VÝPIS USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 58. SCHŮZI RADY MĚSTA
DOBRUŠKY KONANÉ DNE 16.03.2020
(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 byla seznámena s přehledem o plnění rozpočtu města za rok 2019
předloženým odborem finančním a školským. Rozpočtové hospodaření města skončilo
k 31.12.2019 přebytkem hospodaření ve výši 18.512.824,93 Kč.
3. Rada města Dobrušky jmenuje v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, předsedu a další
členy konkursní komise v konkursním řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní
školy, Dobruška, Pulická 378, okres Rychnov nad Kněžnou, dle předloženého návrhu.
4. Rada města Dobrušky
I) doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit uzavření smlouvy o dílo se smlouvou
příkazní, v přiloženém znění, se společností Grantis Constulting s. r. o., Třída SNP 402/48,
500 03 Hradec Králové, IČO 03477177, jejímž předmětem je zpracování studie
proveditelnosti a žádosti o dotaci, dotační management a organizace výběrových řízení pro
projekt Rekonstrukce odborné učebny fyziky pro výuku přírodních věd, ZŠ Fr. Kupky,
Dobruška za celkovou cenu 112.000 Kč bez DPH, tj. 135.520 Kč vč. DPH 21 %.
II) schvaluje výjimku z postupu stanoveného organizační směrnicí města Dobrušky Zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu v případě veřejné zakázky na služby, jejímž předmětem je
zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci, dotační management a organizace
výběrových řízení pro projekt Rekonstrukce odborné učebny fyziky pro výuku přírodních
věd, ZŠ Fr. Kupky, Dobruška, 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.
5. Rada města Dobrušky při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky Pořízení
traktoru pro technické služby města
I) bere na vědomí Zápis o hodnocení nabídek ze dne 05.03.2020.
II) rozhoduje o výběru dodavatele AGRICO, s. r. o., Čapkova 802, 517 21 Týniště nad
Orlicí, IČO 49286838, k uzavření smlouvy. Nabídková cena tohoto dodavatele činí
1.269.000 Kč bez DPH, tj. 1.535.490 Kč vč. DPH 21 %.
III) schvaluje uzavření kupní smlouvy s dodavatelem, který byl dle bodu II. tohoto usnesení
vybrán k uzavření smlouvy, společností AGRICO, s. r. o., Čapkova 802, 517 21 Týniště nad
Orlicí, IČO 49286838, v přiložené znění.
6. Rada města Dobrušky nesouhlasí
I) se zvláštním užíváním místních komunikací na pozemcích parc. č. 3044/14, 3044/15,
1266/5, 1279/68, 3044/18, 3044/21, 3044/20, 2805/2 a 2951/1 v k. ú. Dobruška dle § 25
odst. 6 písmena d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích pro stavbu:
„RVDSL1926_C_H_DBRU117-DBRU1HR_MET“ Dobruška, ul. Pulická, při níž dojde
k uložení inženýrských sítí do pozemků výše uvedených místních komunikací. Stavbu bude
realizovat společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s., zastoupené na základě plné
moci společností ZLINPROJEKT a. s., Pod Šternberkem 306, 763 02 Zlín - Louky, IČO
25519662.
II) se stavebním záměrem pro stavbu: „RVDSL1926_C_H_DBRU117-DBRU1HR_MET“
Dobruška, ul. Pulická - na pozemcích 3044/16, 3044/14, 3044/15, 1259/3, 1266/5, 1279/68,

1279/2, 3044/18, 3044/21, 3044/20, 3044/19, 3044/22, 2805/2, 1290/4 a 2951/1 v k. ú.
Dobruška společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., zastoupené na základě plné
moci společností ZLINPROJEKT a. s., Pod Šternberkem 306, 763 02 Zlín - Louky, IČO
25519662.
7. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření smlouvy o dílo na stavbu Oprava části veřejné
kanalizační stoky v areálu městského koupaliště v Dobrušce se společností AQUA SERVIS
a. s., se sídlem Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO 60914076,
v přiloženém znění. Cena za dílo bude 395.165 Kč bez DPH, tj. 478 149,65 Kč vč. 21 %
DPH.
8. Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky ve věci přípravy projektu
Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická
I) vzít na vědomí celkové předpokládané náklady projektu, které činí 124,5 mil. Kč a které
zahrnují následující položky:
- náklady na výstavbu sportovní haly vč. zabudovaného vybavení 117,8 mil. Kč
- náklady na nezabudovaný nábytek a gastro vybavení
1,2 mil. Kč
- náklady na služby řízení a realizace stavby
4,5 mil. Kč
- rezerva (vícepráce, výdaje v důsledku prodloužení stavby apod.)
