Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA
DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013
(upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)

1. Rada města Dobrušky schvaluje provedení rozpočtových opatření č. 3-5/2013 dle
předloženého návrhu.
2. Rada města Dobrušky schvaluje úhradu části škody ve výši spoluúčasti města Dobrušky, tj.
1 000 Kč, poškozenému …………………, který si dne 30. 1. 2013 poškodil auto v ulici
Mírová v Dobrušce. Tato částka nebude nikomu předepsána k náhradě.
3. Rada města Dobrušky neuznává odpovědnost města Dobrušky za škodu vzniklou
……………………., v důsledku jejího nacouvání s osobním automobilem na přistavený
kontejner patřící městu dne 8. 3. 2013 v Křovicích na parcele č. 17/2 a nesouhlasí
s nahlášením této škody jako pojistné události z pojištění odpovědnosti města Dobrušky,
z důvodu porušení § 24 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), v platném znění.
Poškozená si při nedostatečném rozhledu nezajistila při couvání pomoc způsobilé a náležitě
poučené osoby.
4. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 11083364 uzavřené
dne 26. 11. 2012, o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životní prostředí, uzavíraného mezi Státním fondem životního
prostředí ČR a městem Dobruškou, z důvodu změny bankovního spojení příjemce podpory
na akci „CZ.1.02/4.1.00/11.10497 Zřízení komunitní kompostárny v Dobrušce“.
5. Rada města Dobrušky byla seznámena se Zápisem z 1. schůzky komise památkové péče ze
dne 26. 3. 2013 k programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností na rok 2013 včetně Usnesení komise památkové péče.
6. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského
zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících s firmou VČP Net, s.r.o., se sídlem podnikání
Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové, IČ 27495949, resp. se zastupující firmou RWE
Distribuční služby, s.r.o., se sídlem podnikání Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ
27935311, kterou se město Dobruška zavazuje k zajištění přeložky plynovodní přípojky
k čp. 186 v ul. Poddomí na pozemcích parc. č. 2725 a 2938/3 v k. ú. a obci Dobruška
v rámci akce „Rekonstrukce Poddomí“. Rada města Dobrušky dále schvaluje uzavření
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
s firmou VČP Net, s.r.o., se sídlem podnikání Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové, IČ
27495949, resp. se zastupující firmou RWE Distribuční služby, s.r.o., se sídlem podnikání
Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27935311, kterou se město Dobruška zavazuje uzavřít
v budoucnu smlouvu o věcném břemeni spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské
zařízení a v právu vstupovat a vjíždět na pozemky parc. č. 2725 a 2938/3 v k. ú. a obci
Dobruška v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním
distribuční soustavy a plynovodních přípojek. Zároveň Rada města Dobrušky pověřuje
starostu podpisem těchto smluv. Smlouvy jsou v přiloženém znění.
7. Rada města Dobrušky:
a) ruší své usnesení č. RM 1084/41/08 v tomto znění: „Rada města pověřuje odbor správy
majetku města rozhodováním o podání žádostí o povolení kácení dřevin rostoucích
mimo les na pozemcích města Dobrušky na odbor životního prostředí a pověřuje
vedoucí odboru správy majetku města podepisováním těchto žádostí“,

b)

c)

pověřuje odbor rozvoje města rozhodováním o podávání žádostí o povolení kácení
dřevin rostoucích mimo les na pozemcích města Dobrušky a o podávání písemných
oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích města Dobrušky ve
smyslu § 8 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
pověřuje vedoucí odboru rozvoje města podepisování těchto dokumentů.

