnotící komisi zároveň
výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami a posouzením kvalifikace
uchazečů.
2. Rada města Dobrušky souhlasí s poskytnutím slevy z kupní ceny dle kupní smlouvy
uzavřené dne 11. 7. 2014 mezi městem Dobruškou a společností STROM PRAHA
a.s., Lohenická 607, Praha 9 - Vinoř, IČ: 25751069, ve výši 3 500 Kč bez DPH, 4 235
Kč vč. DPH.
3. Rada města Dobrušky
I) schvaluje zaslání výzvy týkající se výměny střešních světlíků na budově ZŠ Pulická,
v přiloženém znění, těmto dodavatelům:
- STAVOS Dobruška s.r.o., se sídlem Opočenská 436, 518 01 Dobruška, IČ:
49284169;
- KERSON spol. s r.o., se sídlem Dobré 80, 517 93 Dobré, IČ: 45536040;
- ASINTA spol. s r.o., se sídlem Na Poříčí 106, 518 01 Dobruška, IČ:
48169501;
- NSK s.r.o., se sídlem Jaroměř – Semonice 9, 551 01, IČ: 64790509;

-

MEGAS s.r.o., se sídlem Vážní 1003, 500 03 Hradec Králové, IČ:
25989421;
- PS-STAV Náchod s.r.o., se sídlem Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod, IČ:
28858531;
II) jmenuje komisi k hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výměna
střešních světlíků na budově ZŠ Pulická v Dobrušce“ v tomto složení: Ing. Petr Zima vedoucí odboru rozvoje města, Blanka Čiháčková - místostarostka, Ing. Tomáš
Vondráček - referent odboru rozvoje města.
4. Rada města Dobrušky schvaluje objednání opravy a doplnění části fasády a
impregnace kamenné dlažby u vchodu domku F.L.Věka v Dobrušce u společnosti
ASINTA, s.r.o. stavební společnost, se sídlem Na Poříčí 106, 518 01 Dobruška, IČ
48169501, dle cenové nabídky ze dne 29. 7. 2014 ve výši 24 385 Kč bez DPH a s
termínem dokončení do 30. 9. 2014.
5. Rada města Dobrušky
I) schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce „I/14 Dobruška – Křovice, úprava křižovatky bezpečnostní prvek,
chodník a veřejné osvětlení“ v přiloženém znění;
II) schvaluje obchodní podmínky u veřejné zakázky „I/14 Dobruška – Křovice, úprava
křižovatky bezpečnostní prvek, chodník a veřejné osvětlení“, v přiloženém znění;
III) schvaluje zaslání výzvy dle bodu 1 tohoto usnesení těmto dodavatelům:
- Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., se sídlem Vysoké Mýto – Litomyšlské
Předměstí, Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25953818;
- COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9 – Vysočany, Ke Klíčovu 9, 190 00
Praha 9, IČ: 26177005;
- MATEX HK s.r.o., se sídlem Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČ:
25968807;
- M – SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, Pardubice, IČ: 42196868;
- STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ:
60838744;
- MADOS MT s.r.o., se sídlem Lupenice 6, 517 41 Rychnov nad Kněžnou,
IČ: 25297899;
IV) jmenuje hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek a zároveň pro otevírání
obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku malého rozsahu „ I/14 Dobruška – Křovice,
úprava křižovatky bezpečnostní prvek, chodník a veřejné osvětlení“ ve složení: Ing.
Petr Lžíčář – místostarosta, Petr Moravec – zastupitel, Miloš Votroubek, DiS. –
referent odboru rozvoje města, Ivo Hagara - investiční technik.
6. Rada města Dobrušky
I) schvaluje výzvu k poptávkovému řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci
„Výměna vodovodního řadu v ulici Zdeňka Nejedlého“, v přiloženém znění;
II) schvaluje obchodní podmínky veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna
vodovodního řadu v ulici Zdeňka Nejedlého“, v přiloženém znění;
III) schvaluje zaslání výzvy dle bodu 1 tohoto usnesení těmto dodavatelům:
- AQUA SERVIS a.s., se sídlem Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou, IČ: 60914076;
- VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí, se sídlem Jamné nad Orlicí 136,
561 65 Jamné nad Orlicí, IČ: 45537186;

