Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 98. SCHŮZI RADY MĚSTA
DOBRUŠKY KONANÉ DNE 20. 2. 2013
(upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)

1. Rada města Dobrušky projednala návrh rozpočtu na rok 2013 a předkládá ho
Zastupitelstvu města Dobrušky ke schválení.
2. Rada města Dobrušky bere na vědomí, že na odboru finančním a školském jsou
založené výroční zprávy za školní rok 2011/2012 z obou základních škol, základní
umělecké školy a domu dětí a mládeže a na požádání je možno do těchto výročních
zpráv nahlédnout.
3. Rada města Dobrušky souhlasí se změnou pojistné smlouvy číslo 58815307-11
uzavřenou s pojišťovnou Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha
1, Česká republika, IČ 45272956, na pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele a
pojištění movitých věcí pro případ krádeže a loupeže. Tímto bude zrušeno pojištění
veřejné služby.
4. Rada města Dobrušky neuznává odpovědnost města Dobrušky za škodu vzniklou panu
…………………………………. v důsledku uklouznutí a pádu na městském chodníku
v Laichterově ulici dne 18. 2. 2012 a nesouhlasí s nahlášením této škody jako pojistné
události a s jejím nahrazením z pojištění odpovědnosti města Dobrušky za škodu.
5. Rada města Dobrušky schvaluje zadání zpracování Variantní studie posílení
vodovodní sítě Křovice, Doly, Běstviny, Chlístov s přihlédnutím k napojení vodovodu
obce Val firmě Vodárenská společnost Chrudim, a.s., se sídlem Novoměstská 626,
537 28 Chrudim, IČ 27484211, dle cenové nabídky ze dne 14. 2. 2013, za cena
55 000 Kč bez DPH, 66 550 Kč včetně 21% DPH.
6. Rada města Dobrušky schvaluje zaslání objednávky na zpracování změny
dokumentace pro územní rozhodnutí „Cyklostezka Dobruška - Opočno – stavba 002
(k. ú. Dobruška, Pulice)“ společnosti HIGHWAY DESIGN s.r.o., se sídlem Okružní
948, 500 03 Hradec Králové, IČ 27513351. Cena za objednávané plnění dle nabídky
výše uvedené společnosti ze dne 15. 2. 2013 činí 39 000 Kč bez DPH, 47 190 Kč
včetně DPH podle platné sazby.
7. Rada města Dobrušky schvaluje realizaci projektu „Pořízení dokumentace pro
stavební povolení „Cyklostezka Dobruška - Opočno – stavba 002 (k. ú. Dobruška,
Pulice)“ o celkových nákladech 131 890 Kč včetně zajištění jeho financování a podání
žádosti o dotaci na tento projekt z programu 13RRD07A „Podpora cyklodopravy
v návaznosti na Koncepci cyklodopravy Královéhradeckého kraje“.
8. Rada města Dobrušky schvaluje zadaní vyčištění usazovacích nádrží včetně likvidace
nečistot (nově využívány jako požární nádrž) u budoucí komunitní kompostárny
v Dobrušce společnosti AQUA SERVIS a.s., se sídlem Štemberkova 1094, 516 01
Rychnov nad Kněžnou, IČ 60914976. Cena za výše uvedené plnění je 30 000 Kč bez
DPH, 36 300 Kč včetně DPH podle platné sazby.

9. Rada města Dobrušky schvaluje vyvěšení záměru prodeje budovy čp. 285 na pozemku
parc. č. 468 a pozemků parc. č. 468 v rozsahu vymezeném geometrickým plánem GPL
1670-72/2012 ze dne 25. 4. 2012 a 469 v obci a k. ú. Dobruška, za minimální cenu
prodávaných nemovitostí ve výši 706 500 Kč a další podmínky výběrového řízení.
10. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce částí pozemků parc. č.
