VÝPIS USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 184. SCHŮZI RADY MĚSTA
DOBRUŠKY KONANÉ DNE 19.09.2018
(upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 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. 20/2018 dle
předloženého návrhu.
3. Rada města Dobrušky schvaluje výplatu odměn ředitelům škol a školských zařízení
zřizovaných městem Dobruška dle předloženého návrhu. Odměny lze vyplatit ve
vyúčtování mezd nejpozději do konce roku 2018 dle finančních možností jednotlivých
organizací.
4. Rada města Dobrušky při zadávání zakázky malého rozsahu na stavební práce "Autobusová
zastávka v Běstvinách" schvaluje odeslání objednávky Josefu Svatoňovi, Domašín 24,
518 01 Dobruška, IČ 15041581. Cena činí 126.285 Kč bez DPH, tj. 152.804,85 Kč vč.
DPH, dle přiložené cenové nabídky.
5. Rada města Dobrušky
I) ruší usnesení č. RM 06/178/2018 ze dne 22.08.2018 ve znění:
Rada města Dobrušky
I) schvaluje zařazení projektu „Udržovací práce na objektu nám. F. L. Věka čp. 14
v Dobrušce (oprava, rekonstrukce podloubí), dle vyplněného souhrnného přehledu
s povinnými přílohami k obnově kulturní památky objektu měšťanského domu čp. 14 na
nám. F. L. Věka v Dobrušce v rozsahu celkových nákladů (129.128 Kč s DPH) a
spoluúčasti vlastníka (52.215,20 Kč) a sanaci pavlače domu F. L. Věka, dle vyplněného
souhrnného přehledu s povinnými přílohami k obnově kulturní památky objektu rodného
domku F. L. Věka čp. 185 v ul. Novoměstská v Dobrušce v rozsahu celkových nákladů
(123.174,18 Kč bez DPH) a spoluúčasti vlastníka (62.174,18 Kč) do Programu regenerace
městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) ČR dle
Usnesení vlády č. 209/92 na rok 2018 – pro Městskou památkovou zónu Dobruška a
v rozsahu prací uvedených v souhrnném přehledu na rok 2018. (Příloha č. 4)
II) schvaluje podání žádosti na Ministerstvo kultury ČR o poskytnutí účelové dotace ve výši
125.000 Kč v Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských
památkových zón (MPZ) ČR.
III) doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky
a) zrušit usnesení č. ZM 07/22/2018 ze dne 18.04.2018 ve znění: Zastupitelstvo města
Dobrušky schvaluje vyčlenění částky 32.096 Kč ve schváleném rozpočtu města na rok 2018
u běžných výdajů odboru rozvoje města, § 3322 zachování a obnova kulturních památek
jako spoluúčast města Dobrušky při udržovacích pracích na objektu nám. F. L. Věka čp. 14
v Dobrušce (oprava, rekonstrukce podloubí) pro vlastníka nemovitosti XXXXX pro účely
doložení přiznání finančního podílu města Dobrušky na obnově kulturní památky v rámci
městského Programu regenerace v roce 2018.
b) schválit vyčlenění částky 12.912,80 Kč ve schváleném rozpočtu města na rok 2018 u
běžných výdajů odboru rozvoje města, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek jako
spoluúčast města Dobrušky při udržovacích pracích na objektu nám. F. L. Věka čp. 14
v Dobrušce (oprava, rekonstrukce podloubí), pro vlastníka nemovitosti XXXXX.
II) schvaluje zařazení projektu „Udržovací práce na objektu nám. F. L. Věka čp. 14
v Dobrušce (oprava, rekonstrukce podloubí), dle vyplněného souhrnného přehledu
s povinnými přílohami k obnově kulturní památky objektu měšťanského domu čp. 14 na

nám. F. L. Věka v Dobrušce v rozsahu celkových nákladů 320.953 Kč s DPH a spoluúčasti
vlastníka ve výši 209.857 Kč a sanaci pavlače domu F. L. Věka, dle vyplněného
souhrnného přehledu s povinnými přílohami k obnově kulturní památky objektu rodného
domku F. L. Věka čp. 185 v ul. Novoměstská v Dobrušce v rozsahu celkových nákladů
123.174,18 Kč bez DPH a spoluúčasti vlastníka 62.174,18 Kč do Programu regenerace
městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) ČR dle
Usnesení vlády č. 209/92 na rok 2018 – pro Městskou památkovou zónu Dobruška a
v rozsahu prací uvedených v souhrnném přehledu na rok 2018.
III) doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit poskytnutí účelové dotace
Ministerstva kultury ČR ze státního rozpočtu ve výši 140.000 Kč a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dobrušky v rámci Programu regenerace
městské památkové zóny Dobruška na rok 2018 na obnovu a nátěr podloubí včetně sloupů a
další související práce dle schváleného návrhu ve výši 111.096 Kč pro vlastníka
nemovitosti (měšťanský dům čp. 14 na nám. F. L. Věka v Dobrušce) XXXXX, bytem
XXXXX, v přiloženém znění.
6. Rada města Dobrušky
I) schvaluje zahájení zjednodušeného podlimitního řízení pro podlimitní veřejnou zakázku
na služby „Stavební úpravy krytého bazénu a koupaliště v Dobrušce a přístavba relaxační
části“, dokumentace pro územní řízení a projektová dokumentace ke stavební řízení.
II) schvaluje výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci k akci včetně obchodních
podmínek a všech jejích dalších příloh pro výběrové řízení na zhotovitele pro podlimitní
veřejnou zakázku na služby „Stavební úpravy krytého bazénu a koupaliště v Dobrušce a
přístavba relaxační části“, dokumentace pro územní a projektová dokumentace ke stavební
řízení “. Výzva a všechny její přílohy tvoří přílohu.
III) jmenuje hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek pro podlimitní veřejnou
zakázku na služby „Stavební úpravy krytého bazénu a koupaliště v Dobrušce a přístavba
relaxační části“, dokumentace pro územní řízení a projektová dokumentace ke stavebnímu
řízení“ (dále jen „hodnotící komise“) v tomto složení: Richard Hynek, vedoucí odboru
rozvoje města, Ivo Hagara, investiční technik, Mgr. Jaromír Kašpar, zpracovatel výzvy a
zadávací dokumentace, a pověřuje hodnotící komisi zároveň otevíráním obálek s nabídkami
a posouzením způsobilosti účastníků.
IV) pověřuje společnost AREA 2000 s. r. o., se sídlem Riegrova 46, 572 01 Polička,
IČ 25937774 zastoupenou Mgr. Jaromírem Kašparem organizačním zajištěním zadávacího
řízení pro výběr dodavatele dokumentace pro územní řízení a projektové dokumentace
k stavebnímu řízení u akce: Stavební úpravy krytého bazénu a koupaliště v Dobrušce a
přístavba relaxační části.
7. Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit uzavření
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o uzavření kupní smlouvy a smlouvě o právu
stavby, č. EP-12-2002308/1 Dobruška,pč.1298/4, Město,přeložka TS 779 uzavřené dne
18.04.2016 s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,
PSČ 405 02, IČ 24729035, DIČ CZ24729035, v přiloženém znění.
8. Rada města Dobrušky schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2309/3 v
obci a k. ú. Dobruška dle přiloženého zákresu.
9. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitostí a smlouvy o
právu provést stavbu se společností IP IZOLACE POLNÁ, s. r. o., se sídlem Tyršova 405,
588 13 Polná, IČ 25323601, za účelem zajištění umístění lešení, zařízení staveniště a
bezpečnostního a manipulačního prostoru a pro složení stavebního materiálu při provádění
oprav domu čp. 780-781 v Dobrušce, v přiloženém znění.

10. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
s XXXXX, trvale XXXXX, na uložení a provozování kanalizační přípojky v přiloženém
znění.
11. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu číslo: IV-12-2017337/VB/2,
název: Dobruška – Domašín, st. p. č. 117, Růžička-kNN, s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, DIČ CZ24729035,
v přiloženém znění.
12. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne
01.07.2013 k bytu č. 10 v domě čp. 672 v ulici Na Příčnici v Dobrušce s XXXXX, trvale
bytem XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 10 do 30.09.2019.
13. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne
01.07.2011 k bytu č. 5 v domě čp. 1011 v ulici Na Příčnici v Dobrušce se XXXXX, trvale
bytem XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 5 do 30.09.2019.
14. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne
29.06.2012 k bytu č. 16 v domě čp. 1011 v ulici Na Příčnici v Dobrušce s XXXXX, trvale
bytem XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 16 do 30.09.2019.
15. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne
10.07.2014 k bytu č. 32 v domě čp. 813 v ulici Mírová v Dobrušce XXXXX, trvale bytem
XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 32 do 30.09.2019.
16. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne
01.07.2016 k bytu č. 9 – byt zvláštního určení v domě čp. 1011 v ulici Na Příčnici
v Dobrušce s XXXXX, trvale bytem XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 9 do
30.09.2019.
17. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne
01.07.2016 k bytu č. 11 v domě čp. 690 v ulici Na Příčnici v Dobrušce s manžely XXXXX,
oba trvale bytem XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 11 do 30.09.2019.
18. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne
01.12.2015 k bytu č. 5 v domě čp. 671 v ulici Na Příčnici v Dobrušce s XXXXX, trvale
bytem XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 5 do 31.12.2018.
19. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Dodatku č. 72 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne
10.10.2011 k bytu č. 1 v domě čp. 1 v Pulicích v Dobrušce s manžely XXXXX, oba trvale
bytem XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 1 do 31.10.2018.
20. Rada města Dobrušky schvaluje ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 1 v ulici Na Příčnici
čp. 1011 v Dobrušce s XXXXX, trvale bytem XXXXX, a to dohodou k 30.09.2018.
21. Rada města Dobrušky souhlasí se stavbou „Lidl Dobruška, ulice Solnická“ dle projektové
dokumentace s názvem „Lidl Dobruška, ulice Solnická“, vypracované společností TIPRO
projekt, s. r. o., Brno, s datem 09/2017, stupeň UR, ve znění aktualizovaného celkového a
koordinačního situačního výkresu C.2 zaslaného e-mailem dne 18.09.2018, na pozemcích
města 2113/134, 2113/137, 2113/138, 2113/7, 2113/125, 2113/126, 2113/130, 2113/135,
2885/1, 2885/5, 2886/2, 2136/1, 2136/2, 2142/16, 2941/3, 2131/5, 2131/4, 2120/20,
2120/17 a 2120/1 v obci a k. ú. Dobruška, a to pro účely vydání územního rozhodnutí za

podmínky, že Zastupitelstvo města Dobrušky na svém zasedání dne 19.09.2018 schválí
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci, o smlouvě budoucí kupní a o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti inženýrských sítí uzavřené dne 28.05.2018 se společností
Lidl Česká Republika, v. o. s., IČ 261 78 541, se sídlem Praha 5, Nárožní 1359/11,
PSČ 158 00.
22. Rada města Dobrušky
I) ruší své Usnesení č. RM 05/182/2018 ze dne 12.09.2018 v tomto znění: Rada města
Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit uzavření Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o spolupráci, o smlouvě budoucí kupní a o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrských sítí uzavřené dne 28. 5. 2018 se společností Lidl Česká republika, v. o. s., se
sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, IČ 26178541, v přiloženém znění. (Příloha č. 4)
II) doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o
spolupráci, o smlouvě budoucí kupní a o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrských sítí uzavřené dne 28.05.2018 se společností Lidl Česká republika, v. o. s.,
IČ 26178541, se sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, v novém přiloženém znění.
23. Rada města Dobrušky
I) ruší své Usnesení č. RM 04/182/2018 v tomto znění: Rada města Dobrušky doporučuje
Zastupitelstvu města Dobrušky schválit uzavření Kupní smlouvy s Univerzitou Karlovou, se
sídlem Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 – Staré Město, IČ 00216208, v přiloženém znění.
