VÝPIS USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 46. SCHŮZI RADY MĚSTA
DOBRUŠKY KONANÉ DNE 25.11.2019
(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 projednala a předkládá Zastupitelstvu města Dobrušky ke schválení
návrh rozpočtu města Dobrušky na rok 2020 včetně tvorby a použití Sociálního fondu na rok
2020 v přiloženém znění. Rozpočet města se navrhuje jako schodkový. Celková výše příjmů
je 181.735.500 Kč, celková výše výdajů je 256.012.000 Kč. Schodek ve výši 74.276.500 Kč
je hrazen finančními prostředky z minulých let.
3. Rada města Dobrušky projednala návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Dobrušky pro
rok 2021 až 2023 a doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky jeho schválení.
4. Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit 12. vydání
organizační směrnice č. OS/15 Zásady pro tvorbu a použití Sociálního fondu města
Dobrušky, v přiloženém znění.
5. Rada města Dobrušky
I) souhlasí se zvláštním užíváním místní komunikace Na Poříčí na pozemku parc. č. 2741 v k.
ú. Dobruška dle § 25 odst. 6 písmena d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
pro stavbu: „WTTx9_NT_H_RKYDS_OK“, při níž dojde k uložení inženýrských sítí do
pozemku výše uvedené místní komunikace. Stavbu bude realizovat společnost Česká
telekomunikační infrastruktura a. s., zastoupená na základě plné moci společností
ZLINPROJEKT a. s., Pod Šternberkem 306, 763 02 Zlín - Louky, IČ 25519662.
II) uděluje souhlas se stavebním záměrem pro stavbu: „WTTx9_NT_H_RKYDS_OK“ - na
pozemku parc. č. 2741 v k. ú. Dobruška s tím, že stavbou nebude porušen asfaltový povrch
místní komunikace Na Poříčí na tomto pozemku umístěné, společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a. s., zastoupené na základě plné moci společností
ZLINPROJEKT a. s., Pod Šternberkem 306, 763 02 Zlín - Louky, IČ 25519662.
6. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 07.03.2019
se společností CODE, spol. s r. o., se sídlem Na Vrtálně 84, 530 03 Pardubice, IČ 49286960,
v přiloženém znění. Nově stanovená cena díla činí 2.075.220 Kč bez DPH, tj.
2.511.016,20 Kč vč. DPH podle platné sazby.
7. Rada města Dobrušky souhlasí s provedením přeložek podzemního kabelového vedení VN a
NN a jejich umístěním do pozemků parc. č. 2150/67, 2150/47, 2150/45 v kat. území
Dobruška. Přeložky budou prováděny z důvodu budoucí realizace novostaveb viladomů
v Dobrušce.
8. Rada města Dobrušky
I) schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvy o právu provést stavbu číslo: IZ-12-2001312/SoBS VB/01, název: Dobruška,
Pulická, 1295/6,8 – přeložka kNN, s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, DIČ CZ24729035, v přiloženém
znění.
II) schvaluje uzavření Dohody o umístění stavby č. DoUS/01A pro provedení hlavního
domovního vedení na pozemcích parc. č. 1295/5 a 1295/6 v kat. území Dobruška s ČEZ
Distribuce a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02,
IČ 24729035, DIČ CZ24729035, v přiloženém znění.

III) souhlasí s umístěním přeložky NN na pozemek parc. č. 1295/8 v kat. území Dobruška.
9. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrské sítě pro akci Vodojem Chlum – nová komora 500 m3 s panem XXXXX, bytem
XXXXX, v přiloženém znění.
10. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21.10.2019
se společností NOVOSTAV s. r. o., se sídlem Koutníkova 404/20, 503 01 Hradec Králové,
IČ 45539006 k akci Stavba chodníku od čp. 2 k čp. 123 v Pulicích, v přiloženém znění.
11. Rada města Dobrušky schvaluje realizaci projektu Přechod na AKS Verbis a nákup nového
serveru v Městské knihovně v Dobrušce a podání žádosti o poskytnutí dotace na tento projekt
z podprogramu Ministerstva kultury VISK3 v přiloženém znění. Předpokládané náklady
projektu činí 267.591,80 Kč, požadovaná dotace pak odpovídá částce 186.000 Kč. Za projekt
odpovídá vedoucí Kulturních zařízení města Dobrušky Mgr. Taťána Klapková.
