Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 127. SCHŮZI RADY MĚSTA
DOBRUŠKY KONANÉ DNE 7. 10. 2013
(upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)

1. Rada města Dobrušky
a) schvaluje Přihlášku aukce k obchodování elektřiny v rámci sdružených služeb
dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí, včetně všech jejích
příloh, v přiloženém znění, pro centralizovaný nákup elektrické energie pro
město Dobruška jakožto centrálního zadavatele a jím zřízené příspěvkové
organizace na Českomoravské komoditní burze Kladno;
b) souhlasí se zahájením obchodování a s uzavřením příslušného burzovního
obchodu na nákup elektřiny na Českomoravské komoditní burze Kladno
v nejbližším možném termínu.
2. Rada města Dobrušky při zadávání podlimitní veřejné zakázky na dodávky „Dodávka
cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Dobruška“ (dále také jen „zakázka“)
I.
byla seznámena s Protokolem o 3. jednání hodnotící komise ze dne 2. 10. 2013
a Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 2. 10. 2013 v přiloženém
znění;
II.
II. rozhoduje dle § 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění, o výběru nejvhodnější nabídky pro plnění této
veřejné zakázky, a to nabídky obchodní společnosti STROJ-INVEST CZ s.r.o.,
Větrná 941/27a, 568 02 Svitavy - Lány, IČ 25271687; text Oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky je v přiloženém znění;
III.
schvaluje uzavření kupní smlouvy s uchazečem, jehož nabídka byla dle bodu
II. tohoto usnesení vybrána jako nejvhodnější, obchodní společností
STROJ-INVEST CZ s.r.o., Větrná 941/27a, 568 02 Svitavy - Lány,
IČ 25271687, za cenu 2 233 000 Kč bez DPH, ve znění v souladu s návrhem
smlouvy předloženým vybraným uchazečem v jeho nabídce na plnění zakázky
a v souladu s dalšími částmi nabídky tohoto uchazeče, a to za podmínky, že
v zákonné lhůtě nebudou podány námitky proti rozhodnutí zadavatele o výběru
nejvhodnější nabídky dle bodu II. tohoto usnesení;
IV.
ukládá Ing. arch. Ivě Lánské, vedoucí odboru rozvoje města,
a) zajistit zveřejnění Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky dle bodu
II. tohoto usnesení na profilu zadavatele,
b) zajistit realizaci všech dalších potřebných úkonů dle zákona
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění.
3. Rada města Dobrušky souhlasí s likvidací pro město již nepoužitelné betonové
zámkové dlažby tvaru „I“ a betonové čtvercové dlažby o rozměrech 30 x 30 cm ze
stavby „Rekonstrukce ul. Komenského“ a stavby „Řešení předprostoru společenského
centra – Kina 70“ formou nabídnutí veřejnosti k bezplatnému rozebrání.
4. Rada města Dobrušky schvaluje zadaní provedení autorského dozoru pro akci
„Dobruška – rekonstrukce místní komunikace v ulici Domašínská“ Ing. Jiřímu Cihláři,
se sídlem Orlické nábřeží 1029, 565 01 Choceň, IČ 74598716, dle cenové nabídky
v přiloženém znění. Cena se skládá z cestovného (2 x 41 km x 7 Kč/km) a
z provedeného úkonu 400 Kč/hod. Ing. Cihlář není plátce DPH.

5. Rada města Dobrušky schvaluje zadání provedení výměny navrtávacích pasů, zemních
ventilů, souprav a poklopů při akci „Dobruška – rekonstrukce místní komunikace
v ulici Domašínská“ společnosti AQUA SERVIS a.s., se sídlem Štemberkova 1094,
516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 60914076, dle cenové nabídky v přiloženém znění.
Celková cena činí 65 703 Kč vč. 21 % DPH.
6. Rada města Dobrušky schvaluje zadání provedení prodloužení vodovodních přípojek
z důvodu vyřazení vodovodu JS 50 Lt při akci „Dobruška – rekonstrukce místní
komunikace v ulici Domašínská“ společnosti AQUA SERVIS a.s., se sídlem
Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 60914076, dle cenové nabídky
v přiloženém znění. Celková cena činí 69 580 Kč vč. 21 % DPH.
7. Rada města Dobrušky schvaluje vyřazení technologického zařízení mostového jeřábu,
které je součástí skladovací haly, inv. č. 210109270, z majetku města, jeho likvidaci
a uzavření Kupní smlouvy o dodávkách kovových odpadů se společností Kovoglobal,
s. r. o., Hradecká 27, 500 11 Hradec Králové 11, IČ 25990306, DIČ CZ25990306,
v přiloženém znění.
8. Rada města Dobrušky schvaluje vyvěšení záměru pronájmu nebytových prostor
„Restaurace Bazén“ v ulici Mírová čp. 998 v Dobrušce vč. vybavení a části pozemku
parc. č. 2151/12 v obci a k ú. Dobruška o výměře 182 m2 – zpevněná terasa.
9. Rada města Dobrušky schvaluje úpravu výše nároku města Dobrušky jako
poškozeného na náhradu škody uplatněného vůči bývalému zaměstnanci města
Dobrušky panu …………………………………………………………………….,
v trestním řízení vedeném u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou pod sp. zn. 10
T 77/2013, a to na částku 747 900 Kč (dle důvodové zprávy).
10. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Smlouvy o převodu majetku z vlastnictví
České republiky s ČR – Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje, se
sídlem nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové, IČ 70882525, v přiloženém
znění.

