VÝPIS USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 133. SCHŮZI RADY MĚSTA
DOBRUŠKY KONANÉ DNE 22.12.2021
(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 schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících podnikání –
prostory kinokavárny vč. vybavení a části venkovní terasy v budově čp. 70 v ulici
Komenského v Dobrušce, která je součástí pozemku parc. č. 106/1 v obci a k. ú. Dobruška:
Místnost
Výměra v m2
223 kavárna
68,88
224 zápultí
9,45
225 šatna s WC
5,16
226 přípravna
6,47
227 sklad
5,39
228 příjem
3,80
sklep
31,00
venkovní terasa
23,36
Celkem
153,51
3. Rada města Dobrušky
I) schvaluje vzorovou smlouvu o nájmu bytu určenou pro nájmy bytů v bytovém domě
čp. 1060 v ulici Fr. Kupky v Dobrušce včetně její přílohy č. 1 – vzorového Evidenčního listu
nájemce a její přílohy č. 2 – Domovního řádu bytového domu čp. 1060 v ulici Fr. Kupky
v Dobrušce, v přiloženém znění.
II) pověřuje Odbor rozvoje města Městského úřadu Dobruška:
a) sjednáváním, resp. stanovováním, výše záloh na úhradu za služby hrazených nájemci bytů,
a to v souladu s platnými právními předpisy,
b) rozhodováním o udělení souhlasů pronajímatele dle odst. 6 a odst. 10 čl. IV. a dle odst. 2
čl. VI. tímto usnesením schválené vzorové smlouvy o nájmu bytu a všech souhlasů
pronajímatele dle její přílohy č. 2 a jejich písemným vystavováním,
a to ve všech nájemních vztazích, které budou uzavřeny podle tímto usnesením schválené
vzorové smlouvy o nájmu bytu.
III) pověřuje vedoucího Odboru rozvoje města Městského úřadu Dobruška podepisováním
souhlasů pronajímatele udělených dle bodu II. písm. b) tohoto usnesení.
4. Rada města Dobrušky schvaluje
I. uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 1 v čp. 1060 v ulici Fr. Kupky v Dobrušce
s XXXXX, trvale bytem XXXXX. Smlouva bude uzavřena dle vzorové Smlouvy o nájmu
bytu schválené Radou města Dobrušky dne 22.12.2021, doba nájmu bude sjednána od
03.01.2022 do 30.06.2022, smluvní měsíční nájemné za 1 m2 započtené podlahové plochy
bytu bude činit 140 Kč. Uzavření smlouvy je podmíněno předchozím přihlášením nájemce
k trvalému pobytu na adrese bytu, přičemž tato adresa trvalého pobytu bude uvedena
v uzavírané smlouvě. V případě, že nájemce nesplní tuto podmínku nejpozději dne
03.01.2022, bude nájem sjednán až ode dne uzavření smlouvy o nájmy bytu po splnění této
podmínky, nejpozději však od 10.01.2022;
II. udělení souhlasu nájemci uvedenému v bodě I. tohoto usnesení s jeho přihlášením
k trvalému pobytu na adrese bytu již před uzavřením smlouvy o nájmu bytu.
5. Rada města Dobrušky schvaluje
I. uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 2 v čp. 1060 v ulici Fr. Kupky v Dobrušce
s XXXXX, trvale bytem XXXXX. Smlouva bude uzavřena dle vzorové Smlouvy o nájmu
bytu schválené Radou města Dobrušky dne 22.12.2021, doba nájmu bude sjednána od

03.01.2022 do 30.06.2022, smluvní měsíční nájemné za 1 m2 započtené podlahové plochy
bytu bude činit 140 Kč. Uzavření smlouvy je podmíněno předchozím přihlášením nájemce
k trvalému pobytu na adrese bytu, přičemž tato adresa trvalého pobytu bude uvedena
v uzavírané smlouvě. V případě, že nájemce nesplní tuto podmínku nejpozději dne
03.01.2022, bude nájem sjednán až ode dne uzavření smlouvy o nájmy bytu po splnění této
podmínky, nejpozději však od 10.01.2022;
II. udělení souhlasu nájemci uvedenému v bodě I. tohoto usnesení s jeho přihlášením
k trvalému pobytu na adrese bytu již před uzavřením smlouvy o nájmu bytu.
