VÝPIS USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 61. SCHŮZI RADY MĚSTA
DOBRUŠKY KONANÉ DNE 27.04.2020
(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 doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit provedení
rozpočtového opatření číslo 3/2020 dle předloženého návrhu.
3. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené dne
19.03.2020 se společností AGRICO, s. r. o., Čapkova 802, 517 21 Týniště nad Orlicí, IČO
49286838, v přiloženém znění.
4. Rada města Dobrušky
I) bere na vědomí Zápis o činnosti komise ze dne 22.04.2020.
II) schvaluje zrušení výběrového řízení na dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu
na dodávky Pořízení dopravního automobilu pro JSDH města Dobrušky.
III) schvaluje opakované zahájení výběrového řízení na dodavatele pro veřejnou zakázku
malého rozsahu na dodávky Pořízení dopravního automobilu pro JSDH města Dobrušky
formou odeslání výzvy o zahájení výběrového řízení těmto obchodním subjektům:
- HAGEMANN, a. s., Hradní 27/37, 710 00 Ostrava, IČO 26826925,
- KOBIT, spol. s r. o., Rozvojová 269, 165 00 Praha, IČO 44792247,
- Požární bezpečnost, s. r. o., Královský Vršek 3545/42, 586 01 Jihlava, IČO 27660940,
- THT Polička, s. r. o., Starohradská 316, 572 01 Polička, IČO 46508147,
- WISS CZECH, s. r. o., Halenkovice 10, 763 63 Halenkovice, IČO 29305934,
- PROGRES SERVIS SIBŘINA, spol. s r. o., Masojedy 59, 282 01 Masojedy, IČO 00549142,
- ZHT GROUP, s. r. o., Slavíč 16, 753 61 Hranice, IČO 27762262.
IV) 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 dopravního automobilu pro JSDH města Dobrušky. Výzva a
všechny její přílohy tvoří přílohu tohoto zápisu.
V) jmenuje hodnotící komisi pro otevírání obálek, posouzení způsobilosti účastníků a
posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Pořízení
dopravního automobilu pro JSDH města Dobrušky v tomto složení: Miroslav Sixta,
místostarosta města (člen komise), npor. Vít Klouček, DiS., velitel stanice HZS Dobruška
(člen komise), Tomáš Sazima, velitel JSDH města Dobrušky (člen komise), Bc. Luboš
Petera, DiS., referent krizového řízení (člen komise), Mgr. Martin Pošvář, referent odboru
rozvoje města (člen komise), Ing. Ivan Ešpandr, vedoucí odboru rozvoje města (náhradník za
člena komise).
5. Rada města Dobrušky pověřuje odbor rozvoje města Městského úřadu Dobruška
rozhodnutím o uzavření dodatku č. 1 k objednávce č. 7 ze dne 07.01.2020, se společností VSTAV RK s. r. o., IČO 25967924, se sídlem Palackého 108, 51601 Rychnov nad Kněžnou,
jímž bude z důvodu rozšíření a prodloužení opravy budovy čp. 57 v Solnické ulici
v Dobrušce zvýšena sjednaná cena za výkon technického dozoru na této stavbě na částku ve
výši 137.500 Kč včetně 21 % DPH a pověřuje vedoucího odboru rozvoje města Ing. Ivana
Ešpandra podpisem tohoto dodatku.
6. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci Sanace
hydroizolace spodní stavby, administrativní objekt, Solnická čp. 57, Dobruška a stavební
úpravy za účelem zřízení dětské ordinace – čp. 57, kat. území Dobruška se společností

KERSON s. r. o., se sídlem Dobré čp. 80, 517 93 Dobré, IČO 45536040, v přiloženém znění.
Celková cena po uzavření dodatku č. 2 je 2.968.759,48 Kč bez DPH, tj. 3.592.198,97 Kč
včetně 21 % DPH.
7. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci Oplocení pozemků parc.
č. 1048/2 a 1048/3 v kat. území Dobruška se společností KERSON s. r. o., se sídlem Dobré
čp. 80, 517 93 Dobré, v přiloženém znění. Celková cena bude 279.314,35 Kč bez DPH, tj.
337.970,36 Kč vč. DPH.
8. Rada města Dobrušky
I) souhlasí s předloženým stavebním záměrem k akci Mycí centrum NS Premium, Dobruška,
stavebníka XXXXX, ze dne 10.04.2020 doručeným městu Dobrušce dne 17.04.2020, ve
kterém je na pozemcích parc. č. 2904/1 a 2941/3 v obci a k. ú. Dobruška ve vlastnictví města
Dobrušky navržena výstavba prodloužení vodovodního řadu a kanalizační stoky, na které
budou napojeny přípojky k mycímu centru.
II) schvaluje uhrazení rozdílu ceny materiálu potřebného na vybudování vodovodního řadu a
kanalizační stoky místo vodovodní a kanalizační přípojky stavebníku XXXXX, ve výši
125.000 Kč bez DPH po převedení vodovodního řadu a kanalizační stoky do majetku města.
9. Rada města Dobrušky souhlasí
I) se zvláštním užíváním místních komunikací na pozemcích parc. č. 2765, 3044/21, 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 CETIN 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 2765, 3044/19, 3044/22, 3044/21, 2805/2, 1290/4 a
2951/1 v k. ú. Dobruška společnosti CETIN a. s., zastoupené na základě plné moci
společností ZLINPROJEKT a. s., Pod Šternberkem 306, 763 02 Zlín - Louky, IČO 25519662.
10. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Dohody o zrušení Smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu uzavřené dne
01.06.2017 s XXXXX, trvale bytem XXXXX a XXXXX, trvale bytem XXXXX,
v přiloženém znění.
11. Rada města Dobrušky schvaluje ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 3 v ulici Na Příčnici
671 v Dobrušce s XXXXX, trvale bytem XXXXX, a to dohodou k 30.04.2020.
12. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu prostor sloužících
podnikání – pozemek parc. č. 2251/8, jehož součástí je stavba bez čp/če – stánek pro
provozování rychlého občerstvení, a pozemek parc. č. 2251/9, vše v obci a k. ú. Dobruška
v areálu Městského stadionu Václava Šperla v Dobrušce, a movitých věcí tvořících vybavení
stánku – s Miroslavem Bašem, se sídlem Komenského 687, 518 01 Dobruška, IČO
73610321, a to dohodou k 30.06.2020.
13. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Dodatku č. 6 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 31.07.2020.
14. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne
13.02.2020 k bytu č. 6 v domě čp. 976 v ulici Orlická v Dobrušce s XXXXX, trvale bytem
XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 6 do 31.07.2020.

15. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Dodatku č. 16 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 31.05.2020.
16. Rada města Dobrušky schvaluje zveřejnění záměru uzavřít Dodatek č. 1 ke Směnné smlouvě
Pozemky parc. č. 2113/190, 2113/191, k. ú. Dobruška za pozemky parc. č. 2136/3, 2885/7 a
2886/1, k. ú. Dobruška uzavřené dne 15.04.2019 se společností Lidl Česká republika, v. o. s.,
se sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, IČO 26178541, DIČ CZ26178541, jímž bude
prodloužena v odst. 9.1.2. čl. 9 této smlouvy sjednaná doba pro vydání veřejnoprávního
povolení povolujícího užívání stavby prodejny, po jejímž marném uplynutí má město
Dobruška právo koupit směněné pozemky parc. č. 2113/190 a 2113/191 v k. ú. Dobruška
zpět do svého vlastnictví, ze stávajících 24 měsíců na 48 měsíců ode dne nabytí účinnosti
směnné smlouvy.

