VÝPIS USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 141. SCHŮZI RADY MĚSTA
DOBRUŠKY KONANÉ DNE 07.03.2022
(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 doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit provedení
rozpočtového opatření číslo 3/2022 dle předloženého návrhu.
3. Rada města Dobrušky při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
„DOBRUŠKA, náhradní zdroj vody“
I) bere na vědomí Protokol o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek (zápis o činnosti
komise) ze dne 24.02.2022;
II) schvaluje výběr nejvhodnější nabídky pro plnění této veřejné zakázky, a to nabídky
společnosti VODNÍ ZDROJE, a. s., Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha, IČO 45274428.
Nabídková cena této společnosti činí 2.313.410 Kč bez DPH, tj. 2.799.226,1 vč. DPH podle
platné sazby;
III) schvaluje uzavření smlouvy o dílo s účastníkem, jehož nabídka byla dle bodu II tohoto
usnesení vybrána jako nejvhodnější, společností VODNÍ ZDROJE, a. s., Jindřicha Plachty
535/16, 150 00 Praha, IČO 45274428, ve znění v souladu s návrhem smlouvy předloženým
tímto účastníkem v jeho nabídce na plnění této veřejné zakázky.
4. Rada města Dobrušky bere na vědomí vyjádření Státního pozemkového úřadu ze dne
23.02.2022 k žádosti města o vyčištění zaneseného koryta příkopu na pozemku parc. č. 927/2
v k. ú. a obci Dobruška v Tyršově ulici.
5. Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky
I) schválit vzory kupních smluv pro prodej bytových jednotek v domě čp. 965 v ulici
Fr. Kupky v Dobrušce, a to vzor kupní smlouvy pro prodej individuálnímu kupujícímu a vzor
kupní smlouvy pro prodej do společného jmění manželů, a to v přiloženém znění;
II) schválit
a) prodej bytové jednotky č. 965/1 v bytovém domě čp. 965 stojícím na pozemku parc.
č. 413 v obci a katastrálním území Dobruška se spoluvlastnickým podílem na společných
částech bytového domu čp. 965 o velikosti 56/1074 a spoluvlastnickým podílem na pozemku
parc. č. 413 o velikosti 56/1074 paní XXXXX, bytem XXXXX, za kupní cenu 639.528 Kč,
z níž na převáděný spoluvlastnický podíl na pozemku připadá 43 Kč, a uzavření kupní
smlouvy dle schválené vzorové kupní smlouvy pro prodej bytové jednotky individuálnímu
kupujícímu. Uvedená kupní cena je nižší než cena v místě a čase obvyklá, a to z důvodů
uvedených v důvodové zprávě;
b) prodej bytové jednotky č. 965/2 v bytovém domě čp. 965 stojícím na pozemku parc.
č. 413 v obci a katastrálním území Dobruška se spoluvlastnickým podílem na společných
částech bytového domu čp. 965 o velikosti 50/1074 a spoluvlastnickým podílem na pozemku
parc. č. 413 o velikosti 50/1074 paní XXXXX, bytem XXXXX, za kupní cenu 458.615 Kč,
z níž na převáděný spoluvlastnický podíl na pozemku připadá 39 Kč, a uzavření a uzavření
kupní smlouvy dle schválené vzorové kupní smlouvy pro prodej bytové jednotky
individuálnímu kupujícímu. Uvedená kupní cena je nižší než cena v místě a čase obvyklá, a to
z důvodů uvedených v důvodové zprávě;
c) prodej bytové jednotky č. 965/3 v bytovém domě čp. 965 stojícím na pozemku parc.
č. 413 v obci a katastrálním území Dobruška se spoluvlastnickým podílem na společných
částech bytového domu čp. 965 o velikosti 40/1074 a spoluvlastnickým podílem na pozemku
parc. č. 413 o velikosti 40/1074 manželům XXXXX, oba bytem XXXXX, za kupní cenu

298.016 Kč, z níž na převáděný spoluvlastnický podíl na pozemku připadá 31 Kč, a uzavření
kupní smlouvy dle schválené vzorové kupní smlouvy pro prodej bytové jednotky do
společného jmění manželů. Uvedená kupní cena je nižší než cena v místě a čase obvyklá, a to
z důvodů uvedených v důvodové zprávě;
d) prodej bytové jednotky č. 965/4 v bytovém domě čp. 965 stojícím na pozemku parc.