1,0 mil. Kč
a schválit jeho realizaci, a to včetně zajištění jeho financování minimálně ve výši
odpovídající součtu všech výdajů projektu nezařazených do žádosti o dotaci, výdajů
projektu, které do žádosti o dotaci zařazeny budou, avšak budou výdaji neuznatelnými, a
povinné spoluúčasti příjemce dotace za předpokladu, že Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
vyhlásí dotační program, z něhož bude možné získat dotaci alespoň ve výši 30 mil. Kč.
II) vzít na vědomí režim financování projektu, tak jak je popsán v důvodové zprávě.
III) schválit podání žádosti o dotaci na projekt za předpokladu, že Ministerstvo pro místní
rozvoj vyhlásí dotační program, z něhož bude možné získat dotaci alespoň ve výši 30 mil.
Kč.
IV) uložit Radě města Dobrušky zahájit zadávací řízení na dodavatele stavby, a to za splnění
následujících podmínek:
- v zadávací dokumentaci bude stanovena maximální a nepřekročitelná nabídková cena,
jejíž překročení znamená vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení, ve výši 121,8 mil. Kč,
- uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem bude podmíněno tím, že město získá na
realizaci Projektu dotaci, přičemž okamžikem získání dotace bude minimálně datum vydání
Registrace akce,
- nabídková cena vybraného dodavatele nebude vyšší než součet přislíbené dotace a
nejvyšší možné částky, kterou může město na stavbu vynaložit z vlastních zdrojů, tj. 91,8
mil. Kč.
9. Rada města Dobrušky souhlasí s bezplatným umístěním kontejneru na stavební odpad na
parkovacím místě, které je součástí místní komunikace ulice Čs. odboje na pozemku parc. č.
2728/1 v obci a k. ú. Dobruška před bytovým domem čp. 853–856, dle přiloženého zákresu a
se zvláštním užíváním této místní komunikace Čs. odboje, spočívajícím v umístění tohoto
kontejneru na základě žádosti Společenství vlastníků bytů, Na Budíně 853–856, Dobruška, se
sídlem Na Budíně 854, 518 01 Dobruška, IČO 01596136, a to v termínu duben – květen 2020
na dobu max. 7 dní, přičemž přesný termín přistavení kontejneru je pan žadatel povinen
městu písemně oznámit 5 dní předem. Po skončení prací bude parkovací místo uvedeno do
původního stavu. Udělení tohoto souhlasu nezbavuje žadatele povinnosti vyžádat si příslušné
povolení k zvláštnímu užívání místní komunikace od příslušného správního orgánu.
10. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí s manžely
XXXXX, oba trvale bytem XXXXX, za účelem umístění lešení v šíři cca 1,4 m od domu

čp. 9 v ulici Kostelní v Dobrušce pro opravu omítky štítové zdi tohoto domu, v přiloženém
znění.
11. Rada města Dobrušky souhlasí s užíváním městských účelových komunikací na pozemcích
parc. č. 1729, 1727/1, 1727/2, 1728/1, 2846/1, 2852/3 a 2855 v obci a k. ú. Dobruška a s
umístěním přechodného dopravního značení PDZ č. A22 + E13 s textem Cyklistické závody
dle přiloženého zákresu užívání městských pozemků a komunikací, pro uspořádání
10. ročníku cyklistického závodu pro předškolní a školní děti Dolský bike cup, který se
uskuteční 07.06.2020 (náhradní termín 14.06.2020) v době od 14.00 do 18.00 hodin a který
pořádá SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Dobruška – Doly, IČ 75143267, se sídlem Doly
426, 518 01 Dobruška.
12. Rada města Dobrušky souhlasí se zněním Vyjádření k prodeji pozemků parc. č. 2943/2,
2943/3, 2943/4, 2943/7, 2973/10, 2943/13, 2943/15, 3000/13, 3000/14, 3000/15, 3000/16 v k.
ú. Dobruška a jeho zasláním Správě silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkové organizaci,
se sídlem Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové – Plačice, IČO 70947996, v přiloženém
znění.
13. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene – služebnosti pro umístění vodovodní a kanalizační přípojky s XXXXX, trvale bytem
XXXXX, v přiloženém znění.