6. Rada města Dobrušky schvaluje
I. uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 3 v čp. 1060 v ulici Fr. Kupky v Dobrušce
s XXXXX, trvale bytem XXXXX. Smlouva bude uzavřena dle vzorové Smlouvy o nájmu
bytu schválené Radou města Dobrušky dne 22.12.2021, doba nájmu bude sjednána od
03.01.2022 do 30.06.2022, smluvní měsíční nájemné za 1 m2 započtené podlahové plochy
bytu bude činit 140 Kč. Uzavření smlouvy je podmíněno předchozím přihlášením nájemce
k trvalému pobytu na adrese bytu, přičemž tato adresa trvalého pobytu bude uvedena
v uzavírané smlouvě. V případě, že nájemce nesplní tuto podmínku nejpozději dne
03.01.2022, bude nájem sjednán až ode dne uzavření smlouvy o nájmy bytu po splnění této
podmínky, nejpozději však od 10.01.2022;
II. udělení souhlasu nájemci uvedenému v bodě I. tohoto usnesení s jeho přihlášením
k trvalému pobytu na adrese bytu již před uzavřením smlouvy o nájmu bytu.
7. Rada města Dobrušky schvaluje
I. uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 4 v čp. 1060 v ulici Fr. Kupky v Dobrušce
s XXXXX, trvale bytem XXXXX. Smlouva bude uzavřena dle vzorové Smlouvy o nájmu
bytu schválené Radou města Dobrušky dne 22.12.2021, doba nájmu bude sjednána od
03.01.2022 do 30.06.2022, smluvní měsíční nájemné za 1 m2 započtené podlahové plochy
bytu bude činit 140 Kč. Uzavření smlouvy je podmíněno předchozím přihlášením nájemce
k trvalému pobytu na adrese bytu, přičemž tato adresa trvalého pobytu bude uvedena
v uzavírané smlouvě. V případě, že nájemce nesplní tuto podmínku nejpozději dne
03.01.2022, bude nájem sjednán až ode dne uzavření smlouvy o nájmy bytu po splnění této
podmínky, nejpozději však od 10.01.2022;
II. udělení souhlasu nájemci uvedenému v bodě I. tohoto usnesení s jeho přihlášením
k trvalému pobytu na adrese bytu již před uzavřením smlouvy o nájmu bytu.
8. Rada města Dobrušky schvaluje
I. uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 5 v čp. 1060 v ulici Fr. Kupky v Dobrušce se
XXXXX, trvale bytem XXXXX. Smlouva bude uzavřena dle vzorové Smlouvy o nájmu bytu
schválené Radou města Dobrušky dne 22.12.2021, doba nájmu bude sjednána od 03.01.2022
do 30.06.2022, smluvní měsíční nájemné za 1 m2 započtené podlahové plochy bytu bude činit
140 Kč. Uzavření smlouvy je podmíněno předchozím přihlášením nájemce k trvalému pobytu
na adrese bytu, přičemž tato adresa trvalého pobytu bude uvedena v uzavírané smlouvě.
V případě, že nájemce nesplní tuto podmínku nejpozději dne 03.01.2022, bude nájem sjednán
až ode dne uzavření smlouvy o nájmy bytu po splnění této podmínky, nejpozději však od
10.01.2022;
II. udělení souhlasu nájemci uvedenému v bodě I. tohoto usnesení s jeho přihlášením
k trvalému pobytu na adrese bytu již před uzavřením smlouvy o nájmu bytu.
9. Rada města Dobrušky schvaluje
I. uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 6 v čp. 1060 v ulici Fr. Kupky v Dobrušce
s XXXXX, trvale bytem XXXXX. Smlouva bude uzavřena dle vzorové Smlouvy o nájmu
bytu schválené Radou města Dobrušky dne 22.12.2021, doba nájmu bude sjednána od
03.01.2022 do 30.06.2022, smluvní měsíční nájemné za 1 m2 započtené podlahové plochy
bytu bude činit 140 Kč. Uzavření smlouvy je podmíněno předchozím přihlášením nájemce

k trvalému pobytu na adrese bytu, přičemž tato adresa trvalého pobytu bude uvedena
v uzavírané smlouvě. V případě, že nájemce nesplní tuto podmínku nejpozději dne
03.01.2022, bude nájem sjednán až ode dne uzavření smlouvy o nájmy bytu po splnění této
podmínky, nejpozději však od 10.01.2022;
II. udělení souhlasu nájemci uvedenému v bodě I. tohoto usnesení s jeho přihlášením
k trvalému pobytu na adrese bytu již před uzavřením smlouvy o nájmu bytu.