2706/2 a 2707 v obci a k. ú. Dobruška, a to v rozsahu vyplývajícím ze situačního
náčrtu, který je nedílnou součástí této smlouvy, s firmou ASINTA, s. r. o., stavební
společnost, se sídlem Na Poříčí 106, Dobruška, IČ 48169501, na dobu od 1. 3. do
31. 8. 2013, přičemž samotné práce budou trvat max. 1 měsíc s ohledem na počasí,
za účelem umístění lešení v šíři 1,5 m pro opravu fasády domu čp. 38. Zároveň Rada
města Dobrušky souhlasí se zvláštním užíváním příslušné části místní komunikace
ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů.
11. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce částí pozemků parc. č.
2150/1 a 159/2 v obci a k. ú. Dobruška, a to v rozsahu vyplývajícím ze situačního
náčrtu, který je nedílnou součástí této smlouvy, s firmou ASINTA, s. r. o., stavební
společnost, se sídlem Na Poříčí 106, Dobruška, IČ 48169501, na dobu od 1. 3. do
31. 8. 2013 za účelem umístění lešení pro opravu domu čp. 735 – 736 v Dobrušce.
12. Rada města Dobrušky byla seznámena s výpovědí z Nájemní smlouvy uzavřené dne
30. 4. 2007 na část pozemku parc. č. 127/1 o výměře cca 150 m2 v obci Dobruška a
k. ú. Pulice podanou dne 6. 2. 2013 nájemcem panem Pavlem Kopejtkem, trvale
bytem i místem podnikání Dobruška, Pulice 2, IČ 72793074. Nájemní vztah končí dne
5. 3. 2013.
13. Rada města Dobrušky neschvaluje pronájem požadované části pozemku parc. č. 2707
v obci a k. ú. Dobruška pro stání osobního automobilu panu ……………… a
nesouhlasí se stáním jeho automobilu na výše uvedené části pozemku.
14. Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit prodej
pozemků parc. č. 2717/16, 2717/17 a 2717/20 v obci a k. ú. Dobruška oddělených
geometrickým plánem č. 1699–219/2012 ze dne 7. 12. 2012, zhotoveným společností
GEOSPOL, s. r. o., Dobruška, z pozemku parc. č. 2717/1 v obci a k. ú. Dobruška
jejich stávajícím uživatelům, a to:
- pozemku parc. č. 2717/16 o výměře 75 m2 do podílového spoluvlastnictví majitelům
rodinného domu v ulici Křovická čp. 273 …………….., výše podílu ½ celku, a
……………….., výše podílu ½ celku, za dohodnutou kupní cenu ve výši 1 500 Kč;
- pozemku parc. č. 2717/17 o výměře 58 m2 …………….., za dohodnutou kupní cenu
ve výši 1 160 Kč;
- pozemku parc. č. 2717/20 o výměře 17 m2 do podílového spoluvlastnictví …………..,
za dohodnutou kupní cenu ve výši 340 Kč.
Kupní cena je splatná při podpisu smlouvy. Poměrnou část ceny za zhotovení
geometrického plánu nutného k oddělení pozemků ve výši 1 387 Kč a správní
poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.
15. Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit směnu
pozemku parc. č. 2717/15 o výměře 19 m2 odděleného geometrickým plánem č.
1699–219/2012 ze dne 7. 12. 2012, zhotoveným společností Geospol, s. r. o.,

Dobruška, z pozemku parc. č. 2717/1 v obci a k. ú. Dobruška ve vlastnictví města
Dobrušky za pozemek parc. č. 3053 o výměře 8 m2 oddělený stejným geometrickým
plánem z pozemku parc. č. 499 v obci a k. ú. Dobruška ve vlastnictví ……………..
Směna je realizována ve smluvních cenách. Dohodnutá cena pozemku směňovaného
městem Dobruškou činí 380 Kč, dohodnutá cena pozemku směňovaného …… činí
160 Kč. …….. zaplatí při podpisu smlouvy městu Dobrušce na dorovnání rozdílu ve
smluvních cenách směňovaných nemovitostí doplatek ve výši 220 Kč. Poměrnou část
ceny za zhotovení geometrického plánu nutného k oddělení pozemků ve výši 1 387 Kč
a správní poplatek za návrh na vklad směnné smlouvy do katastru nemovitostí hradí
……………. Město Dobruška bude společným zástupcem poplatníků pro daňové
řízení a podá za tímto účelem v zákonné lhůtě daňové přiznání příslušnému
finančnímu úřadu.
16. Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit přijetí daru
od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo
nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město, IČ 69797111, a to pozemku parc. č.
478/2 v obci a k. ú. Dobruška, do vlastnictví města Dobrušky. Pozemek parc. č. 478/2
je přijímán v účetní hodnotě 6 650 Kč. Přijetím daru se město Dobruška, jako
nabyvatel, zavazuje:
1) O nemovitost řádně pečovat a užívat ji pouze jako veřejně přístupnou účelovou
komunikaci, která slouží chodcům jako spojnice mezi ulicemi Javorová a Křovická.
V případě převodu nemovitosti z důvodu veřejného zájmu nelze převedenou
nemovitost využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze ji pronajímat a
nelze ji dále převádět ve prospěch třetí osoby. Toto omezení se sjednává na dobu 5 let
od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2) V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z výše uvedených povinností, musí
uhradit smluvní pokutu ve výši:
a) v případě, že nabyvatel převede předmětnou nemovitost nebo její část na
třetí osobu, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku ceny,
kterou nemovitost měla ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu, nejméně
však ve výši ceny, kterou nabyvatel převodem na třetí osobu získal;
b) v případě, že nabyvatel nebude předmětnou nemovitost využívat ve
veřejném zájmu, bude ji využívat ke komerčním či jiným výdělečným
účelům nebo ji pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10 %
ceny, kterou nemovitost měla ke dni právních účinků vkladu vlastnického
práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu.
Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně, a to za každé porušení smluvní
povinnosti. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce
nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní
povinnosti a termín, do kdy má být toto porušení smluvní povinnosti
odstraněno. V případě, že nebude v tomto termínu porušení smluvní
povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena
opakovaně.
3) Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty
převodcem písemně vyzván.
4) Bude-li zjištění sankce spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku,
případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto
náklady, a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně
vyzván.

5) Převodce je oprávněn kdykoliv během stanovené pětileté lhůty kontrolovat, zda jsou
všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány, a nabyvatel je povinen
k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost.
6) Nabyvatel je povinen vždy do 31. 1. následujícího roku předat převodci písemnou
zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu za rok
předcházející, tj. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu
a k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal apod. Za porušení tohoto
závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč, a to ve lhůtě 15
dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.
17. Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit výkup
pozemku parc. č. 671/22 o výměře 43 m2 odděleného geometrickým plánem č.
314–19/1/2012 ze dne 20. 5. 2012, vyhotoveným Ing. Radkem Homoláčem,
Březhradská 186, Hradec Králové, z pozemku parc. č. 671/13 v obci Dobruška a k. ú.
Pulice za dohodnutou kupní cenu 3 225 Kč. Prodávající je …………………... Kupní
cena je splatná do 30 dnů ode dne doručení zaregistrované kupní smlouvy z katastru
nemovitostí. Město Dobruška hradí vypracování geometrického plánu nutného k
oddělení pozemků a správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
18. Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit výkup
pozemku parc. č. 671/19 o výměře 11 m2 odděleného geometrickým plánem č.
314–19/1/2012 ze dne 20. 5. 2012, vyhotoveným Ing. Radkem Homoláčem,
Březhradská 186, Hradec Králové, z pozemku parc. č. 671/10 v obci Dobruška a k. ú.
Pulice a pozemku parc. č. 722/9 o výměře 34 m2 odděleného stejným geometrickým
plánem z pozemku parc. č. 722/3 v obci Dobruška a k. ú. Pulice za dohodnutou kupní
cenu 3 375 Kč. Prodávajícími jsou spoluvlastníci …………, výše jejího
spoluvlastnického podílu činí 6/10 celku, ……………., výše jeho spoluvlastnického
podílu činí 2/10 celku, a …………, výše jejího spoluvlastnického podílu činí 2/10
celku. Kupní cena je splatná do 30 dnů ode dne doručení zaregistrované kupní
smlouvy z katastru nemovitostí. Město Dobruška hradí vypracování geometrického
plánu nutného k oddělení pozemků a správní poplatek za návrh na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
19. Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit výkup
pozemku parc. č. 572/31 o výměře 72 m2 odděleného geometrickým plánem č.