8. Rada města Dobrušky schvaluje objednání zpracování ideových studií „Sportovní hala při
ZŠ Pulická v Dobrušce“ u těchto subjektů:
Ing. arch. Miroslav Petráň, Štrosova 567, 530 03 Pardubice,
Akad. arch. David Vávra, Ing. arch. Jan Mádlík, Nad Lomem 484/13, 140 00 Praha 4
Braník,
Ing. arch. Maxmilián Vlček, Ing. arch. Pavel Zadrobílek, U Koruny 685, 500 02 Hradec
Králové,
Ing. arch. Alexandr Skalický, Asspro s.r.o, Vančurova 1333, 547 01 Náchod.
Cena za zpracování ideové studie činí 5 000 Kč. V případě, že zpracovatel studie je plátcem
DPH, bude k této částce připočtena DPH v zákonné sazbě platné ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění.
9. Rada města Dobrušky jmenuje komisi pro vyhodnocení ideových studií „Sportovní hala při
ZŠ Pulická v Dobrušce“:
Mgr. Petr Tojnar, starosta města Dobrušky,
Ing. Petr Lžíčař, místostarosta města Dobrušky,
Ing. arch. Oldřich Bittner, zastupitel města Dobrušky,
Ivan Koláčný, zastupitel města Dobrušky,
Mgr. Václav Hlavsa, ředitel ZŠ Pulická,
Miroslav Sixta, vedoucí Sportovních zařízení města Dobrušky,
Ing. arch. Iva Lánská, vedoucí odboru rozvoje města.
10. Rada města Dobrušky schvaluje zadání vypracování geometrických plánů pro uzavření
věcného břemene, kterým bude zaměřeno uložení městského vodovodního řadu a městské
kanalizace v silničních pozemcích ve vlastnictví Královehradeckého kraje společnosti
Geospol s.r.o., se sídlem Pulická 104, 518 01 Dobruška, IČ 15040585, v částce 78 000 Kč
včetně 21% DPH. Zároveň Rada města Dobrušky schvaluje zadání vypracování notářského
zápisu JUDr. Daně Ševců, se sídlem Staré Náměstí 30, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ
66221641, kterým bude věcné břemeno pro město Dobrušku zřízeno.
11. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě
optických kabelů společnosti Telefónica Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou
266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ 601 93 336, na pozemcích parc. č. 2170/13, 2170/1 a
2175/8 v k. ú. Dobruška.
12. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě
optických kabelů společnosti Telefónica Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou
266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ 601 93 336, na pozemcích parc. č. 2170/13, 2170/15,
2175/1 v k. ú. Dobruška.
13. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene umístění veřejné komunikační sítě optických kabelů společnosti Telefónica Czech
Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ 601 93 336, na
pozemcích parc. č. 2734, 902/1, 902/4, 902/11, 2891/1, 2176/2, 2175/1 v k. ú. Dobruška.

14. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene umístění veřejné komunikační sítě optických kabelů společnosti Telefónica Czech
Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ 601 93 336, na
pozemcích parc. č. 2176/2, parc. č. 2891/1 v k. ú. Dobruška.
15. Rada města Dobrušky souhlasí se vstupem na část pozemku parc. č. 2736/1 v k. ú.
Dobruška, za účelem propojení stávajících komunikačních tras v kabelové spojce
společnosti Telefónica Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
- Michle, IČ 601 93 336. Pozemek bude uveden do původního stavu.
16. Rada města Dobrušky schvaluje darování maringotky palub. na kolech, inv. číslo 4096099,
v zůstatkové ceně 6 841 Kč Pionýrské skupině F. L. Věka, Opočenská 76, 518 01 Dobruška,
IČ 75119595.
17. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření nájemní smlouvy s ……………….., na pozemek
parc. č. 1698/36 v obci a k. ú. Dobruška, za účelem umístění garáže. Nájemní poměr se
uzavírá s účinností od 1. 1. 2013 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena
nájmu je stanovena ve výši 420 Kč/rok splatná vždy k 31. 1. roku, kterého se nájemné týká.
Město může každoročně s účinností od 1. ledna upravit výši nájmu o inflaci vyhlášenou
Českým statistickým úřadem za předcházející rok. Za užívání pozemku v období od 1. 1.
2012 do 31. 12. 2012 náleží pronajímateli úhrada za užívání odpovídající výši nájmu za
toto období, celkem 420 Kč. Nájemné za rok 2013 spolu s úhradou za užívání za rok 2012
bude uhrazeno nejpozději do 31. 5. 2013.
18. Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit směnu pozemku
parc. č. 2717/14 o výměře 5 m2 odděleného geometrickým plánem zhotoveným společností
Geospol, s. r. o., Dobruška, č. plánu 1699-219/2012, ze dne 7. 12. 2012, z pozemku parc.
č. 2717/1 v obci a k. ú. Dobruška ve vlastnictví města Dobrušky za pozemek parc. č. 502/2
o výměře 21 m2 v obci a k. ú. Dobruška oddělený stejným geometrickým plánem z pozemku
parc. č. 502 v obci a k. ú. Dobruška ve vlastnictví ………….. Směna bude realizována ve
smluvních cenách. Dohodnutá cena pozemku směňovaného městem Dobruškou činí 100 Kč,
dohodnutá cena pozemku směňovaného ………… činí 420 Kč. Město Dobruška zaplatí při
podpisu smlouvy ………….. na dorovnání rozdílu ve smluvních cenách směňovaných
nemovitostí doplatek ve výši 320 Kč. Správní poplatek za návrh na vklad směnné smlouvy
do katastru nemovitostí a poměrnou část ceny za zhotovení geometrického plánu nutného k
oddělení pozemků ve výši 1 387 Kč hradí ………………. Město Dobruška bude společným
zástupcem poplatníků pro daňové řízení a podá za tímto účelem v zákonné lhůtě daňové
přiznání příslušnému finančnímu úřadu
19. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu ……………..,
kterou je řešeno právo provést stavbu instalace FVE modulů na střeše jejich domu čp. 40 na
pozemku parc. č. st. 23/1 v obci Dobruška a k. ú. Domašín u Dobrušky. V důsledku
instalace FVE vzniká ochranné pásmo 20 m od výše uvedeného objektu, které bude
zasahovat na městské pozemky parc. č. 1029/9 a 1029/10 v obci Dobruška a k. ú. Domašín u
Dobrušky, a to v rozsahu zakresleném ve snímku mapy, který je přílohou a nedílnou
součástí smlouvy. ………….se zavazují, že nebudou bezdůvodně klást městu jako
vlastníkovi ochranným pásmem zasažených nemovitostí překážky v jeho stavebních
záměrech.
20. Rada města Dobrušky schvaluje vyvěšení záměru uzavřít dodatek č. 1 ke stávající dohodě o
pronájmu pozemků parc. č. 958 a 959 v obci a k. ú. Dobruška, spočívající ve zvýšení nájmu.

