VÝPIS USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 138. SCHŮZI RADY MĚSTA
DOBRUŠKY KONANÉ DNE 07.02.2022
(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 schvaluje provedení rozpočtového opatření číslo 1/2022 dle
předloženého návr hu.
3. Rada města Dobrušky schvaluje objednání opravy jímací šachty a dešťové kanalizace u domu
čp. 72 u společnosti TO-PI-TO Czech s. r. o., IČO 27547922, se sídlem Křovická 1017,
518 01 Dobruška, v rozsahu položkového rozpočtu ze dne 23.01.2022 za cenu 143.252,60 Kč
vč. DPH.
4. Rada města Dobrušky schvaluje
a) objednání úpravy městského bytu č. 19 v bytovém domě čp. 690 v ulici Na Příčnici u pana
Václava Svatoně, IČO 13223062, se sídlem Nový Hrádek, Rzy č. ev. 24, PSČ 549 01,
v rozsahu cenové nabídky ze dne 27.01.2022 za 339.000 Kč;
b) výjimku z postupů stanovených vnitřní organizační směrnicí Zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu pro tuto veřejnou zakázku.

5. Rada města Dobrušky schvaluje objednání výměny nefunkčních hydrantů v Dobrušce u
společnosti AQUA SERVIS, a. s., IČO 60914076, se sídlem Štemberkova 1094, 516 01
Rychnov nad Kněžnou v rozsahu cenové nabídky č. 71/08/Lu/2022 ze dne 21.01.2022 za
299.452 Kč bez DPH.
6. Rada města Dobrušky
I) schvaluje zahájení výběrového řízení na zhotovitele pro veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce DOBRUŠKA, náhradní zdroj vody formou odeslání výzvy k podání
nabídek těmto obchodním subjektům:
1. H3Geo, s. r. o., 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO 04424646,
2. Hydrogeologická společnost, s. r. o., U Národní galerie 478, 156 00 Praha, IČO 26473330,
3. CHEMCOMEX, a. s., Brněnská 327, 674 01 Třebíč, IČO 25076451,
4. Ochrana podzemních vod, s. r. o., Bělohorská 264/31, 169 00 Praha, IČO 26750066,
5. Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r. o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, IČO 15053695,
6. VODNÍ ZDROJE, a. s., Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha, IČO 45274428,
7. Jaroslav Prošvic, Sportovní 811, 517 21 Týniště nad Orlicí, IČO 64229149,
8. Petr Klikar, Port Artur 296, 549 31 Hronov, IČO 62719491;
II) schvaluje výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci včetně obchodních podmínek a
všech jejích dalších příloh pro výběrové řízení na zhotovitele pro veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce DOBRUŠKA, náhradní zdroj vody. Výzva a všechny její přílohy
vyjma projektu hydrogeologických průzkumných prací a jeho dokladové části tvoří přílohu;
III) jmenuje komis i pro otevírání obálek, posouzení způsobilosti účastníků a posouzení a
hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce DOBRUŠKA,
náhradní zdroj vody v tomto složení: Miroslav Sixta, místostarosta (člen komise),
Ing. Ivan Ešpandr, vedoucí odboru rozvoje města (člen komise), Mgr. Martin Pošvář, referent
odboru rozvoje města (člen komise), Miloš Votroubek, DiS., referent odboru rozvoje města
(náhradník za člena komise).
7. Rada města Dobrušky schvaluje
a) realizaci projektu a podání žádosti o dotaci z Národního programu Životní prostředí, výzva
č. 12, na projekt „Zateplení střechy, stínění, výměna zdroje tepla a IRC regulace, VZT a FVE

v budově ZŠ Pulická 378, Dobruška“ o celkových předpokládaných nákladech 9.901.835 Kč
odpovídajících nákladům původních dvou projektů, u nichž bylo žádáno o dotaci
z Operačního programu Životní prostředí a jejichž sloučením vznikl výše uvedený projekt, a
to včetně zajištění jeho spolufinancování minimálně ve výši spoluúčasti příjemce dotace a
neuznatelných nákladů projektu;
b) realizaci projektu a podání žádosti o dotaci z Národního programu Životní prostředí, výzva
č. 10, na projekt „Využití dešťových vod pro zálivku travních ploch Archlebových sadů k. ú.
Dobruška“ o celkových předpokládaných nákladech 1.089.512,07 Kč odpovídajících
nákladům původního projektu, u něhož bylo žádáno o dotaci z Operačního programu Životní
prostředí, a to včetně zajištění jeho spolufinancování minimálně ve výši spoluúčasti příjemce
dotace a neuznatelných nákladů projektu;