314–19/1/2012 ze dne 20. 5. 2012, vyhotoveným Ing. Radkem Homoláčem,
Březhradská 186, Hradec Králové, z pozemku parc. č. 572/17 v obci Dobruška a k. ú.
Pulice za dohodnutou kupní cenu 5 400 Kč. Prodávajícím je ……………….. Kupní
cena je splatná do 30 dnů ode dne doručení zaregistrované kupní smlouvy z katastru
nemovitostí. Město Dobruška hradí vypracování geometrického plánu nutného k
oddělení pozemků a správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
20. Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit výkup
pozemku parc. č. 559/64 o výměře 441 m2, odděleného geometrickým plánem č.
314–19/1/2012 ze dne 20. 5. 2012, vyhotoveným Ing. Radkem Homoláčem,
Březhradská 186, Hradec Králové, z pozemku parc. č. 559/52 v obci Dobruška a k. ú.
Pulice, pozemku parc. č. 567/25 o výměře 14 m2 odděleného stejným geometrickým
plánem z pozemku parc. č. 567/13 v obci Dobruška a k. ú. Pulice a pozemku parc. č.

717/4 o výměře 202 m2 odděleného stejným geometrickým plánem z pozemku parc. č.
717/3 v obci Dobruška a k. ú. Pulice za dohodnutou kupní cenu 49 275 Kč.
Prodávajícím je ……….. Kupní cena je splatná do 30 dnů ode dne doručení
zaregistrované kupní smlouvy z katastru nemovitostí. Město Dobruška hradí
vypracování geometrického plánu nutného k oddělení pozemků a správní poplatek za
návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
21. Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit výkup
pozemků parc. č. 717/2 o výměře 310 m2, parc. č. 717/5 o výměře 21 m2 a parc. č.
717/6 o výměře 9 m2, oddělených geometrickým plánem č. 314–19/1/2012 ze dne
20. 5. 2012, vyhotoveným Ing. Radkem Homoláčem, Březhradská 186, Hradec
Králové, z pozemku parc. č. 717/2 v obci Dobruška a k. ú. Pulice, pozemků parc. č.
565/30 o výměře 24 m2 a parc. č. 565/29 o výměře 12 m2 oddělených stejným
geometrickým plánem z pozemku parc. č. 565/13 v obci Dobruška a k. ú. Pulice,
pozemků parc. č. 561/13 o výměře 480 m2 a parc. č. 561/15 o výměře 61 m2
oddělených stejným geometrickým plánem z pozemku parc. č. 561/13 v obci
Dobruška a k. ú. Pulice a pozemků parc. č. 559/63 o výměře 274 m2 a parc. č. 559/65
o výměře 22 m2 oddělených stejným geometrickým plánem z pozemku parc. č. 559/33
v obci Dobruška a k. ú. Pulice za dohodnutou kupní cenu 90 975 Kč. Prodávajícími
jsou …………………………... Kupní cena je splatná do 30 dnů ode dne doručení
zaregistrované kupní smlouvy z katastru nemovitostí. Město Dobruška hradí
vypracování geometrického plánu nutného k oddělení pozemků a správní poplatek za
návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
22. Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit směnu
pozemku parc. č. 546/4 o výměře 104 m2 v obci Dobruška a k. ú. Pulice ve vlastnictví
města Dobrušky za pozemek parc. č. 545/36 o výměře 14 m2 oddělený geometrickým
plánem č. 314–19/1/2012 ze dne 20. 5. 2012, vyhotoveným Ing. Radkem Homoláčem,
Březhradská 186, Hradec Králové, z pozemku parc. č. 545/20 v obci a k. ú. Dobruška,
pozemek parc. č. 553/54 o výměře 10 m2 oddělený stejným geometrickým plánem
z pozemku parc. č. 553/29 v obci Dobruška a k. ú. Pulice, pozemek parc. č. 553/53
o výměře 14 m2 oddělený stejným geometrickým plánem z pozemku parc. č. 553/29
v obci Dobruška a k. ú. Pulice a pozemek parc. č. 545/34 o výměře 14 m2 oddělený
stejným geometrickým plánem z pozemku parc. č. 545/20 v obci Dobruška a k. ú.