21. Rada města Dobrušky schvaluje vyvěšení záměru pronájmu částí pozemků parc. č. 1164/3,
110 a 270/139 v obci a k. ú. Dobruška.
22. Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit prodej pozemku
3007/2 odděleného geometrickým plánem č. 1705–20/2013 ze dne 25. 2. 2013,
vyhotoveným společností Geospol, s. r. o., Dobruška, z pozemku parc. č. 3007 a pozemků
parc. č. 1051/22 a 1051/25, vše v obci a k. ú. Dobruška, společnosti SERVISBAL OBALY,
s. r. o., se sídlem Na Poříčí 661, 518 01 Dobruška, IČ 49811169, za dohodnutou kupní cenu
ve výši 80 164 Kč. Kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.
Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bude podán až po úplném
zaplacení kupní ceny. Zhotovení geometrického plánu a správní poplatek za návrh na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.
23. Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky neschválit prodej části
pozemku parc. č. 1567/1 v obci a k. ú. Dobruška ………………………
24. Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit přijetí daru, a to
pozemků parc. č. 570/118 a 570/119 v obci Dobruška a k. ú. Pulice zastavěných městskou
komunikací, od ……………………. Město Dobruška hradí správní poplatek za návrh na
vklad do katastru nemovitostí.
25. Rada města Dobrušky byla seznámena se Zápisem z 11. jednání bytové a sociální komise
konaného dne 20. 3. 2013.
26. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 9 v čp. 671 v ulici
Na Příčnici v Dobrušce s …………………. Smlouva bude uzavřena dle příslušné vzorové
Smlouvy o nájmu bytu, doba nájmu od 15. 4. 2013 do 15. 7. 2013, smluvní nájemné za m2
podlahové plochy bytu bude stanoveno v souladu s usnesením rady města ze dne 30. 12.
2009.
27. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 20 v čp. 1011
v ulici Na Příčnici v Dobrušce s ………………. Smlouva bude uzavřena dle příslušné
vzorové Smlouvy o nájmu bytu, doba nájmu od 15. 4. 2013 do 15. 7. 2013, smluvní
nájemné za m2 podlahové plochy bytu bude stanoveno v souladu s usnesením rady města ze
dne
30. 12. 2009.
28. Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit výkup pozemku
parc. č. 1290/18 v obci a k. ú. Dobruška za dohodnutou kupní cenu 109 400 Kč.
Prodávajícími jsou ………………. Kupní cena je splatná do 10 dnů ode dne doručení
zaregistrované kupní smlouvy z katastru nemovitostí. Město Dobruška hradí správní
poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
29. Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky:
I. schválit koupi nemovitostí – budovy čp. 261, pozemků parc. č. 102/2, 108/1, 108/2
a id. ½ pozemku parc. č. 102/3 v k. ú. a obci Dobruška od společnosti Telefónica
Czech Republic, a. s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140
22, IČ 60193336, DIČ CZ60193336, za kupní cenu ve výši 1 000 000 Kč
(osvobozeno od DPH). Kupní cena je splatná do 60 dnů od podpisu smlouvy. Kupní
smlouva nabývá účinnosti až úplným zaplacením kupní ceny.
II. pověřit starostu města stanovením ostatních podmínek kupní smlouvy.
III. souhlasit se současným zřízením věcných břemen ve prospěch společnosti
Telefónica Czech Republic, a. s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2,

