VÝPIS USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 55. SCHŮZI RADY MĚSTA
DOBRUŠKY KONANÉ DNE 17.02.2020
(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 jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní školy, Dobruška,
Pulická 378, okres Rychnov nad Kněžnou, bere na vědomí vzdání se pracovního místa
ředitele příspěvkové organizace vykonávající činnost školy pana Mgr. Václavy Hlavsy na
základě § 73 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., ke dni 31.07.2020.
3. Rada města Dobrušky vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa
ředitele/ředitelky Základní školy, Dobruška, Pulická 378, okres Rychnov nad Kněžnou s
nástupem od 01.08.2020 nebo dle dohody.
4. Rada města Dobrušky pověřuje funkcí tajemníka konkursní komise paní Ludmilu
Mičekovou, referentku odboru finančního a školského, která bude organizačně a
administrativně zabezpečovat jednání komise v případě konkursního řízení na obsazení
vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy, Dobruška, Pulická 378, okres
Rychnov nad Kněžnou.
5. Rada města Dobrušky schvaluje za účelem odvrácení následků havarijního stavu objednání
výměny a osazení druhého čerpadla na čerpací stanici Babyka u společnosti AQUA SERVIS,
a. s., Štemberkova 1094, 51601 Rychnov nad Kněžnou, IČO 60914076, v rozsahu nabídky
č. 71/13/Lu/2020 ze dne 21.01.2020 za 438.834 Kč bez DPH, tj. 530.989,14 Kč vč. DPH.
6. Rada města Dobrušky
I) schvaluje zahájení výběrového řízení na dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu
na dodávky „Pořízení traktoru pro technické služby města“ formou odeslání výzvy o
zahájení výběrového řízení těmto obchodním subjektům:
- AGRICO, s. r. o., Čapkova 802, 517 21 Týniště nad Orlicí, IČO 49286838,
- MAREK zemědělská technika, s. r. o., Helvíkovice 33, 564 01 Helvíkovice, IČO 25286161,
- STROM PRAHA, a. s., Lohenická 607, 190 17 Praha 9, IČO 25751069,
- Zemědělské družstvo Všestary, Rozběřice 18, 503 12 Všestary, IČO 00124087,
- ŽIVA zemědělská obchodní, a. s., Klášterec nad Orlicí 120, 561 82 Klášterec nad Orlicí,
IČO 60917598,
- Ing. Luboš Hlaváček, Havlíčkova 144, 552 03 Česká Skalice, IČO 11158310.
II) schvaluje výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci včetně obchodních podmínek a
všech jejích dalších příloh pro výběrové řízení na dodavatele pro veřejnou zakázku malého
rozsahu na dodávky „Pořízení traktoru pro technické služby města“. Výzva a všechny její
přílohy tvoří přílohu tohoto zápisu.
III) jmenuje hodnotící komisi pro otevírání obálek, posouzení způsobilosti účastníků a
posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „Pořízení
traktoru pro technické služby města“ v tomto složení: Ivan Koláčný, radní,
Ing. Ivan Ešpandr, vedoucí odboru rozvoje města, Vlastislav Kunc, vedoucí Organizační
složky města Dobrušky Technické služby.
7. Rada města Dobrušky
I) bere na vědomí výsledek výběrového řízení na dodavatele služeb veřejné zakázky
Technický dozor stavebníka - 17 BJ - Fr. Kupky.
II) schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb technického dozoru stavebníka během
realizace stavby 17 BJ – Fr. Kupky, Dobruška se společností V-STAV RK s. r. o., se sídlem

Rychnov nad Kněžnou, Palackého 108, IČO 25967924, za 284.240 Kč bez DPH,
v přiloženém znění.
8. Rada města Dobrušky
I) bere na vědomí výsledek výběrového řízení na dodavatele služeb veřejné zakázky Činnost
koordinátora BOZP - 17 BJ - Fr. Kupky, Dobruška.
II) schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb koordinátora BOZP během přípravy a
realizace stavby 17 BJ – Fr. Kupky, Dobruška s Ing. Miroslavem Netíkem, se sídlem
Poděbrady III, Tyršova 593/288, IČO 13287419 za 167.500 Kč bez DPH.
9. Rada města Dobrušky
I) bere na vědomí výsledek výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu
Přístavba výtahu k budově čp. 99 v Dobrušce.
II) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky Přístavba výtahu k budově
čp. 99 v Dobrušce se společností RP výtahy s. r. o., se sídlem Julia Fučíka 182, 517 71
České Meziříčí, IČO 28935934, za 1.543.155,73 Kč bez DPH, tj. 1.867.218,43 Kč vč. DPH,
v přiloženém znění.
III) souhlasí s nezbytným dopravním omezením na parkovišti v ul. Pulická v Dobrušce, které
bude vyvoláno realizací veřejné zakázky Přístavba výtahu k budově čp. 99 v Dobrušce, a za
tímto účelem i s vydáním souhlasu pro zhotovitele, kterým je společnost RP výtahy s. r. o.,
se sídlem Julia Fučíka 182, 517 71 České Meziříčí, IČO 28935934.
10. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je dodávka
stacionárního měřiče okamžité rychlosti, a servisní smlouvy, jejímž předmětem je údržba
tohoto zařízení, v přiloženém znění, se společností CAMEA Technology, a. s., Kořenského
1664/25, 621 00 Brno, IČO 06230831. Cena dodávky činí 914.050 Kč bez DPH, tj.
1.106.000,50 Kč vč. DPH 21 %, cena údržby pak 9.800 Kč bez DPH měsíčně.