Pulice ve vlastnictví ……………………. Dohodnutá cena pozemku směňovaného
městem Dobruškou činí 208 Kč, dohodnutá cena pozemků směňovaných
………………… činí 208 Kč. Správní poplatek za návrh na vklad směnné smlouvy
do katastru nemovitostí a vypracování geometrického plánu nutného k oddělení
pozemků hradí město Dobruška. Město Dobruška bude společným zástupcem
poplatníků pro daňové řízení a podá za tímto účelem v zákonné lhůtě daňové přiznání
příslušnému finančnímu úřadu.
23. Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit směnu
pozemků parc. č. 360/2 o výměře 600 m2 a parc. č. 383/5 o výměře 544 m2 v obci
Dobruška a k. ú. Pulice ve vlastnictví města Dobrušky za pozemek parc. č. 553/52
o výměře 871 m2 oddělený geometrickým plánem č. 314–19/1/2012 ze dne
20. 5. 2012, vyhotoveným Ing. Radkem Homoláčem, Březhradská 186, Hradec
Králové, z pozemku parc. č. 553/20 v obci Dobruška a k. ú. Pulice ve vlastnictví
……………... Dohodnutá cena pozemků směňovaných městem Dobruškou činí 2 288
Kč, dohodnutá cena pozemku směňovaného …………… činí 2 288 Kč. Správní

poplatek za návrh na vklad směnné smlouvy do katastru nemovitostí a vypracování
geometrického plánu nutného k oddělení pozemků hradí město Dobruška. Město
Dobruška bude společným zástupcem poplatníků pro daňové řízení a podá za tímto
účelem v zákonné lhůtě daňové přiznání příslušnému finančnímu úřadu.
24. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Dohody o splátkách s uznáním dluhu
s …………, dle níž zaplatí dluh ve výši 5 537 Kč v pravidelných měsíčních splátkách
ve výši 500 Kč, splatnými vždy k 28. dni v měsíci, počínaje měsícem březen 2013,
a to pod ztrátou výhody splátek. Podmínkou uzavření dohody je její podepsání
dlužníkem nejpozději do 6. 3. 2013.
25. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze
dne 24. 1. 2013 k bytu č. 1 v domě čp. 672 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s ……………, jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 1 do 31. 3. 2013.
26. Rada města Dobrušky souhlasí s podnájmem bytu č. 15 v čp. 965 v ulici Fr. Kupky
v Dobrušce nájemcům ……………, a to od 1. 3. 2013.
27. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Smlouvy č. IV–12–2010005/06 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene spolu se smlouvou o právu provést stavbu se
společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 405 02 Děčín 4, Teplická 874/8, IČ
24729035, DIČ CZ24729035, v níž jí město jako budoucí oprávněné z věcného
břemene uděluje souhlas s uložením kabelového vedení nn na pozemku parc.
č. 2120/1 a 2120/7 v obci a k. ú. Dobruška dle situace stavby projektu firmy TARPA,
s. r. o., Hradec Králové, s názvem stavby „Dobruška, p.č. 2120/33, Kadlec – knn
přeložka“, vypracované k datu říjen 2012, a v níž se budoucí oprávněná z věcného
břemene zavazuje oznámit zahájení prací městu na dotčených pozemcích alespoň
7 dní předem, po skončení prací pozemky uvedené do původního stavu předat městu a
do 60 dnů ode dne vydání kolaudačního souhlasu stavby předložit městu geometrický
plán se zaměřením vedení nn a v níž se smluvní strany zavazují uzavřít nejpozději do
90 dnů ode dne vydání kolaudačního souhlasu stavby smlouvu o zřízení věcného
břemene, dle níž město zřídí věcné břemeno spočívající v povinnosti strpět vedení nn
a jeho údržbu na dotčených pozemcích města za jednorázovou úplatu ve výši 50 Kč/m
+ aktuální výše DPH s tím, že veškeré náklady na zřízení věcného břemene ponese
oprávněný z věcného břemene. Tato smlouva se ruší v případě, že ČEZ Distribuce, a.