-

Žap – Vak VODOVOD Opočno, s.r.o., se sídlem Hradecká 217, 517 73
Opočno, IČ: 49810944;
- P S K, v.o.s. CHOCEŇ, se sídlem T. N. Kautníka čp. 165, 565 01 Choceň,
IČ: 63220369;
IV) jmenuje hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek a zároveň pro otevírání
obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Výměna vodovodního
řadu v ulici Zdeňka Nejedlého“ ve složení: Ing. Petr Lžíčář – místostarosta, Ivan
Koláčný – zastupitel, Miloš Votroubek, DiS. – referent odboru rozvoje města. Ivo
Hagara – investiční technik.
7. Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit směnu
pozemků v obci Dobruška a k. ú. Mělčany u Dobrušky, a to pozemku parc. č. 23/9
o výměře 73 m2 a dílu „b“ o výměře 17 m2 odděleného GP č. 116-23/2014 ze dne 21.
3. 2014 vyhotoveným Ing. Milošem Tůmou, CSc., Opočno z pozemku parc. č. 368/1
ve vlastnictví města Dobrušky za pozemek parc. č. 368/7 o výměře 62 m2, díl „e“ o
výměře 16 m2 oddělený stejným GP z pozemku parc. č. 21/2 a díl „d“ o výměře 8 m2
oddělený stejným GP z pozemku parc. č. st. 20/1, ve vlastnictví ……………….
Směna bude realizována ve smluvních cenách. Dohodnutá cena pozemků
směňovaných městem Dobruškou činí 1 800 Kč, dohodnutá cena pozemků
směňovaných ………… činí 1 800 Kč. Náklady na vyhotovení geometrického plánu
nutného k oddělení pozemků a správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí hradí ………………..
8. Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit výkup
pozemků v obci a k. ú. Dobruška, a to pozemku parc. č. 1880/11 o výměře 3 m2
odděleného geometrickým plánem č. 1773-23/2014 ze dne 7. 3. 2014, vyhotoveného
společností Geospol, s. r. o., Dobruška, z pozemku parc. č. 1880/4, pozemku parc. č.
2859/8 o výměře 1 m2 odděleného stejným geometrickým plánem z pozemku parc. č.
2859/3 a pozemku parc. č. 2859/7 o výměře 1 m2 odděleného stejným geometrickým
plánem z pozemku parc. č. 2859/5, za kupní cenu ve výši 500 Kč. Prodávajícími jsou
………………………………………. Kupní cena je splatná do 30 dnů od podpisu
kupní smlouvy. Město Dobruška hradí náklady na vyhotovení geometrického plánu
nutného k oddělení pozemků a správní poplatek za vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
9. Rada města Dobrušky schvaluje vyvěšení záměru směny částí pozemků parc. č.
2182/3, 2186/105, 2186/3 a 2891/1 v obci a k. ú. Dobruška ve vlastnictví města
Dobrušky za části pozemků parc. č. 2186/300 a 2891/7 v obci a k. ú. Dobruška.
10. Rada města Dobrušky byla seznámena s Vyjádřením ke znaleckému posudku ČVUT
v Praze č. 231-14 ohledně hodnoty pozemků zapsaných na LV č. 1536 pro k. ú.
Dobruška ze dne 4. 7. 2014 od JUDr. Ivany Syrůčkové a souhlasí se zasláním
Vyjádření k dopisu ze dne 4. 7. 2014 JUDr. Ivaně Syrůčkové, advokátce, Plzeňská 4 –
Anděl, 150 00 Praha 5, v přiloženém znění a se zasláním Oznámení o námitkách proti
znaleckému posudku č. 231-14 ze dne 17. 2. 2014 Českému vysokému učení
technickému, Fakultě stavební, Znaleckému ústavu – institutu soudního znalectví,
Thákurova čp. 7, 166 29 Praha 6 – Dejvice, v přiloženém znění.