12. Rada města Dobrušky bere na vědomí výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu Terciální dočišťovací stupeň pro ČOV Dobruška.
13. Rada města Dobrušky při zadávání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 17 BJ - Fr.
Kupky, Dobruška (dále také jen „zakázka“)
I) byla seznámena se Zprávou o hodnocení nabídek komise pro posouzení splnění podmínek
účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek.
II) rozhoduje dle § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, o výběru dodavatele STATING, s. r. o., Pardubická 861/75a,
500 04 Hradec Králové, IČ 25963864. Nabídková cena tohoto dodavatele činí
26.399.837,24 Kč bez DPH, 30.359.812,83 Kč vč. DPH 15 %. Text Rozhodnutí a oznámení
o výběru je přílohou.
III) schvaluje uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem, který byl dle bodu II. tohoto usnesení
vybrán k uzavření smlouvy, společností STATING, s. r. o., Pardubická 861/75a, 500 04
Hradec Králové, IČ 25963864, v přiloženém znění, 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.
IV) ukládá Mgr. Martinu Pošvářovi, referentu ORM zajistit odeslání Rozhodnutí a oznámení
o výběru všem účastníkům zadávacího řízení dle bodu II tohoto návrhu usnesení a realizaci
všech dalších potřebných úkonů dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.
14. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k Darovací smlouvě
č. 141/2018/SR/JJ uzavřené se společností ŠKODA AUTO a. s., se sídlem tř. Václava
Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, IČ 00177041, v přiloženém znění.
15. Rada města Dobrušky schvaluje vyřazení majetku města Dobrušky dle přiložených Návrhů
na vyřazení drobného majetku č. 52, č. 53, č. 54, č. 55, č. 56, č. 62, č. 63, č. 64 a č. 65
příspěvkové organizaci města Dobrušky Mateřská škola J. A. Komenského, Dobruška,
Komenského 577, se sídlem Komenského 577, 518 01 Dobruška, IČ 75018535, a to
prokazatelnou fyzickou likvidací a odvozem k ekologické likvidaci. Majetek je starý,
nefunkční, rozbitý, dále nepoužitelný, jeho oprava je nerentabilní.
16. Rada města Dobrušky schvaluje vyřazení myčky na nádobí GS 302 se změkčovačem, inv.
č. 3104034, z majetku města Dobrušky a její předání k ekologické likvidaci. Myčka je značně
opotřebená, její oprava je nerentabilní.

17. Rada města Dobrušky schvaluje vyřazení majetku města Dobrušky dle přiložených Návrhů
na vyřazení drobného majetku č. 55, č. 57 a č. 58 a Návrhu na vyřazení dlouhodobého
majetku č. 56 příspěvkové organizaci města Dobrušky Základní škola, Dobruška, Pulická
378, okres Rychnov nad Kněžnou, se sídlem Pulická 378, 518 01 Dobruška, IČ 75018691, a
to prokazatelnou fyzickou likvidací a odvozem k ekologické likvidaci. Majetek je starý,
nefunkční, rozbitý, dále nepoužitelný, jeho oprava je nerentabilní.
18. Rada města Dobrušky schvaluje vyřazení Multicar M 25 - SPZ RK 36-29, inv. č. 49060020,
z majetku města Dobrušky a jeho předání k ekologické likvidaci.
19. Rada města Dobrušky schvaluje předání majetku uvedeného v přiloženém seznamu
k hospodaření příspěvkové organizaci města Dobrušky Základní škola, Dobruška, Pulická
378, okres Rychnov nad Kněžnou, se sídlem Pulická 378, 518 01 Dobruška, IČ 75018691,
v souladu s čl. 5 zřizovací listiny z 20.12.2013. Majetek je starý, opotřebovaný a pro město
nepotřebný a nevyužitelný.