11. Rada města Dobrušky souhlasí s opravou stávající kanalizační přípojky k domu čp. 358
v obci a k. ú. Dobruška, která je vlastnictvím společnosti MARTA, spol. s r. o., se sídlem
Radima Drejsla 138, 518 01 Dobruška, IČO 15040429. Kanalizační přípojka je umístěna
v pozemku parc. č. 2952/2 v obci a k. ú. Dobruška ve vlastnictví města Dobrušky. Oprava
bude provedena za splnění přiložených podmínek. Opravu přípojky bude realizovat svým
nákladem a svépomocí společnost MARTA, spol. s r. o., v průběhu roku 2020.
12. Rada města Dobrušky schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 656/2 v obci a
k. ú. Dobruška jeho stávajícím uživatelům dle přiložené mapy.
13. Rada města Dobrušky schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 662/2 v obci a
k. ú. Dobruška jeho stávajícím uživatelům dle přiložené mapy.
14. Rada města Dobrušky schvaluje vyřazení majetku města Dobrušky dle přiložených Návrhů
na vyřazení drobného majetku č. 60, č. 61 a č. 62 a Návrhu na vyřazení dlouhodobého
majetku č. 59 příspěvkové organizaci města Dobrušky Základní škola, Dobruška, Pulická
378, okres Rychnov nad Kněžnou, se sídlem Pulická 378, 518 01 Dobruška, IČO 75018691,
a to prokazatelnou fyzickou likvidací a odvozem k ekologické likvidaci. Majetek je starý,
nefunkční, rozbitý, dále nepoužitelný, jeho oprava je nerentabilní.
15. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 31 v čp.
813 v ulici Mírová v Dobrušce ze dne 15.10.2015 uzavřené s XXXXX, trvale bytem
XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 31 do 31.12.2020.

16. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne
01.12.2015 k bytu č. 1 v domě čp. 690 v ulici Na Příčnici v Dobrušce s XXXXX, trvale
bytem XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 1 do 28.02.2021.
17. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne
10.12.2015 k bytu č. 7 v domě čp. 671 v ulici Na Příčnici v Dobrušce s XXXXX, trvale
bytem XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 7 do 28.02.2021.
18. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne
30.05.2019 k bytu č. 1 v domě čp. 1 v Pulicích v Dobrušce s manžely XXXXX, oba trvale
bytem XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 1 do 30.04.2020.
19. Rada města Dobrušky
I) schvaluje bezplatné zapůjčení prostor Městského stadionu Václava Šperla v Dobrušce
(včetně budovy kabin) kromě prostor vyznačených v přiloženém nákresu, pódia včetně stavby
a nezbytné elektroinstalace, prodlužovacích kabelů 400V, stolů a lavic, pivních setů, párty
stanů, barelů a kontejneru na odpadky a mobilního oplocení, vše Mgr. Petru Poláčkovi,
IČO 72793601, se sídlem Blanická 845/9, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, na akci Dobruška
FEST 2020, která se bude konat ve dnech 19.06. - 20.06.2020.
Mgr. Poláček zapůjčené prostory a městský mobiliář převezme dne 16.06.2020 a předá zpět
čistý a uklizený dne 22.06.2020. V případě poškození nebo ztráty půjčeného majetku je Mgr.
Poláček povinen uhradit škodu v plné výši. Zároveň je povinen dodržovat provozní a návštěvní
řád Městského stadionu Václava Šperla v Dobrušce a řídit se pokyny vedoucího Sportovních
zařízení města Dobrušky a správce stadionu. Podrobnosti zapůjčení si Mgr. Poláček domluví
přímo s vedoucím Sportovních zařízení města Dobrušky a vedoucím Technických služeb města
Dobrušky v předávacím protokolu.
II) schvaluje paušální úhradu za odebranou elektrickou energii na akci Dobruška FEST 2020,
kterou pořádá Mgr. Petr Poláček, IČO 72793601, se sídlem Blanická 845/9, 120 00 Praha 2 Vinohrady, ve dnech 19.06. – 20.06.2020 na Městském stadionu Václava Šperla v Dobrušce,
ve výši 6.000 Kč včetně DPH za celou akci, která je splatná v hotovosti do 30.06.2020.
20. Rada města Dobrušky
I) projednala předložené žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dobrušky dle
přiloženého seznamu.
II) rozhodla o poskytnutí / neposkytnutí dotací tak, jak je uvedeno v příloze.
III) schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace na poskytnutí dotací
schválených dle bodu 2 tohoto usnesení s příslušnými žadateli, a to dle vzorové smlouvy
(vzor č. 1 - dotace nebo vzor č. 2 – dotace – vyrovnávací platba) schválené Radou města
Dobrušky dne 13.12.2016, kromě žadatelů Domácí hospic Setkání, o. p. s., a Linka bezpečí, z.
s., s nimiž je smlouva uzavírána v přiloženém znění.
IV) bere na vědomí zpětvzetí žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dobrušky ze dne
02.01.2020 podané spolkem KVH Dobruška, z. s. na akci Osvobození Dobrušky.
V) doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky rozhodnout o poskytnutí / neposkytnutí dotací
uvedených v příloze č. 20 a schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace
s úspěšnými žadateli, a to dle vzorové smlouvy (vzor č. 1 - dotace nebo vzor č. 2 – dotace –
vyrovnávací platba) schválené Radou města Dobrušky dne 13.12.2016, kromě žadatelů
Spolek F. L. Věka a ČR – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, s nimiž je
smlouva uzavírána v přiloženém znění.
21. Rada města Dobrušky schvaluje bezplatný dovoz potravin z potravinové banky v Hradci
Králové vozidlem Technických služeb města Dobrušky do skladu potravinové pomoci
potřebným Farní charity v Dobrušce v počtu maximálně 10 jízd do konce roku 2020.