PSČ 140 22, IČ 60193336, DIČ CZ60193336, k nemovitostem uvedeným pod
bodem I. tohoto bodu usnesení v tomto rozsahu:
a) věcné břemeno spočívající ve výlučném užívání místností č. 114, 115, 116,
117a, 117b, 118, 118a, 123, 123a, 123b, 124, 125, 125a, 126, 129, 130, 131 a
133 v 1. NP budovy čp. 261;
b) věcné břemeno spočívající v umístění 2 ks klimatizačních jednotek a výfuku
dieselagregátu na střeše budovy čp. 261 a právo přístupu na střechu této budovy
za účelem jejich provozování, údržby a oprav;
c) věcné břemeno spočívající v právu umístění, provozování, údržby a oprav
čtečky a klíčového tubusu na fasádě budovy čp. 261 vpravo od vchodu do
budovy;
Rozsah věcných břemen dle písm. a) – c) je vyznačen v situačních pláncích,
které jsou součástí důvodové zprávy.
d) věcné břemeno ve smyslu § 104 odst. 1 zák. č. 127/2005 Sb., v platném
znění, spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách komunikačního
vedení umístěného v pozemku parc. č. 108/1 v obci a k. ú. Dobruška a právo
přístupu přes tento pozemek k věcnému břemeni dle písm. a) – c) v rozsahu
vyznačeném v geometrickém plánu č. 1669–11/2012, zpracovaném Vladimírem
Řehořem;
a to na dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu 10 000 Kč včetně DPH (2 500 Kč
za každé zřizované věcné břemeno) s tím, že zřízení těchto věcných břemen včetně ostatních
podmínek věcných břemen bude schvalováno Radou města Dobrušky.
30. Rada města Dobrušky schvaluje organizační směrnici č. OS/28 Základní registry, dle zákona
č. 111/2009 Sb., o základních registrech v přiloženém znění.
31. Rada města Dobrušky schvaluje žádost poskytovatele sociálních služeb o dotaci z rozpočtu
Královéhradeckého kraje, kterou předkládá město Dobruška, se sídlem nám. F. L. Věka 11,
Dobruška, IČ 274879, Královéhradeckému kraji, se sídlem Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec Králové. Žádost se podává z důvodu využití financování sociální služby
z jiných zdrojů. Předmětem žádosti je požadavek na poskytnutí dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje ve výši 500 000 Kč.
32. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce s ČR – Státní úřad inspekce
práce, se sídlem Horní náměstí 103/2, Opava 746 01. Předmětem smlouvy je výpůjčka
jednoho parkovacího místa v prostoru Technických služeb, Družstevní 857, Dobruška.
Smlouva je na dobu určitou do 31. 12. 2013.
33. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí práva umístění prodejního
automatu se společností OURWAY s.r.o., se sídlem Husovo nám. 71, 268 01 Hořovice, IČ
27405711. Předmětem smlouvy je umístění prodejních automatů na dětské hračky
v přijímací hale Krytého bazénu v Dobrušce. Smlouva je uzavřena na 1 rok.
34. Rada města Dobrušky schvaluje poskytnutí 2 ks permanentních vstupenek do sauny v
Krytém bazénu v Dobrušce, jako cen pro nejlepší účastníky závodu Koloběh pořádaného
atletickým oddílem TJ Dobruška.
35. Rada města Dobrušky schvaluje objednávku historického vlaku na trasu Dobruška –
Opočno v rámci Dobrušské pouti a oslav 105. let existence trati Dobruška – Opočno, u
společnosti MBM rail s.r.o., se sídlem Žižkova 595, 551 01 Jaroměř, IČ 25277171.
Historický vlak bude jezdit 25. 5. 2013, sjednaná cena ve výši 29 800 Kč bez DPH bude
snížena o výtěžek z jízdného.

36. Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit poskytnutí
investiční dotace ve výši 290 000 Kč na výdaje požární stanice související zejména s
realizací první etapy akce – „Odsávání výfukových plynů mobilní požární techniky v garáži
v Dobrušce“ příjemci Česká republika - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje,
nábřeží U Přívozu 122/4, Hradec Králové 3, IČ 70882525 a schválit Dodatek č. 11 ke
Smlouvě o zabezpečení požární ochrany ve městě Dobruška a jeho místních částech ze dne
30. 8. 2002, kterým bude tato dotace příjemci poskytnuta.
37. Rada města Dobrušky jmenuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, od 1. 4. 2013 zastupitele města Bc.
Petra Moravce členem bytové a sociální komise.
38. Rada města Dobrušky souhlasí se žádostí o povolení zvláštního užívání místních
komunikací (dle nákresu v přiloženém znění) při konání 3. rallye Orlické hory, kterou podal
……………….. Komunikace bude uzavřená v sobotu 27. dubna od 6 do 18 hod., za účelem
průjezdu sportovních vozidel v rámci automobilové soutěže a za následujících podmínek:
zajištění řádné pořádkové služby, informování obyvatel, kolem kterých bude závod veden a
uvedení komunikace do původního stavu.
39. Rada města Dobruška byla seznámena se zvacím dopisem SZIF, regionálního odboru,
Ulrichovo nám. 810, 500 02 Hradec Králové a schvaluje návrh Dohody o poskytnutí dotace
z Programu rozvoje venkova ČR na projekt „Vybavení expozice lapidária“. Rada města
Dobrušky pověřuje místostarostku Blanku Čiháčkovou podpisem této dohody.
40. Rada města Dobrušky schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20 000 Kč na
Cyklobusy Orlických hor 2013 Euroregionu Pomezí Čech, Moravy a Kladska, Euroregion
Glacensis, se sídlem Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 64224619.
41. Rada města Dobrušky schvaluje proplacení faktury č. 1200000232 ze dne 14. 9. 2012
společnosti VIS-Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r.o., se sídlem Na Střezině
1079, 500 03 Hradec Králové, IČ 48153362, za zadávací dokumentaci „Výstavba úpravny
vody v Dobrušce“, ve výši 114 000 Kč vč. DPH.
42. Rada města Dobrušky schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000 Kč na
projekt „Společně proti kouření“ volnočasovému klubu Vješák, se sídlem Solnická 777,
518 01 Dobruška, provozovanému občanským sdružením Centrum pro všechny generace,
Družstevní 994, 518 01 Dobruška, IČ 22856285.
43. Rada města Dobrušky souhlasí se zvláštním užíváním místních komunikací (dle
předložených nákresů) při konání následujících akcí:
8. ročník závodu horských kol v Dobrušce,
3. ročník cyklistických závodů pro předškolní děti – Dolský bike cup,
20. ročník Dobrušského poháru (4. závod DP, Mělčanský kros – běh, 9. závod
DP, X-Duatlon),
12. finálový závod Dobrušského poháru,
které pořádá občanské sdružení TRI CLUB Dobruška o.s., se sídlem Doly 425, IČ
42884641. Zároveň Rada města Dobrušky souhlasí s užitím lavic, stolů a pódia při konání
12. finálového závodu Dobrušského poháru dne 8. 9. 2013.
44. Rada města Dobrušky schvaluje Dodatek č. 2 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací a poskytování příspěvku č. HRK-VN-19/2012 ze dne

30. 4. 2012 a Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytování příspěvku č. HRK-VN-51/2012 ze dne 30. 11. 2012.
Předmětem dodatků je změna čísla účtu.