20. Rada města Dobrušky schvaluje předání majetku uvedeného v přiloženém seznamu
k hospodaření příspěvkové organizaci města Dobrušky Mateřská škola J. A. Komenského,
Dobruška, Komenského 577, se sídlem Komenského 577, 518 01 Dobruška, IČ 75018535,
v souladu s čl. 5 zřizovací listiny z 20.12.2013. Majetek je starý, opotřebovaný a pro město
nepotřebný a nevyužitelný.
21. Rada města Dobrušky schvaluje prodej majetku uvedeného v přiloženém seznamu
Divadelnímu spolku F. A. Šubert Dobruška, se sídlem Komenského 70, 518 01 Dobruška,
IČ 22842357, za celkovou kupní cenu 16 Kč včetně DPH. Cena bude zaplacena hotově při
převzetí majetku. Majetek je starý, opotřebovaný a pro město nepotřebný a nevyužitelný.
22. Rada města Dobrušky schvaluje prodej majetku uvedeného v přiloženém seznamu
Společenství vlastníků jednotek Mírová čp. 727-730 v Dobrušce, se sídlem Mírová 729,
518 01 Dobruška, IČ 25985744, za celkovou kupní cenu 23 Kč včetně DPH. Cena bude
zaplacena hotově při převzetí majetku. Majetek je starý, opotřebovaný a pro město
nepotřebný a nevyužitelný.
23. Rada města Dobrušky schvaluje prodej majetku uvedeného v přiloženém seznamu paní
XXXXX, bytem XXXXX, za celkovou kupní cenu 17 Kč včetně DPH. Cena bude zaplacena
hotově při převzetí majetku. Majetek je starý, opotřebovaný a pro město nepotřebný a
nevyužitelný.
24. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Ing. Pavlem Michlem,
IČ 48612804, se sídlem 518 01 Trnov – Houdkovice 81, na části pozemků parc. č. 2113/127
a 2113/125 v obci a k. ú. Dobruška o výměře 15 m2 za účelem prodeje vánočních stromků.
Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou od 11.12. do 22.12.2019. Cena nájmu je
3.600 Kč a je splatná při podpisu smlouvy. Prodejní místo bude ohraničeno montovaným
plůtkem, po skončení prodeje bude pozemek předán zpět uklizený a uvedený do původního
stavu.
25. Rada města Dobrušky souhlasí s umístěním elektrického zařízení – samostatně stojícího
mrazicího boxu o rozměru 200 × 260 × 224 cm sestaveného z pozinkovaných panelů, který
slouží k hlubokému zamrazování těl zemřelých před jejich pohřbením, do budovy bez čp/če –
stavby občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. 1726/3 v obci a k. ú.
Dobruška (stará márnice), a s tím související zřízení nové elektrické zásuvky na 230 V. Výše
uvedené elektrické zařízení je vlastnictvím nájemce budovy pana Josefa Ungráda, IČ
62046241, DIČ CZ6606142521, se sídlem Pulice 66, 518 01 Dobruška, který má budovu
pronajatou na základě Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání ze dne 31.05.2019.

26. Rada města Dobrušky
I) byla seznámena s plánovanou údržbou toku Dědina a toku Brtva, kterou bude svým
nákladem realizovat jejich správce Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Hradec Králové –
Slezské Předměstí, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03, IČ 70890005. Vlastní práce budou
probíhat v korytu potoka v místech vyznačených v přiložených zákresech mapy. Práce na
toku Dědina spočívající v odstraňování poškozeného břehového porostu budou trvat cca 5
dní v období prosinec 2019 – duben 2020, práce na toku Brtva spočívající v odstraňování
nánosů v průtočném profilu toku budou trvat cca 15 dní v období prosinec 2019 – prosinec
2020.
II) souhlasí se vstupem na přilehlé městské pozemky:
- parc. č. 116/2 a 80/5 v obci Dobruška a k. ú. Pulice, které budou při údržbě toku Dědina
použity pro přístup pracovníků provozní údržby Povodí Labe, s. p., a pro umožnění použití
techniky (traktor),
- parc. č. 20, 322, 323 a 324/1 v obci Dobruška a k. ú. Křovice a parc. č. 2841/1, 2842 a
2840 v obci a k. ú. Dobruška, které budou při údržbě toku Brtva použity pro přístup
pracovníků provozní údržby Povodí Labe, s. p., a pro umožnění použití techniky (bagr a
nákladní auto).