č. 413 v obci a katastrálním území Dobruška se spoluvlastnickým podílem na společných
částech bytového domu čp. 965 o velikosti 69/1074 a spoluvlastnickým podílem na pozemku
parc. č. 413 o velikosti 69/1074 manželům XXXXX, oba bytem XXXXX, za kupní cenu
766.808 Kč, z níž na převáděný spoluvlastnický podíl na pozemku připadá 53 Kč, a uzavření
kupní smlouvy dle schválené vzorové kupní smlouvy pro prodej bytové jednotky do
společného jmění manželů Uvedená kupní cena je nižší než cena v místě a čase obvyklá, a to
z důvodů uvedených v důvodové zprávě;
e) prodej bytové jednotky č. 965/5 v bytovém domě čp. 965 stojícím na pozemku parc.
č. 413 v obci a katastrálním území Dobruška se spoluvlastnickým podílem na společných
částech bytového domu čp. 965 o velikosti 56/1074 a spoluvlastnickým podílem na pozemku
parc. č. 413 o velikosti 56/1074 paní XXXXX, bytem XXXXX, za kupní cenu 639.528 Kč,
z níž na převáděný spoluvlastnický podíl na pozemku připadá 43 Kč, a uzavření kupní
smlouvy dle schválené vzorové kupní smlouvy pro prodej bytové jednotky individuálnímu
kupujícímu. Uvedená kupní cena je nižší než cena v místě a čase obvyklá, a to z důvodů
uvedených v důvodové zprávě;
f) prodej bytové jednotky č. 965/6 v bytovém domě čp. 965 stojícím na pozemku parc.
č. 413 v obci a katastrálním území Dobruška se spoluvlastnickým podílem na společných
částech bytového domu čp. 965 o velikosti 50/1074 a spoluvlastnickým podílem na pozemku
parc. č. 413 o velikosti 50/1074 paní XXXXX, bytem XXXXX, za kupní cenu 458.615 Kč,
z níž na převáděný spoluvlastnický podíl na pozemku připadá 39 Kč, a uzavření kupní
smlouvy dle schválené vzorové kupní smlouvy pro prodej bytové jednotky individuálnímu
kupujícímu. Uvedená kupní cena je nižší než cena v místě a čase obvyklá, a to z důvodů
uvedených v důvodové zprávě;
g) prodej bytové jednotky č. 965/7 v bytovém domě čp. 965 stojícím na pozemku parc.
č. 413 v obci a katastrálním území Dobruška se spoluvlastnickým podílem na společných
částech bytového domu čp. 965 o velikosti 40/1074 a spoluvlastnickým podílem na pozemku
parc. č. 413 o velikosti 40/1074 paní XXXXX, bytem XXXXX, za kupní cenu 298.016 Kč,
z níž na převáděný spoluvlastnický podíl na pozemku připadá 31 Kč, a uzavření kupní
smlouvy dle schválené vzorové kupní smlouvy pro prodej bytové jednotky individuálnímu
kupujícímu. Uvedená kupní cena je nižší než cena v místě a čase obvyklá, a to z důvodů
uvedených v důvodové zprávě;
h) prodej bytové jednotky č. 965/8 v bytovém domě čp. 965 stojícím na pozemku parc.
č. 413 v obci a katastrálním území Dobruška se spoluvlastnickým podílem na společných
částech bytového domu čp. 965 o velikosti 69/1074 a spoluvlastnickým podílem na pozemku
parc. č. 413 o velikosti 69/1074 panu XXXXX, bytem XXXXX, za kupní cenu 752.410 Kč,
z níž na převáděný spoluvlastnický podíl na pozemku připadá 53 Kč, a uzavření kupní
smlouvy dle schválené vzorové kupní smlouvy pro prodej bytové jednotky individuálnímu
kupujícímu. Uvedená kupní cena je nižší než cena v místě a čase obvyklá, a to z důvodů
uvedených v důvodové zprávě;
i) prodej bytové jednotky č. 965/9 v bytovém domě čp. 965 stojícím na pozemku parc.