s., nezíská do tří let od uzavření této smlouvy pravomocné stavební povolení
k provedení stavby, kterou by mělo být vybudováno výše uvedené zařízení. Zároveň
budoucí povinný jako vlastník místní komunikace na pozemku parc. č. 2120/1 v obci a
k. ú. Dobruška uděluje budoucí oprávněné souhlas se zvláštním užíváním této místní
komunikace ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, spočívajícím v umístění tohoto zařízení do silničního pozemku
pod touto místní komunikací a k provádění stavebních prací.
28. Rada města Dobrušky souhlasí s přesahem požárně nebezpečného prostoru od
přístavby skladu kartonáže společnosti SERVISBAL OBALY, s. r. o., se sídlem Na
Poříčí 661, 518 01 Dobruška, IČ 49811169, na městský pozemek parc. č. 3007 v obci
a k. ú. Dobruška dle předložené situace, která je součástí zprávy protipožárního
zabezpečení u akce Přístavba skladu Dobruška, vypracované společností ASSPRO
projekční a inženýrská kancelář, s. r. o., Náchod, k datu 12/2012.

29. Rada města Dobrušky schvaluje vyvěšení záměru prodeje části pozemku parc. č. 3007
v obci a k. ú. Dobruška.
30. Rada města Dobrušky schvaluje vyvěšení záměru pronájmu části pozemku parc. č.
3007 v obci a k. ú. Dobruška.
31. Rada města Dobrušky souhlasí se zařazením prodeje části pozemku parc. č. 3007
v obci a k. ú. Dobruška do programu zasedání Zastupitelstva města Dobrušky dne
11. 3. 2013.
32. Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky neschválit prodej
pozemků parc. č. 1051/28 a 1051/30 v obci a k. ú. Dobruška společnosti SERVISBAL
OBALY, s. r. o., se sídlem Na Poříčí 661, 518 01 Dobruška, IČ 49811169.
33. Rada města Dobrušky schvaluje Plán odpadového hospodářství města Dobrušky na
období 2013 - 2017 a souhlasí s jeho předáním k odsouhlasení na Krajský úřad KHK.
34. Rada města Dobrušky schvaluje navýšení počtu pracovníků odboru finančního a
školského Městského úřadu Dobruška o jednoho pracovníka, a to od 1. 4. 2013.
35. Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit návrh
nových Zásad pro tvorbu a použití Sociálního fondu města Dobrušky pro rok 2013 a
návrh Tvorby a použití sociálního fondu pro rok 2013.
36. Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky opětovně zvolit do
funkce přísedícího u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou:
37. Rada města Dobrušky byla seznámena s dopisem od JUDr. Syrůčkové, který se týká
pozemkových parcel pod Městským stadionem v Dobrušce, které nejsou doposud
v majetku města. Zároveň ukládá odboru rozvoje města, aby ve spolupráci s externím
právníkem pokračoval v přípravách na odkoupení výše uvedených pozemků.
38. Rada města Dobrušky schvaluje žádost o bezplatné filmové představení ve
Společenském centru-Kino 70 Dobruška, kterou podala zastupitelka města Dobrušky
Mgr. Jana Melicharová. Filmové představení je určeno tříkrálovým koledníkům jako
forma odměny a poděkování dětem za práci pro potřebné lidi.
39. Rada města Dobrušky neschvaluje žádost o povolení uspořádání cyklických
pouličních sbírek ve městě Dobruška, kterou podala firma HANDLOWA „TESSO“
sp.j., se sídlem Spokojna 20 A, 81 – 549 GDYNIA.
40. Rada města Dobrušky schvaluje Dodatek č. 11 ke smlouvě o nájmu majetku
k provozování veřejných vodovodů a veřejné kanalizace, ČOV uzavřenou s firmou
AQUASERVIS a.s., se sídlem Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ
60914076. Cena nájmu za rok 2013 činí 5 143 000 Kč.