Správce toků je povinen písemně městu oznámit zahájení prací, a to min. 10 dní předem. Po
dokončení údržbových prací budou městské pozemky uvedeny správcem toků do původního
stavu.
27. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu majetku č. j.
UZSVM/HRK/4671/2017-HRKM ze dne 29.12.2017 s Českou republikou – Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město,
128 00 Praha 2, IČ 69797111, na nájem pozemků parc. č. 2151/19, 2154/7, 2155/3, 2155/5,
2155/8, 2155/10, 2155/11 a 2887/3 v obci a k. ú. Dobruška za účelem jejich využití pro
budovu čp. 890, stavbu venkovního bazénu, zpevněné plochy a zeleň tvořící dohromady
součást areálu městského koupaliště, v přiloženém znění.
28. Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit koupi pozemku
parc. č. 2176/8 v obci a k. ú. Dobruška a uzavření Kupní smlouvy č. j.
UZSVM/HRK/3194/2019- HRKM s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČ
69797111, v přiloženém znění.
29. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene – služebnosti se společností Servisbal nemovitosti, s. r. o., IČ 06230750,
DIČ 06230750, se sídlem Na Poříčí 661, 518 01 Dobruška, v přiloženém znění.
30. Rada města Dobrušky byla seznámena s žádostí Místní akční skupiny POHODA venkova, z.
s., se sídlem Opočenská 436, 518 01 Dobruška, IČ 27005577, o pronájem nebytových prostor
a udělení souhlasu s umístěním sídla spolku v budově čp. 57 v Solnické ulici v Dobrušce.
31. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 12
v domě čp. 1011 v ulici Na Příčnici v Dobrušce ze dne 01.09.2015 uzavřené s XXXXX,
trvale bytem XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 12 do 30.11.2020.
32. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne
30.08.2019 k bytu č. 14 v domě čp. 1011 v ulici Na Příčnici v Dobrušce s XXXXX, trvale
bytem XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 14 do 30.11.2020.
33. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne
30.08.2019 k bytu č. 28 v domě čp. 812 v ulici Mírová v Dobrušce s XXXXX, trvale bytem

XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 28 na dobu výkonu práce strážníka městské
policie, maximálně však do 31.12.2020.
34. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Dodatku č. 11 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne
29.09.2017 k bytu č. 15 v domě čp. 690 v ulici Na Příčnici v Dobrušce s XXXXX, trvale
bytem XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 15 do 31.12.2019.
35. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Dohody o skončení nájmu nebytových prostor
zubní ordinace v II. NP budovy čp. 99, která je součástí pozemku parc. č. 742/3 v obci a k. ú.
Dobruška, se společností TOPZUBAŘI, s. r. o., se sídlem 517 32 Přepychy čp. 57,
IČ 07100078, v přiloženém znění.
36. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání na
nebytové prostory zubní ordinace v II. NP budovy čp. 99, která je součástí pozemku parc. č.
742/3 v obci a k. ú. Dobruška, s MUDr. Pavlou Valešovou, se sídlem Pulická 99, 518 01
Dobruška, IČ 72020385, v přiloženém znění.
37. Rada města Dobrušky schvaluje zveřejnění záměru uzavřít Dodatek č. 19 ke Smlouvě
o nájmu majetku k provozování veřejných vodovodů a veřejné kanalizace, ČOV uzavřené
dne 31.03.2000 se společností AQUA SERVIS, a. s., Rychnov nad Kněžnou, kterým se
zvyšuje nájemné pro rok 2020.
38. Rada města Dobrušky schvaluje zveřejnění záměru uzavřít Dodatek č. 20 ke Smlouvě
o nájmu majetku k provozování veřejných vodovodů a veřejné kanalizace, ČOV uzavřené
dne 31.03.2000 se společností AQUA SERVIS, a. s., Rychnov nad Kněžnou, kterým bude
změněno její ujednání o době trvání smlouvy a budou sjednány nové povinnosti nájemce
týkající se poskytnutí součinnosti nezbytné pro výběr provozovatele a pro plynulé předání
vodohospodářského majetku případnému novému provozovateli.