č. 413 v obci a katastrálním území Dobruška se spoluvlastnickým podílem na společných
částech bytového domu čp. 965 o velikosti 56/1074 a spoluvlastnickým podílem na pozemku
parc. č. 413 o velikosti 56/1074 panu XXXXX, bytem XXXXX, za kupní cenu 752.410 Kč,
z níž na převáděný spoluvlastnický podíl na pozemku připadá 53 Kč, a uzavření kupní
smlouvy dle schválené vzorové kupní smlouvy pro prodej bytové jednotky individuálnímu
kupujícímu, s odchylkou spočívající v úpravě znění odst. 4.2., v němž bude konstatováno, že

příslušná pohledávka z půjčky byla kupujícímu pouze postoupena. Uvedená kupní cena je
nižší než cena v místě a čase obvyklá, a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě;
j) prodej bytové jednotky č. 965/10 v bytovém domě čp. 965 stojícím na pozemku parc. č.
413 v obci a katastrálním území Dobruška se spoluvlastnickým podílem na společných
částech bytového domu čp. 965 o velikosti 49/1074 a spoluvlastnickým podílem na pozemku
parc. č. 413 o velikosti 49/1074 manželům XXXXX, oba bytem XXXXX, za kupní cenu
458.613 Kč a uzavření kupní smlouvy dle schválené vzorové kupní smlouvy pro prodej
bytové jednotky do společného jmění manželů (s odchylkou spočívající v úpravě znění odst.
4.2. vzorové kupní smlouvy - konstatováním provedené úhrady celé kupní ceny kupujícími již
na základě s nimi uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí kupní - a vypuštěním odst. 4.3.).
Uvedená kupní cena je nižší než cena v místě a čase obvyklá, a to z důvodů uvedených
v důvodové zprávě;
k) prodej bytové jednotky č. 965/11 v bytovém domě čp. 965 stojícím na pozemku parc.
č. 413 v obci a katastrálním území Dobruška se spoluvlastnickým podílem na společných
částech bytového domu čp. 965 o velikosti 57/1074 a spoluvlastnickým podílem na pozemku
parc. č. 413 o velikosti 57/1074 manželům XXXXX, oba bytem XXXXX, za kupní cenu
647.493 Kč, z níž na převáděný spoluvlastnický podíl na pozemku připadá 44 Kč, a uzavření
kupní smlouvy dle schválené vzorové kupní smlouvy pro prodej bytové jednotky do
společného jmění manželů. Uvedená kupní cena je nižší než cena v místě a čase obvyklá, a to
z důvodů uvedených v důvodové zprávě;
l) prodej bytové jednotky č. 965/12 v bytovém domě čp. 965 stojícím na pozemku parc.
č. 413 v obci a katastrálním území Dobruška se spoluvlastnickým podílem na společných
částech bytového domu čp. 965 o velikosti 50/1074 a spoluvlastnickým podílem na pozemku
parc. č. 413 o velikosti 50/1074 panu XXXXX, bytem XXXXX, za kupní cenu 458.615 Kč,
z níž na převáděný spoluvlastnický podíl na pozemku připadá 39 Kč, a uzavření kupní
smlouvy dle schválené vzorové kupní smlouvy pro prodej bytové jednotky individuálnímu
kupujícímu. Uvedená kupní cena je nižší než cena v místě a čase obvyklá, a to z důvodů
uvedených v důvodové zprávě;
m) prodej bytové jednotky č. 965/13 v bytovém domě čp. 965 stojícím na pozemku parc.
č. 413 v obci a katastrálním území Dobruška se spoluvlastnickým podílem na společných
částech bytového domu čp. 965 o velikosti 40/1074 a spoluvlastnickým podílem na pozemku
parc. č. 413 o velikosti 40/1074 paní XXXXX, bytem XXXXX, za kupní cenu 298.016 Kč,
z níž na převáděný spoluvlastnický podíl na pozemku připadá 31 Kč, a uzavření kupní
smlouvy dle schválené vzorové kupní smlouvy pro prodej bytové jednotky individuálnímu
kupujícímu. Uvedená kupní cena je nižší než cena v místě a čase obvyklá, a to z důvodů
uvedených v důvodové zprávě.
n) prodej bytové jednotky č. 965/14 v bytovém domě čp. 965 stojícím na pozemku parc.