11. Rada města Dobrušky schvaluje vyvěšení záměru směny části pozemku parc. č.
2817/1 ve vlastnictví města Dobrušky za část pozemku parc. č. 626/2 v obci a k. ú.
Dobruška.
12. Rada města Dobrušky schvaluje vyvěšení záměru prodeje části pozemku parc.
č. 2817/1 v obci a k. ú. Dobruška jeho stávajícímu uživateli.
13. Rada města Dobrušky schvaluje vyvěšení záměru prodeje části pozemku parc. č.
625/2 v obci a k. ú. Dobruška jeho stávajícímu uživateli.
14. Rada města Dobrušky schvaluje vyvěšení záměru prodeje částí pozemku parc. č.
2827/4 v obci a k. ú. Dobruška jejich stávajícím uživatelům.
15. Rada města Dobrušky schvaluje vyvěšení záměru směny částí pozemku parc. č.
2827/4 ve vlastnictví města Dobrušky za část pozemku parc. č. 622/5 v obci a k. ú.
Dobruška.
16. Rada města Dobrušky schvaluje vyvěšení záměru směny části pozemku parc. č.
2827/4 ve vlastnictví města Dobrušky za část pozemku parc. č. 622/1 v obci a k. ú.
Dobruška.
17. Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky zrušit své Usnesení
č. ZM 12/23/2014: „Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje prodej pozemku parc. č.
1026/11 o výměře 72 m2 odděleného geometrickým plánem č. 184-27/2014 ze dne 7. 3.
2014, vyhotoveného Ing. Milošem Tůmou, CSc., Opočno, z pozemku parc. č. 1026/8 a
dílu „a“ o výměře 10 m2 odděleného stejným geometrickým plánem z pozemku parc.
č. 1026/8 a sloučeného do pozemku parc. č. st. 21, vše v obci Dobruška a k. ú.
Domašín u Dobrušky, panu ……………………….., za dohodnutou kupní cenu v celkové
výši 21 176 Kč, splatnou při podpisu smlouvy. Náklady na vyhotovení geometrického
plánu a správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí hradí kupující.“
18. Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit prodej
pozemků parc. č. 1026/12 o výměře 72 m2 a parc. č. 1026/13 o výměře 10 m2
oddělených geometrickým plánem č. 187-27/2014 ze dne 24. 7. 2014, vyhotoveným
Ing. Milošem Tůmou, CSc., Opočno, z pozemku parc. č. 1026/8 v obci Dobruška a k.
ú. Domašín u Dobrušky panu ………………………………, za dohodnutou kupní
cenu v celkové výši 21 176 Kč, splatnou při podpisu smlouvy. Náklady na vyhotovení
geometrického plánu a správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí hradí kupující.
19. Rada města Dobrušky schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemků parc. č. 1279/21,
1279/23, 1279/24, 1279/25, 1279/26, 1279/27, 1279/28, 1279/29, 1279/30, 1279/31 a
1279/32 v obci a k. ú. Dobruška.
20. Rada města Dobrušky schvaluje vyvěšení záměru pronájmu části pozemku parc. č.
2951/1 v obci a k. ú. Dobruška.
21. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Dohody o splátkách s uznáním dluhu
s ………………………………………., dle níž zaplatí částku ve výši 8 808 Kč