39. Rada města Dobrušky projednala předloženou žádost spolku KVH Dobruška, z. s., se sídlem
Pulice 33, 518 01 Dobruška, IČ 27026949, ze dne 14.11.2019 o změnu doby, v níž bude
dosaženo účelu poskytnuté dotace, a schvaluje změnu doby, v níž bude dosaženo účelu
dotace, lhůty, do které je příjemce povinen dotaci použít, termínu, v němž je příjemce
povinen předložit poskytovateli vyúčtování dotace, a termínu, do něhož je příjemce,
v případě, že nevyužije dotaci k sjednanému účelu, nebo ji využije jen zčásti, vrátit ji celou
nebo její nevyčerpanou část na účet poskytovatele, na datum 15.12.2020, a dále období, za
které příjemce může vynaložit a uhradit uznatelné výdaje na akci, na období od 01.01.2019
do 15.12.2020, vše ohledně dotace poskytnuté označenému žadateli na základě s ním
uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 31/2019, a dále uzavření Dodatku
č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 31/2019 s tímto subjektem v přiloženém
znění.
40. Rada města Dobrušky
I) schvaluje
a) Pravidla využití systému nakládání s tříděným komunálním odpadem zavedeného městem
Dobruškou podnikajícími osobami, v přiloženém znění;
b) vzor Smlouvy o využití systému zavedeného městem Dobruškou pro nakládání
s tříděným komunálním odpadem, v přiloženém znění;
c) Ceník využití systému nakládání s tříděným komunálním odpadem zavedeného městem
Dobruškou podnikajícími osobami, v přiloženém znění;
II) pověřuje
a) Oddělení životního prostředí Městského úřadu Dobruška rozhodováním o uzavírání
Smluv o využití systému zavedeného městem Dobruškou pro nakládání s tříděným
komunálním odpadem dle Radou města Dobrušky schválených Pravidel využití systému

nakládání s tříděným komunálním odpadem zavedeného městem Dobruškou podnikajícími
osobami a vzorové Smlouvy o využití systému zavedeného městem Dobruškou pro
nakládání s tříděným komunálním odpadem, rozhodováním o změnách uzavřených smluv a
o jejich ukončení výpovědí;
b) vedoucího Oddělení životního prostředí Městského úřadu Dobruška podepisováním
Smluv o využití systému zavedeného městem Dobruškou pro nakládání s tříděným
komunálním odpadem, jejich změn formou dodatků a jejich výpovědí;
III) ukládá Oddělení životního prostředí Městského úřadu Dobruška
a) vypracovat vzor žádosti podnikatele o využití systému zavedeného městem Dobruškou
pro nakládání s tříděným komunálním odpadem;
b) zveřejnit vzor žádosti dle písm. a) a všechny dokumenty schválené pod bodem I. tohoto
usnesení na internetových stránkách města Dobrušky;
c) vhodným způsobem informovat místní podnikatele o možnosti využití systému nakládání
s tříděným komunálním odpadem zavedeného městem Dobruškou.
41. Rada města Dobrušky schvaluje program veřejného zasedání Zastupitelstva města Dobrušky
dne 16.12.2019, v přiloženém znění.
42. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření smlouvy o marketingové spolupráci a poskytnutí
služeb se Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda, se sídlem Husova 302, 293 01 Mladá
Boleslav, IČ 46354182, v přiloženém znění. Město Dobruška na základě této smlouvy
umožní volný vstup do krytého bazénu klientům ZPŠ v hodinách pro veřejnost v úterý od
16:00 do 18:00 a v neděli od 16:00 do 18:00. ZPŠ uhradí městu Dobruška sjednanou cenu za
poskytnuté služby ve výši standardního vstupného.
43. Rada města Dobrušky schvaluje
I) uzavření Dodatku č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. RKA-V-42/2019 s Úřadem práce ČR,
v přiloženém znění.
II) navýšení počtu pracovníků technických služeb o 1 zaměstnance na dobu nejpozději do
31.01.2020.