č. 413 v obci a katastrálním území Dobruška se spoluvlastnickým podílem na společných
částech bytového domu čp. 965 o velikosti 70/1074 a spoluvlastnickým podílem na pozemku
parc. č. 413 o velikosti 70/1074 manželům XXXXX, oba bytem XXXXX, za kupní cenu
770.224 Kč, z níž na převáděný spoluvlastnický podíl na pozemku připadá 54 Kč, uzavření
kupní smlouvy dle schválené vzorové kupní smlouvy pro prodej bytové jednotky do
společného jmění manželů. Uvedená kupní cena je nižší než cena v místě a čase obvyklá, a to
z důvodů uvedených v důvodové zprávě;
o) prodej bytové jednotky č. 965/15 v bytovém domě čp. 965 stojícím na pozemku parc.
č. 413 v obci a katastrálním území Dobruška se spoluvlastnickým podílem na společných
částech bytového domu čp. 965 o velikosti 57/1074 a spoluvlastnickým podílem na pozemku
parc. č. 413 o velikosti 57/1074 manželům XXXXX, bytem XXXXX a XXXXX, bytem
XXXXX, za kupní cenu 647.493 Kč, z níž na převáděný spoluvlastnický podíl na pozemku
připadá 44 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle schválené vzorové kupní smlouvy pro prodej

bytové jednotky do společného jmění manželů. Uvedená kupní cena je nižší než cena v místě
a čase obvyklá, a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě;
p) prodej bytové jednotky č. 965/16 v bytovém domě čp. 965 stojícím na pozemku parc.
č. 413 v obci a katastrálním území Dobruška se spoluvlastnickým podílem na společných
částech bytového domu čp. 965 o velikosti 50/1074 a spoluvlastnickým podílem na pozemku
parc. č. 413 o velikosti 50/1074 paní XXXXX, bytem XXXXX, za kupní cenu 458.615 Kč,
z níž na převáděný spoluvlastnický podíl na pozemku připadá 39 Kč, a uzavření kupní
smlouvy dle schválené vzorové kupní smlouvy pro prodej bytové jednotky individuálnímu
kupujícímu. Uvedená kupní cena je nižší než cena v místě a čase obvyklá, a to z důvodů
uvedených v důvodové zprávě;
q) prodej bytové jednotky č. 965/17 v bytovém domě čp. 965 stojícím na pozemku parc.
č. 413 v obci a katastrálním území Dobruška se spoluvlastnickým podílem na společných
částech bytového domu čp. 965 o velikosti 40/1074 a spoluvlastnickým podílem na pozemku
parc. č. 413 o velikosti 40/1074 manželům XXXXX, oba bytem XXXXX, za kupní cenu
647.493 Kč, z níž na převáděný spoluvlastnický podíl na pozemku připadá 44 Kč, a uzavření
kupní smlouvy dle schválené vzorové kupní smlouvy pro prodej bytové jednotky do
společného jmění manželů. Uvedená kupní cena je nižší než cena v místě a čase obvyklá, a to
z důvodů uvedených v důvodové zprávě;
r) prodej bytové jednotky č. 965/18 v bytovém domě čp. 965 stojícím na pozemku parc. č.
413 v obci a katastrálním území Dobruška se spoluvlastnickým podílem na společných
částech bytového domu čp. 965 o velikosti 70/1074 a spoluvlastnickým podílem na pozemku
parc. č. 413 o velikosti 70/1074 manželům XXXXX, oba bytem XXXXX, za kupní cenu
770.224 Kč, z níž na převáděný spoluvlastnický podíl na pozemku připadá 54 Kč, a uzavření
kupní smlouvy dle schválené vzorové kupní smlouvy pro prodej bytové jednotky do
společného jmění manželů. Uvedená kupní cena je nižší než cena v místě a čase obvyklá, a to
z důvodů uvedených v důvodové zprávě;
s) prodej bytové jednotky č. 965/19 v bytovém domě čp. 965 stojícím na pozemku parc.
č. 413 v obci a katastrálním území Dobruška se spoluvlastnickým podílem na společných
částech bytového domu čp. 965 o velikosti 56/1074 a spoluvlastnickým podílem na pozemku
parc. č. 413 o velikosti 56/1074 paní XXXXX, bytem XXXXX, za kupní cenu 647.492 Kč,
z níž na převáděný spoluvlastnický podíl na pozemku připadá 43 Kč, a uzavření kupní
smlouvy dle schválené vzorové kupní smlouvy pro prodej bytové jednotky individuálnímu
kupujícímu. Uvedená kupní cena je nižší než cena v místě a čase obvyklá, a to z důvodů
uvedených v důvodové zprávě;
t) prodej bytové jednotky č. 965/20 v bytovém domě čp. 965 stojícím na pozemku parc.