14. Rada města Dobrušky souhlasí se zvláštním užíváním místních komunikací při konání akcí
pořádaných spolkem TRI CLUB Dobruška, z. s., se sídlem Doly 425, IČO 42884641,
v termínech a místech uvedených v jím podané Žádosti o vydání předchozího souhlasu se
zvláštním užíváním dotčených místních komunikací při pořádání jednotlivých závodů ze dne
01.03.2020.
15. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IV-12-2018111/VB/5 - Dobruška – Křovice, 93/1 – úprava kNN, 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.
16. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IV-12-2018731/VB/01 Dobruška, Pulická, p.č. 725- úprava knn, 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.
17. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č.
IE-12-2007971/VB/01 Dobruška – VN 3633 kVN 10kV, výměna za 35kV 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.
18. Rada města Dobrušky nesouhlasí s předloženým navrhovaným stavebním záměrem k akci
Mycí centrum NS Premium, Dobruška, ze dne 26.02.2020 doručeným městu Dobrušce dne
09.03.2020 stavebníka Ludvíka Svobody, K Marečku 338, 517 43 Potštejn, ve kterém jsou na
pozemcích parc. č. 2904/1 a 2941/3 v obci a k. ú. Dobruška ve vlastnictví města Dobrušky
navrženy přípojky vodovodu a kanalizace k mycímu centru. Připojení je nutné řešit
vodovodním a kanalizačním řadem.
19. Rada města Dobrušky souhlasí s podnájmem bytu č. 15 v čp. 965 v ulici Fr. Kupky
v Dobrušce nájemcům XXXXX, trvale bytem XXXXX a XXXXX, trvale bytem XXXXX, a
to od 01.04.2020.

20. Rada města Dobrušky byla seznámena se Zprávou o provedené inventarizaci majetku
a závazků města Dobrušky za rok 2019, v přiloženém znění.
21. Rada města Dobrušky schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč na akci
Akademie bez hranic – výměnný pobyt žáků ČR – Belgie, obecně prospěšné společnosti
Základní škola a Mateřská škola Trivium Plus o. p. s., IČO 64829804, se sídlem Dobřany 2,
518 01 Dobruška, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Dobrušky s tímto subjektem, a to dle vzorové smlouvy schválené Radou města Dobrušky dne
13.12.2016.
22. Rada města Dobrušky schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30.000 Kč na
celoroční činnost v roce 2020 pobočnému spolku SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů
Spáleniště, IČO 04868358, se sídlem Spáleniště 56, 518 01 Dobruška, a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dobrušky s tímto subjektem, a
to dle vzorové smlouvy schválené Radou města Dobrušky dne 13.12.2016.
23. Rada města Dobrušky schvaluje
I) bezplatné zapůjčení Společenského centra - Kina 70, zastřešeného pódia, laviček a stanu
včetně stolu pro zvukaře Základní umělecké škole Dobruška, se sídlem Kostelní 428, 518 01
Dobruška, IČO 71234357 na akci ZUŠ Open, která se uskuteční v pátek 15.05.2020 na
náměstí F. L. Věka.
II) bezplatný vstup do dobrušských památek pro skupiny žáků základních škol a studentů
středních škol dne 15.05.2020 v době od 9 do 17 hodin.
24. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Darovací smlouvy č. KVA-JJ-20-003-SR se
společností Škoda auto a. s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav,
IČO 00177041, v přiloženém znění.
25. 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.
26. Rada města Dobrušky byla seznámena se zápisem z jednání Kulturní komise Rady města
Dobrušky ze dne 03.02.2020.
27. Rada města Dobrušky s ohledem na vládou vyhlášenou karanténu odkládá zasedání
Zastupitelstva města Dobrušky svolané na 16.03.2020 na dobu nejméně 14 dní.
28. Rada města Dobrušky
I) zřizuje službu dovoz základních potravin pro seniory po dobu trvání nouzového stavu.
Nákup bude provádět organizační složka Krytý bazén města Dobrušky, rozvoz bude
zajišťovat organizační složka Pečovatelská služba ve spolupráci s Technickými službami.
II) schvaluje uzavření kupní smlouvy s družstvem Jednota, spotřební družstvo Nová Paka, se
sídlem Kotíkova 1817, 509 01 Nová Pak, IČO 00032140, v přiloženém znění.
29. Rada města Dobrušky schvaluje Vyjádření vlastníka objektu, nemovitosti nebo vedení
k provedení nezbytných úkonů nutných pro zřízení koncového bodu veřejné telekomunikační
sítě za účelem poskytování veřejně dostupné služby pronájmu okruhů pro společnost O2
Czech Republic, a. s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČO 60193336,
v přiloženém znění.

