VÝPIS USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 131. SCHŮZI RADY MĚSTA
DOBRUŠKY KONANÉ DNE 02.12.2021
(upraveno podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 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 při zadávání koncese na služby Výběr provozovatele vodohospodářské
infrastruktury ve městě Dobruška a jeho okolí (dále také jen „zakázka“)
I) byla seznámena s Protokolem z jednání komise č. 3 ze dne 30.11.2021, v přiloženém znění;
II) rozhoduje dle § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, o výběru dodavatele AQUA SERVIS, a. s., Štemberkova 1094,
516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO 60914076. Nabídková cena tohoto dodavatele činí
79,4 Kč/m3 bez DPH. Text Oznámení o výběru tvoří přílohu tohoto zápisu;
III) schvaluje uzavření smlouvy o provozování vodohospodářské infrastruktury ve městě
Dobruška a jeho okolí s dodavatelem, který byl dle bodu II. tohoto usnesení vybrán k
uzavření smlouvy, společností AQUA SERVIS, a. s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov
nad Kněžnou, IČO 60914076, ve znění plně odpovídajícím návrhu smlouvy, který je součástí
nabídky vybraného dodavatele, a to pouze tehdy, nebudou-li v zákonné lhůtě podány námitky
proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele k uzavření smlouvy dle bodu II. tohoto
usnesení a bude-li návrh smlouvy odsouhlasen ministerstvem financí;
IV) ukládá Mgr. Martinu Pošvářovi, referentu odboru rozvoje města,
a) zajistit uveřejnění Oznámení o výběru dle bodu II. tohoto usnesení na profilu zadavatele
města Dobrušky a jeho odeslání jedinému účastníku koncesního řízení, který podal nabídku,
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK Smart,
b) zajistit realizaci všech dalších potřebných úkonů dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Rada města Dobrušky souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a
provedení stavby nahrazující územní rozhodnutí a stavební povolení mezi Městským úřadem
Dobruška a Zemědělským družstvem Dobruška, v přiloženém znění.
4. Rada města Dobrušky schvaluje přiložené investiční záměry Základní školy Františka Kupky
Dobruška, Základní školy Pulická Dobruška, Domu dětí a mládeže Dobruška a Mateřské
školy J. A. Komenského Dobruška pro Strategický rámec MAP II Dobrušsko.