č. 413 v obci a katastrálním území Dobruška se spoluvlastnickým podílem na společných
částech bytového domu čp. 965 o velikosti 49/1074 a spoluvlastnickým podílem na pozemku
parc. č. 413 o velikosti 49/1074 panu XXXXX, bytem XXXXX, za kupní cenu 443.411 Kč,
z níž na převáděný spoluvlastnický podíl na pozemku připadá 38 Kč, a uzavření kupní
smlouvy dle schválené vzorové kupní smlouvy pro prodej bytové jednotky individuálnímu
kupujícímu. Uvedená kupní cena je nižší než cena v místě a čase obvyklá, a to z důvodů
uvedených v důvodové zprávě.
6. Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky
I) schválit založení „Společenství vlastníků domu Fr. Kupky 965, Dobruška“ a schválit jeho
stanovy, které jsou přílohou;
II) zmocnit dle ust. § 154 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění,
Ing. Ivana Ešpandra, vedoucího odboru rozvoje města Městského úřadu Dobruška, aby město
Dobrušku jako prvního předsedu Společenství vlastníků domu Fr. Kupky 965, Dobruška
zastupoval při výkonu této funkce, a to v plném rozsahu a bez jakéhokoliv omezení;

III) udělit zmocněnci uvedenému v bodě 2 tohoto usnesení pokyn, aby za město Dobrušku
odstoupil z funkce předsedy Společenství vlastníků domu Fr. Kupky 965, Dobruška
nejpozději bez zbytečného odkladu poté, co dojde k převodu poslední jednotky v domě z
vlastnictví města Dobrušky.
7. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu s XXXXX, trvale
bytem XXXXX, na vybudování nového sjezdu z místní komunikace na pozemku parc.
č. 2834/3 v obci a k. ú. Dobruška ve vlastnictví města Dobrušky na pozemek parc. č. 1698/10
v obci a k. ú. Dobruška ve vlastnictví XXXXX, v přiloženém znění.
8. Rada města Dobrušky schvaluje
a) termín konání Dobrušské pouti 2022 ve dnech 27.05. – 29.05.2022 s provozem atrakcí již
od 24.05.2022;
b) uzavření nájemní smlouvy s Monikou Růžičkovou, IČO 45930139, se sídlem
503 03 Smiřice, Spořilov 297, na plochy na náměstí F. L. Věka a parkoviště za budovou
Společenského centra – Kina 70, v přiloženém znění.
9. Rada města Dobrušky byla seznámena se Zprávou o provedené inventarizaci majetku a
závazků města Dobrušky za rok 2021 v přiloženém znění.
10. Rada města Dobrušky souhlasí s udělením výjimky odvádění dešťových vod ze střechy
zahradního přístřešku hospodářského objektu u čp. 21 v Křovicích ve vlastnictví XXXXX,
trvale bytem XXXXX, které je řešeno v souladu s § 20 odst. 5 písm. c) bodu 2 vyhlášky ke
stavebnímu zákonu č. 501/2006 Sb., v platném znění, a s udělením výjimky přesahu střechy a
dešťového svodu téhož zahradního přístřešku na sousední pozemky parc. č. 323 a 324/1
v obci Dobruška a k. ú. Křovice ve vlastnictví města Dobrušky, které je řešeno v souladu
s § 23 odst. 2 výše uvedené vyhlášky. Odvádění dešťových vod bude realizováno v souladu
se zákresem v celkovém situačním výkresu č. C2, přesah střechy je zakreslen ve výkresu
půdorys č. D1.1.2 a ve výkresu příčný řez A-A´ č. D1.1.3 projektové dokumentace s názvem
„St. úpravy hospodářské části č.p. 21 v Křovicích na st.p.č. 31, p.p.č. 324/1 a 17/2 v k.ú.
Křovice“, vyhotoveného Hanou Zmátlíkovou k datu 12.2020.
11. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2023635/SOBS VB/02 se společností ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO
24729035, DIČ CZ24729035, v přiloženém znění a znění Vyjádření k vydání územního
souhlasu pro stavbu č. IV-12-2023635.
12. Rada města Dobrušky schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 895/3 a části
pozemku parc. č. 759/1 v obci Dobruška a k. ú. Domašín u Dobrušky dle přiloženého zákresu
jejich stávajícímu uživateli.