(Příloha č. 3)
II) doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit uzavření Kupní smlouvy
č. UKRUK 10681/2018 s Univerzitou Karlovou, IČ 00216208, se sídlem Ovocný trh 560/5,
116 36 Praha 1 – Staré Město, v přiloženém znění.
24. Rada města Dobrušky potvrzuje, že město Dobruška podporuje činnost Rodinného centra
Sedmikráska, které je projektem Sboru Jednoty bratrské v Dobrušce, IČ 73633569, se
sídlem Družstevní 994, 518 01 Dobruška. Zároveň potvrzuje, že preventivní a podpůrné
aktivity, které realizuje Rodinné centrum Sedmikráska, jsou součástí Komunitního plánu
sociálních služeb města Dobrušky 2017-2021 a že RC Sedmikráska úzce spolupracuje
s odborem sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Dobruška, zejména s orgánem
sociálně-právní ochrany dětí. Město Dobruška pravidelně přispívá ze svého rozpočtu na
činnost Rodinného centra Sedmikráska formou neinvestiční dotace, naposledy poskytlo na
tento účel na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 54/2018 ze dne
27.02.2018 finanční částku ve výši 40.000 Kč. Potvrzení slouží pro účely podání žádosti o
dotaci v programu Rodina pro rok 2019 na Ministerstvu práce a sociálních věcí.
25. Rada města Dobrušky schvaluje změnu účelu neinvestiční dotace ve výši 20.000 Kč
poskytnuté spolku FBC Dobruška z. s., se sídlem Mělčanská 118, 518 01 Dobruška,
IČ 22740333, na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 4/2018 ze dne
09.02.2018, a to tak že žadatel peněžní prostředky z dotace nepoužije na akci „Florbalové
Krkonoše 2018“, ale na akci „Florbalové soustředění v České Třebové 2018“ a uzavření
Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 4/2018 s tímto subjektem,
v přiloženém znění.
26. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí technického zařízení a
instalace systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů
s CENDIS, s. p., se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1,
IČ 00311391, v přiloženém znění.
27. Rada města Dobrušky neschvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy k vyřizování
přestupkové agendy s obcí Mokré.

28. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření darovací smlouvy s Dobrovolným svazkem obcí
Mikroregion Rodný kraj Františka Kupky, se sídlem nám. F. L. Věka 1, 518 01 Dobruška,
IČ 75123142, v přiloženém znění. Předmětem smlouvy je darování propagačních předmětů
v celkové částce 2.357 Kč vč. DPH.
29. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce s Česká republika – hasičský
záchranný sbor Královéhradeckého kraje, se sídlem U přívozu 122/4, 500 03 Hradec
Králové, IČ 70882525, v přiloženém znění. Předmětem smlouvy je bezplatné přenechání
k užívání speciálního požárního automobilu CAS 15, Mercedes-Benz Atego 1426 pro JPO
III Města Dobrušky na dobu do 30.12.2023.
30. Rada města Dobrušky schvaluje pracovní cestu Bc. Jaroslava Bořka s doprovodem do
maďarského partnerského města Ábrahámhegy, která se uskuteční 20.09. - 23.09.2018.
31. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje č. KK_18_1647194 s Královéhradeckým krajem, se sídlem
Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546, v přiloženém znění.
Předmětem Smlouvy je poskytnutí účelové dotace ve výši 14.316 Kč z prostředků
poskytnutých poskytovateli ze státního rozpočtu na financování běžných výdajů
souvisejících s poskytováním služby.
32. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z
rozpočtu Královéhradeckého kraje č. SR_18_1647194 s Královéhradeckým krajem, se
sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546, v přiloženém
znění. Na základě tohoto dodatku bude příjemci poskytnuta dotace ve výši 900.000 Kč, jež
je součástí vyrovnávací platby.
33. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Licenční smlouvy se společností FT
Technologies, a. s., se sídlem U Sokolovny 253, 783 14, Bohuňovice, IČ 26833620,
v přiloženém znění. Předmětem smlouvy je poskytnutí licence k informačnímu systému pro
řízení procesů obecních policií.