c) uzavření dohody o ukončení smlouvy uzavřené dne 08.02.2021 s panem Ing. Davidem
Plíštilem, Ph.D., Ořechová 3336, 276 01 Mělník, IČO 66992354, jejímž předmětem je
zpracování žádosti o dotaci a administrace spojená s přípravou projektu Vzduchotechnika
v budově ZŠ Pulická, Dobruška, v přiloženém znění;
d) uzavření dohody o ukončení smlouvy uzavřené dne 08.02.2021 s panem Ing. Davidem
Plíštilem, Ph.D., Ořechová 3336, 276 01 Mělník, IČO 66992354, jejímž předmětem je
zpracování žádosti o dotaci a administrace spojená s přípravou projektu Zateplení střechy,
stínění, výměna zdroje tepla a IRC regulace v budově ZŠ Pulická, Dobruška, v přiloženém
znění;
e) uzavření dohody o ukončení smlouvy uzavřené dne 08.02.2021 s panem Ing. Davidem
Plíštilem, Ph.D., Ořechová 3336, 276 01 Mělník, IČO 66992354, jejímž předmět em je
zpracování žádosti o dotaci a administrace spojená s přípravou projektu Využití dešťových
vod pro zálivku travních ploch Archlebových sadů k. ú. Dobruška, v přiloženém znění;
f) uzavření smlouvy o dílo s panem Ing. Davidem Plíštilem, Ph.D., Ořechová 3336, 276 01
Mělník, IČO 66992354, jejímž předmětem je zpracování žádosti o dotaci pro projekt
Zateplení střechy, stínění, výměna zdroje tepla a IRC regulace, VZT a FVE v budově ZŠ
Pulická 378, Dobruška, její podání a správa do doby její akceptace za cenu 259.000 Kč bez
DPH, tj. 313.390 Kč vč. DPH 21 %, v přiloženém znění;
g) uzavření smlouvy o dílo s panem Ing. Davidem Plíštilem, Ph.D., Ořechová 3336, 276 01
Mělník, IČO 66992354, jejímž předmětem je zpracování žádosti o dotaci pro projekt Využití
dešťových vod pro zálivku travních ploch Archlebových sadů k. ú. Dobruška, její podání a
správa do doby její akceptace za minimální cenu 49.000 Kč bez DPH, tj. 59.290 Kč vč. DPH
21 %, v přiloženém znění;
h) výjimku z postupu stanoveného organizační směrnicí města Dobrušky Zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu v případě veřejné zakázky na služby, jejímž předmětem je
zpracování žádostí o dotaci pro projekty Zateplení střechy, stínění, výměna zdroje tepla a IRC
regulace, VZT a FVE v budově ZŠ Pulická 378, Dobruška a Využití dešťových vod pro
zálivku travních ploch Archlebových sadů k. ú. Dobruška z Národního programu Životní
prostředí, v souladu s bodem (13) odst. 3.1 čl. 3 této organizační směrnice, která spočívá v
neprovedení výběrového řízení postupem v ní stanoveným pro tzv. střední zakázky z důvodu
aktuální rozpracovanosti těchto projektů a faktické nemožnosti zajistit předání úplných
podkladů jinému zpracovateli žádostí o dotaci.
i) udělení plné moci panu Ing. Davidu Plíštilovi, Ph.D., Ořechová 3336, 276 01 Mělník, IČO
66992354, ve věci jednání se Státním fondem životního prostředí, který je administrátorem
Národního programu Životní prostředí, v přiloženém znění.

8. Rada města Dobrušky schvaluje s účinností od 01.03.2022 navýšení ceny nájmu dle Smlouvy
o věcném břemenu a o nájmu pozemků se společností AGROM ekoenergo, s. r. o., IČO
29235014, DIČ CZ29235014, se sídlem Brno, Kaštanová 617/141b, PSČ 617 00,
o percentuální navýšení výkupní ceny za 1 kW dle cenového rozhodnutí Energetického

regulačního úřadu č. 6/2021, tj. o 2 %. Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

9. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti s XXXXX, trvale
bytem XXXXX a XXXXX, trvale bytem XXXXX, v přiloženém znění.
10. Rada města Dobrušky schvaluje vyřazení vodovodní přípojky k budově čp. 310 ul. Fr.
Kupky, inv. č. MAJ000002094, a kanalizační přípojky k budově čp. 310 ul. Fr. Kupky, inv.
č. MAJ000002095, z evidence majetku města Dobrušky, z důvodu nefunkčnosti a
nevyužitelnosti pro potřeby města.
11. Rada města Dobrušky schvaluje ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 26 v ulici Na Příčnici
čp. 1011 v Dobrušce s XXXXX, trvale bytem XXXXX, dědičkou po XXXXX, zemřelé
XXXXX, posledně bytem XXXXX, a to dohodou k 10.02.2022.
12. Rada města Dobrušky schvaluje zveřejnění záměru výpůjčky části střešních prostor, anténní
stožár, budovy na adrese ulice Fr. Kupky čp. 1060, Dobruška, která je součástí pozemku
parc. č. 420/2 v obci a k. ú. Dobruška, k umístění elektronického komunikačního zařízení
(anténa) pro společnost hkfree.org, z. s., se sídlem Akademika Heyrovského 1178/6, 500 03
Hradec Králové, IČO 26659573.
13. Rada města Dobrušky souhlasí s bezplatným užitím znaku města Dobrušky ústavem Laxus
z. ú., se sídlem Sadová 2107, 288 02 Nymburk, IČO 62695487, v jeho výroční zprávě za rok
2021.
14. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Příkazní smlouvy se společností AUDIS BUS
s. r. o., se sídlem Soukenická 242, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO 15040500,
v přiloženém znění.
15. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci č. PSV-2022-017-HK se
Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra České republiky, se sídlem Vinohradská 2577/178,
130 00 Praha 3, IČO 47114304, v přiloženém znění.