13. Rada města Dobrušky schvaluje
a) podání vyjádření města Dobrušky ve smyslu usnesení soudního exekutora JUDr. Juraje
Podkonického, Ph.D., Evropská 663/132, 160 00 Praha 6, č. j. 067 EX 24265/15-143 ze dne
11.02.2022, jímž město Dobruška jakožto oprávněný nesouhlasí s podanými návrhy
povinného XXXXX, bytem XXXXX na zastavení exekuce vedené soudním exekutorem pod
sp. zn. 067 EX 24265/15, s důvody nesouhlasu dle důvodové zprávy;
b) podání vyjádření ve smyslu usnesení soudního exekutora JUDr. Juraje Podkonického
Ph.D., Evropská 663/132, 160 00 Praha 6, č.j. 067 EX 24265/15-166 ze dne 28.02.2022, jímž
město Dobruška jakožto oprávněný souhlasí s částečným zastavením exekuce vedené
soudním exekutorem proti povinnému XXXXX, bytem XXXXX pod sp. zn. 067 EX

24265/15, a to ohledně částky 631.825,49 Kč, která již byla městu Dobrušce povinným
uhrazena splátkami v insolvenčním řízení.
14. Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky rozhodnout o poskytnutí /
neposkytnutí dotací uvedených v příloze a schválit uzavření veřejnoprávních smluv o
poskytnutí dotace s úspěšnými žadateli, a to dle vzorové smlouvy o poskytnutí dotace /
smlouvy o poskytnutí dotace – vyrovnávací platby schválené Radou města Dobrušky dne
08.03.2021.
15. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Dobrušky ve výši 30.000 Kč s obecně prospěšnou společností PRO-SEN
sociálně zdravotní služby o. p. s., IČO 27467686, Na Drahách 1826, Rychnova nad Kněžnou.
Toto schválení je podmíněno pravidly pro podání žádosti a uzavírání nájemních smluv na
byty v domech s pečovatelskou službou v Rychnově nad Kněžnou.
16. Rada města Dobrušky schvaluje objednání opravy klimatizačního zařízení v hledišti
Společenského centra – Kina 70 u společnosti RIKMO s. r. o., se sídlem Okružní 704, 530 03
Pardubice, IČO 259 370 90, v maximální ceně 155.616 Kč vč. DPH.
17. Rada města Dobrušky schvaluje umístění tzv. Kamenů zmizelých do chodníku na parc.
č. 2940 (Novoměstská 15) a parc. č. 2707 (Šubertovo nám. 46) ve vlastnictví města
Dobrušky.
18. Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit poskytnutí daru
Charitě České republiky, se sídlem Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1, IČO 70100969 na
sbírkový účet Charita pro Ukrajinu č. ú. 55660022/0800 variabilní symbol 104, ve výši
vybraného vstupného z akce Kantáta – tanec šílených konané dne 03.03.2022, který činí
31.900 Kč.
19. Rada města Dobrušky schvaluje zaslat Úřadu práce ČR – krajská pobočka v Hradci Králové,
Žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací
k umístění uchazečů o zaměstnání podle § 112 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů, § 24 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č.
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, v přiloženém znění.
20. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Rámcové objednávky (Rámcové kupní smlouvy č.
55/22 RO) se společností STAMONT CZ s. r. o., se sídlem Soukenická 590, 516 01 Rychnov
nad Kněžnou, IČO 62025481, v přiloženém znění.
21. Rada města Dobrušky schvaluje bezplatné zapůjčení velkého sálu, malého sálu a šaten
Společenského centra – Kina 70 v Dobrušce spolku Doteky naděje, z. s., IČO 08156948, se
sídlem Javorová 383, 518 01 Dobruška na den 31.03.2022 za účelem realizace akce „Barevná
tma“. Podrobnosti zapůjčení si pořadatel akce domluví přímo se zaměstnancem Kulturních
zařízení města Dobrušky Pavlem Štěpánem.
22. Rada města Dobrušky schvaluje bezplatné zapůjčení Kulturního domu v Dobrušce Českému
rybářskému svazu, z. s., místní organizace Opočno, se sídlem Lišťovina 699, 517 73 Opočno,
IČO 13586025 na dobu konání výroční schůze dne 12.03.2022.