v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 881 Kč, splatnými vždy k 28. dni
v měsíci, počínaje měsícem září 2014, a to pod ztrátou výhody splátek. Podmínkou
uzavření dohody je její podepsání dlužníkem nejpozději do 31. 8. 2014.
22. Rada města Dobrušky schvaluje podání žádosti Úřadu práce ČR o změnu Dohod o
vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí
příspěvku č. RKA-VN-1/2014 uzavřené dne 28. 2. 2014 a č. RK-V-5/2014 uzavřené
dne 23. 5. 2014 v přiloženém znění.
23. Rada města Dobrušky schvaluje Smlouvu o poskytnutí jednorázového příspěvku na
akci v r. 2014 - na výdaje spojené s realizací koncertu „AVE MARIA - VÁNOCE
2014“ ve výši 5 000 Kč Mgr. Emě Hubáčkové, operní pěvkyni, Šimkova 927/7, 500
03 Hradec Králové, IČ 682897744.
24. Rada města Dobrušky schvaluje ceník pro stánkový prodej na akci Svatováclavské
slavnosti, pořádané v Dobrušce ve dnech 26. - 27. září 2014. U stánků prezentujících
„staročeská řemesla a výrobky“ stanovuje cenu 300 Kč/stánek (velikost obsazené
plochy do 6 m2). U stánků prodávajícího občerstvení cenu 1 200 Kč (velikost
obsazené plochy do 10 m2), cenu 1 500 Kč (velikost obsazené plochy od 10 do 20 m2)
a cenu 2 000 Kč (velikost obsazené plochy nad 20 m2). Obsazenou plochou se myslí
prostor stánku i případné další plochy nezbytné k provozu stánku (gril, lednice,
automobil, přívěs, karavan apod.) Ceny obsahují využití možnosti připojení do
elektrické sítě.
25. Rada města Dobrušky schvaluje cenu 300 Kč za rezervaci 1 dráhy na 1 hodinu
v krytém bazénu v Dobrušce pro společnost Sports Team - Rychnov nad Kněžnou z.s.,
se sídlem Sluneční 302, Staré Hradiště 533 53, IČ: 22715347, zastoupenou Jiřím
Jedličkou, pro dny úterý a čtvrtek mezi 15:00 – 18:00 v období říjen 2014 – červen
2015. Zároveň Rada města Dobrušky ukládá Mgr. Petru Poláčkovi připravit smlouvu
ke vzájemnému podepsání.
26. Rada města Dobrušky schvaluje objednání tisku publikace „Znak města Dobrušky a
jeho heraldické památky“ od autorů Mgr. Zdeňky Kulhavé a PaedDr. Josefa Ptáčka u
tiskárny Jan Martinec AG – TYP, se sídlem Rudé Armády 1468, 517 41 Kostelec nad
Orlicí, IČ 11076241, v celkovém počtu nákladu 500 ks za cena 20 000 Kč vč. DPH.
27. Rada města Dobrušky schvaluje Smlouvu č. 02/2014/MFF, o realizaci tanečního a
hudebního vystoupení s Městským kulturním střediskem, se sídlem Žižkova 365, 549
41 Červený Kostelec, IČ 00188557, zastoupené Mgr. Lenkou Slavíkovou,
v přiloženém znění. Cena za vystoupení činí 10 000 Kč.
28. Rada města Dobrušky schvaluje Smlouvu o poskytnutí vysílacího kanálu a zajištění
vysílání místního informačního kanálu pod názvem Infokanál Nej TV – Dobruška ve
veřejné telekomunikační síti Nej TV ve městě Dobruška se společností Nej TV a. s.,
se sídlem Francouzská 75/4, 120 00 Praha 2, IČ 28128338, v přiloženém znění.
Jednorázový poplatek za rozšíření licence činí 10 000 Kč.
29. Rada města Dobrušky schvaluje smlouvu o dílo s Janem Kotoučkem, se sídlem
Labská kotlina 972/20, 500 02 Hradec Králové, IČ 48641901, v přiloženém znění,

jejímž předmětem je zhotovení 200 ks výtisků map Dobruška – Orlické hory za cenu
5 000 Kč vč. DPH. Zboží bude použito k prezentaci města Dobrušky formou daru.
30. Rada města Dobrušky schvaluje účast starosty města Ing. Mgr. Petra Tojnara,
místostarostky Blanky Čiháčkové a pracovnic IC na akci Dožínky v Miejské Górce.
Akce se koná 23. a 24. 8. 2014.
31. Rada města Dobrušky uděluje výjimku z podmínek uvedených v OZV č. 5/2014 o
stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení venkovních, veřejnosti
přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a
jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zabezpečení veřejného pořádku.
Rada města povoluje TJ Dobruška – fotbalový oddíl, Mělčanská 118, 518 01
Dobruška, IČ 42885060, uspořádat v době nočního klidu ze dne 23. 8. 2014 na den 24.
8. 2014 akci „Taneční zábava a diskotéka“ do 3:00 hodin. Dále Rada města Dobrušky
schvaluje pro tuto akci bezplatné zapůjčení městského mobiliáře po dohodě
s Technickými službami města Dobrušky.
32. Rada města Dobrušky neschvaluje udělení výjimky z Nařízení města Dobrušky č.
1/2005, kterým se vydává tržní řád, pro provozování restauračních zahrádek po 22
hodině pro Hernu Bar Mirage a Hernu Montana, provozovaných společností iBora
s.r.o., se sídlem Kubelkova 1224/42, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ 24232122.