10. Rada města Dobrušky schvaluje
I. uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 7 v čp. 1060 v ulici Fr. Kupky v Dobrušce
s XXXXX, trvale bytem XXXXX. Smlouva bude uzavřena dle vzorové Smlouvy o nájmu
bytu schválené Radou města Dobrušky dne 22.12.2021, doba nájmu bude sjednána od
03.01.2022 do 30.06.2022, smluvní měsíční nájemné za 1 m2 započtené podlahové plochy
bytu bude činit 140 Kč. Uzavření smlouvy je podmíněno předchozím přihlášením nájemce
k trvalému pobytu na adrese bytu, přičemž tato adresa trvalého pobytu bude uvedena
v uzavírané smlouvě. V případě, že nájemce nesplní tuto podmínku nejpozději dne
03.01.2022, bude nájem sjednán až ode dne uzavření smlouvy o nájmy bytu po splnění této
podmínky, nejpozději však od 10.01.2022;
II. udělení souhlasu nájemci uvedenému v bodě I. tohoto usnesení s jeho přihlášením
k trvalému pobytu na adrese bytu již před uzavřením smlouvy o nájmu bytu.
11. Rada města Dobrušky schvaluje
I. uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 8 v čp. 1060 v ulici Fr. Kupky v Dobrušce
s XXXXX, trvale bytem XXXXX. Smlouva bude uzavřena dle vzorové Smlouvy o nájmu
bytu schválené Radou města Dobrušky dne 22.12.2021, doba nájmu bude sjednána od
03.01.2022 do 30.06.2022, smluvní měsíční nájemné za 1 m2 započtené podlahové plochy
bytu bude činit 140 Kč. Uzavření smlouvy je podmíněno předchozím přihlášením nájemce
k trvalému pobytu na adrese bytu, přičemž tato adresa trvalého pobytu bude uvedena
v uzavírané smlouvě. V případě, že nájemce nesplní tuto podmínku nejpozději dne
03.01.2022, bude nájem sjednán až ode dne uzavření smlouvy o nájmy bytu po splnění této
podmínky, nejpozději však od 10.01.2022;
II. udělení souhlasu nájemci uvedenému v bodě I. tohoto usnesení s jeho přihlášením
k trvalému pobytu na adrese bytu již před uzavřením smlouvy o nájmu bytu.
12. Rada města Dobrušky schvaluje
I. uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 9 v čp. 1060 v ulici Fr. Kupky v Dobrušce
s XXXXX, trvale bytem XXXXX. Smlouva bude uzavřena dle vzorové Smlouvy o nájmu
bytu schválené Radou města Dobrušky dne 22.12.2021, doba nájmu bude sjednána od
03.01.2022 do 30.06.2022, smluvní měsíční nájemné za 1 m2 započtené podlahové plochy
bytu bude činit 140 Kč. Uzavření smlouvy je podmíněno předchozím přihlášením nájemce
k trvalému pobytu na adrese bytu, přičemž tato adresa trvalého pobytu bude uvedena
v uzavírané smlouvě. V případě, že nájemce nesplní tuto podmínku nejpozději dne
03.01.2022, bude nájem sjednán až ode dne uzavření smlouvy o nájmy bytu po splnění této
podmínky, nejpozději však od 10.01.2022;
II. udělení souhlasu nájemci uvedenému v bodě I. tohoto usnesení s jeho přihlášením
k trvalému pobytu na adrese bytu již před uzavřením smlouvy o nájmu bytu.
13. Rada města Dobrušky schvaluje
I. uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 10 v čp. 1060 v ulici Fr. Kupky v Dobrušce
s XXXXX, trvale bytem XXXXX. Smlouva bude uzavřena dle vzorové Smlouvy o nájmu
bytu schválené Radou města Dobrušky dne 22.12.2021, doba nájmu bude sjednána od
03.01.2022 do 30.06.2022, smluvní měsíční nájemné za 1 m2 započtené podlahové plochy
bytu bude činit 140 Kč. Uzavření smlouvy je podmíněno předchozím přihlášením nájemce
k trvalému pobytu na adrese bytu, přičemž tato adresa trvalého pobytu bude uvedena
v uzavírané smlouvě. V případě, že nájemce nesplní tuto podmínku nejpozději dne

03.01.2022, bude nájem sjednán až ode dne uzavření smlouvy o nájmy bytu po splnění této
podmínky, nejpozději však od 10.01.2022;
II. udělení souhlasu nájemci uvedenému v bodě I. tohoto usnesení s jeho přihlášením
k trvalému pobytu na adrese bytu již před uzavřením smlouvy o nájmu bytu.
