VÝPIS USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 137. SCHŮZI RADY MĚSTA
DOBRUŠKY KONANÉ DNE 28.01.2022
(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 souhlasí
a) s uzavírkou místní komunikace v ulici Čs. odboje, která je nutná pro realizaci akce:
NOVOSTAVBA VILADOMŮ DOBRUŠKA – MÍROVÁ, připojení jednotné kanalizace dle
přiložené situace a objízdnou trasou dle přiloženého vyjádření Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje, odboru dopravy, oddělení dopravní obslužnosti, Pivovarské
náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, k dopravnímu opatření - uzavírka ulice Čs. odboje Dobruška ze dne 17.01.2022. Souhlas bude vydán pro investora Stavební bytové družstvo
v Dobrušce, se sídlem Kostelní 396, 518 01 Dobruška, IČO 00045250;
b) se zvláštním užíváním části místní komunikace na pozemku parc. č. 2733 v k. ú. Dobruška
dle § 25 odst. 6 písmena d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích pro stavbu :
NOVOSTAVBA VILADOMŮ DOBRUŠKA – MÍROVÁ, při níž dojde k připojení nové
jednotné kanalizace na stávající kanalizační stoku uloženou v místní komunikaci na pozemku
výše uvedeném.

3. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí se
společností ACT Plus s. r. o., se sídlem Opočenská 531, 518 01 Dobruška, IČO 25293010, za
účelem umístění a provozování elektronického komunikačního zařízení pro poskytování
přístupu k internetu uživatelům bytů a případně i provozovateli předávací stanice tepla
v budově ve vlastnictví města v ulici Fr. Kupky čp. 1060, v přiloženém znění.
4. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí se
společností Dobruška.net s. r. o., se sídlem Fr. Kupky 322, 518 01 Dobruška, IČO 27477207,
za účelem umístění a provozování elektronického komunikačního zařízení pro poskytování
přístupu k internetu uživatelům bytů a případně i provozovateli předávací stanice tepla
v budově ve vlastnictví města v ulici Fr. Kupky čp. 1060, v přiloženém znění.
5. Rada města Dobrušky schvaluje
a) ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 2 v čp. 1060 v ulici Fr. Kupky v Dobrušce s XXXXX,
trvale bytem XXXXX, dohodou k 31.01.2022;
b) prominutí nájemného a záloh na služby v celkové výši 7.430 Kč za měsíc leden 2022
k bytu č. 2 v čp. 1060 v ulici Fr. Kupky v Dobrušce XXXXX, trvale bytem XXXXX,
z důvodu neužívání tohoto bytu ze zdravotních důvodů.

6. 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
01.02.2022 do 31.07.2022, 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.
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 ruší své usnesení č. RM 22/136/2022 ze dne 24.01.2022 v tomto znění:
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 01.02.2022
do 31.07.2022, 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.
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. 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
01.02.2022 do 31.07.2022, 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.
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.

