VÝPIS USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 64. SCHŮZI RADY MĚSTA
DOBRUŠKY KONANÉ DNE 18.05.2020
(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
I) doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit uzavření Dodatku 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 ze dne 15.04.2019, v přiloženém znění a Dodatku č. 2 ke
Smlouvě o spolupráci, o smlouvě budoucí kupní a o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrských sítí ze dne 28.05.2018, v přiloženém znění se společností Lidl Česká
republika, v. o. s., se sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, IČO 26178 541.
II) uděluje společnosti Lidl Česká republika, v. o. s., se sídlem Nárožní 1359/11, 158 00
Praha 5, IČO 26178541, pro účely vydání územních souhlasů/rozhodnutí pro dále uvedené
stavby
a) souhlas ve smyslu § 184a zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění, s realizací stavby „Lidl Dobruška, ulice Solnická –
Přípojky VN a trafostanice“ dle předložené projektové dokumentace vypracované
společností TIPRO projekt, s. r. o., Brno, datum 03/2020, na touto stavbou dotčených
pozemcích města;
b) souhlas ve smyslu § 184a zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění, s realizací stavby „Lidl Dobruška, ulice Solnická –
Přípojka vodovodu a splaškové kanalizace“ dle předložené projektové dokumentace
vypracované společností TIPRO projekt, s. r. o., Brno, datum 03/2020, na touto stavbou
dotčených pozemcích města Dobrušky.
Udělení těchto souhlasů je podmíněno schválením dodatků dle bodu 1 tohoto usnesení
Zastupitelstvem města Dobrušky a jejich uzavřením.
3. Rada města Dobrušky souhlasí dle § 34a odst. 3 zákona o obcích s bezplatným užitím znaku
města Dobrušky ústavem Laxus z. ú., se sídlem Sadová 2107, 288 02 Nymburk,
IČO 62695487, v jeho výroční zprávě za rok 2019.
4. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce č. VM/2020 s Muzeem a
galerií Orlických hor, se sídlem Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou IČO 00371149,
v přiloženém znění. Umělecké předměty budou umístěny na výstavě Ženská krása v díle
Věry Jičínské ve výstavních prostorách Orlické galerie, pobočky Muzea a galerie Orlických
hor v Rychnově nad Kněžnou v termínu 26.05. – 13.09.2020.