14. Rada města Dobrušky schvaluje
I. uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 11 v čp. 1060 v ulici Fr. Kupky v Dobrušce
s XXXXX, trvale bytem XXXXX. Smlouva bude uzavřena dle vzorové Smlouvy o nájmu
bytu schválené Radou města Dobrušky dne 22.12.2021, doba nájmu bude sjednána od
03.01.2022 do 30.06.2022, smluvní měsíční nájemné za 1 m2 započtené podlahové plochy
bytu bude činit 140 Kč. Uzavření smlouvy je podmíněno předchozím přihlášením nájemce
k trvalému pobytu na adrese bytu, přičemž tato adresa trvalého pobytu bude uvedena
v uzavírané smlouvě. V případě, že nájemce nesplní tuto podmínku nejpozději dne
03.01.2022, bude nájem sjednán až ode dne uzavření smlouvy o nájmy bytu po splnění této
podmínky, nejpozději však od 10.01.2022;
II. udělení souhlasu nájemci uvedenému v bodě I) tohoto usnesení s jeho přihlášením
k trvalému pobytu na adrese bytu již před uzavřením smlouvy o nájmu bytu.
15. Rada města Dobrušky schvaluje
I. uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 12 v čp. 1060 v ulici Fr. Kupky v Dobrušce se
XXXXX, trvale bytem XXXXX. Smlouva bude uzavřena dle vzorové Smlouvy o nájmu bytu
schválené Radou města Dobrušky dne 22.12.2021, doba nájmu bude sjednána od 03.01.2022
do 30.06.2022, smluvní měsíční nájemné za 1 m2 započtené podlahové plochy bytu bude činit
140 Kč. Uzavření smlouvy je podmíněno předchozím přihlášením nájemce k trvalému pobytu
na adrese bytu, přičemž tato adresa trvalého pobytu bude uvedena v uzavírané smlouvě.
V případě, že nájemce nesplní tuto podmínku nejpozději dne 03.01.2022, bude nájem sjednán
až ode dne uzavření smlouvy o nájmy bytu po splnění této podmínky, nejpozději však od
10.01.2022;
II. udělení souhlasu nájemci uvedenému v bodě I. tohoto usnesení s jeho přihlášením
k trvalému pobytu na adrese bytu již před uzavřením smlouvy o nájmu bytu.
16. Rada města Dobrušky schvaluje
I. uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 13 v čp. 1060 v ulici Fr. Kupky v Dobrušce
s XXXXX, trvale bytem XXXXX. Smlouva bude uzavřena dle vzorové Smlouvy o nájmu
bytu schválené Radou města Dobrušky dne 22.12.2021, doba nájmu bude sjednána od
03.01.2022 do 30.06.2022, smluvní měsíční nájemné za 1 m2 započtené podlahové plochy
bytu bude činit 140 Kč. Uzavření smlouvy je podmíněno předchozím přihlášením nájemce
k trvalému pobytu na adrese bytu, přičemž tato adresa trvalého pobytu bude uvedena
v uzavírané smlouvě. V případě, že nájemce nesplní tuto podmínku nejpozději dne
03.01.2022, bude nájem sjednán až ode dne uzavření smlouvy o nájmy bytu po splnění této
podmínky, nejpozději však od 10.01.2022;
II. udělení souhlasu nájemci uvedenému v bodě I. tohoto usnesení s jeho přihlášením
k trvalému pobytu na adrese bytu již před uzavřením smlouvy o nájmu bytu.
17. Rada města Dobrušky schvaluje
I. uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 14 v čp. 1060 v ulici Fr. Kupky v Dobrušce
s XXXXX, trvale bytem XXXXX. Smlouva bude uzavřena dle vzorové Smlouvy o nájmu
bytu schválené Radou města Dobrušky dne 22.12.2021, doba nájmu bude sjednána od
03.01.2022 do 30.06.2022, smluvní měsíční nájemné za 1 m2 započtené podlahové plochy
bytu bude činit 140 Kč. Uzavření smlouvy je podmíněno předchozím přihlášením nájemce
k trvalému pobytu na adrese bytu, přičemž tato adresa trvalého pobytu bude uvedena
v uzavírané smlouvě. V případě, že nájemce nesplní tuto podmínku nejpozději dne
03.01.2022, bude nájem sjednán až ode dne uzavření smlouvy o nájmy bytu po splnění této
podmínky, nejpozději však od 10.01.2022;

II. udělení souhlasu nájemci uvedenému v bodě I. tohoto usnesení s jeho přihlášením
k trvalému pobytu na adrese bytu již před uzavřením smlouvy o nájmu bytu.
18. Rada města Dobrušky schvaluje
I. uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 15 v čp. 1060 v ulici Fr. Kupky v Dobrušce
s XXXXX, trvale bytem XXXXX. Smlouva bude uzavřena dle vzorové Smlouvy o nájmu
bytu schválené Radou města Dobrušky dne 22.12.2021, doba nájmu bude sjednána od
03.01.2022 do 30.06.2022, smluvní měsíční nájemné za 1 m2 započtené podlahové plochy
bytu bude činit 140 Kč. Uzavření smlouvy je podmíněno předchozím přihlášením nájemce
k trvalému pobytu na adrese bytu, přičemž tato adresa trvalého pobytu bude uvedena
v uzavírané smlouvě. V případě, že nájemce nesplní tuto podmínku nejpozději dne
03.01.2022, bude nájem sjednán až ode dne uzavření smlouvy o nájmy bytu po splnění této
podmínky, nejpozději však od 10.01.2022;
II. udělení souhlasu nájemci uvedenému v bodě I. tohoto usnesení s jeho přihlášením
k trvalému pobytu na adrese bytu již před uzavřením smlouvy o nájmu bytu.
19. Rada města Dobrušky schvaluje
I. uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 16 v čp. 1060 v ulici Fr. Kupky v Dobrušce
s XXXXX, trvale bytem XXXXX. Smlouva bude uzavřena dle vzorové Smlouvy o nájmu
bytu schválené Radou města Dobrušky dne 22.12.2021, doba nájmu bude sjednána od
03.01.2022 do 30.06.2022, smluvní měsíční nájemné za 1 m2 započtené podlahové plochy
bytu bude činit 140 Kč. Uzavření smlouvy je podmíněno předchozím přihlášením nájemce
k trvalému pobytu na adrese bytu, přičemž tato adresa trvalého pobytu bude uvedena
v uzavírané smlouvě. V případě, že nájemce nesplní tuto podmínku nejpozději dne
03.01.2022, bude nájem sjednán až ode dne uzavření smlouvy o nájmy bytu po splnění této
podmínky, nejpozději však od 10.01.2022;
II. udělení souhlasu nájemci uvedenému v bodě I. tohoto usnesení s jeho přihlášením
k trvalému pobytu na adrese bytu již před uzavřením smlouvy o nájmu bytu.
20. Rada města Dobrušky schvaluje
I. uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 17 v čp. 1060 v ulici Fr. Kupky v Dobrušce
s XXXXX, trvale bytem XXXXX. Smlouva bude uzavřena dle vzorové Smlouvy o nájmu
bytu schválené Radou města Dobrušky dne 22.12.2021, doba nájmu bude sjednána od
03.01.2022 do 30.06.2022, smluvní měsíční nájemné za 1 m2 započtené podlahové plochy
bytu bude činit 140 Kč. Uzavření smlouvy je podmíněno předchozím přihlášením nájemce
k trvalému pobytu na adrese bytu, přičemž tato adresa trvalého pobytu bude uvedena
v uzavírané smlouvě. V případě, že nájemce nesplní tuto podmínku nejpozději dne
03.01.2022, bude nájem sjednán až ode dne uzavření smlouvy o nájmy bytu po splnění této
podmínky, nejpozději však od 10.01.2022;
II. udělení souhlasu nájemci uvedenému v bodě I. tohoto usnesení s jeho přihlášením
k trvalému pobytu na adrese bytu již před uzavřením smlouvy o nájmu bytu.

