VÝPIS USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 68. SCHŮZI RADY MĚSTA
DOBRUŠKY KONANÉ DNE 10.06.2020
(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
1. vzít na vědomí
a) Soupis změn v řešení stavby “NOVOSTAVBA VILADOMŮ DOBRUŠKA - MÍROVÁ“,
b) novou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí pro stavbu „NOVOSTAVBA
VILADOMŮ DOBRUŠKA - MÍROVÁ“ vypracovanou společností DABONA s. r. o., IČO
64826996, se sídlem Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, datum 3/2020,
předložené městu Dobrušce k odsouhlasení investorem stavby - Stavebním bytovým
družstvem v Dobrušce, IČO 00045250, se sídlem Kostelní 396, 518 01 Dobruška, které jsou
součástí návrhového materiálu k tomuto usnesení.
2. souhlasit se změnami v řešení
a) stavby bytových domů vč. jejich příslušenství a sadových úprav dle čl. III. Smlouvy o
zřízení práva stavby, o budoucí smlouvě kupní, o budoucí smlouvě darovací a o výpůjčce
uzavřené dne 07.02.2020 se Stavebním bytovým družstvem v Dobrušce;
b) veřejné dopravní a technické infrastruktury realizované na základě shora uvedené smlouvy
v rámci stavby “NOVOSTAVBA VILADOMŮ DOBRUŠKA – MÍROVÁ“, uvedenými v
Soupisu změn v řešení stavby “NOVOSTAVBA VILADOMŮ DOBRUŠKA – MÍROVÁ“ a
zapracovanými v dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí uvedené v bodě 1. písm. b)
tohoto usnesení;
3. souhlasit s dokumentací pro vydání územního rozhodnutí uvedenou v bodě 1. písm. b)
tohoto usnesení.
II) uděluje Stavebnímu bytovému družstvu v Dobrušce, IČO 00045250, se sídlem Kostelní
396, 518 01 Dobruška, pro účely vydání územního rozhodnutí pro tuto stavbu souhlas ve
smyslu § 184a zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění, s realizací stavby „NOVOSTAVBA VILADOMŮ DOBRUŠKA –
MÍROVÁ“ dle dokumentace pro vydání územního rozhodnutí uvedené v bodě 1. písm. b)
tohoto usnesení na příslušných pozemcích města Dobrušky. Udělení souhlasu je podmíněno
souhlasy Zastupitelstva města Dobrušky dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení.
III) schvaluje v souladu s § 93 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., oznámení města Dobrušky
stavebnímu úřadu o upuštění od stavebního záměru „NOVOSTAVBA VILADOMŮ
DOBRUŠKA - MÍROVÁ“ z důvodu převzetí investorství Stavebním bytovým družstvem
v Dobrušce.
3. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření smlouvy o dílo na stavbu „Rekonstrukce vnitřního
vodovodu v mateřské škole Za Univerzitou, Dobruška“ se společností TO-PI-TO Czech s. r.
o., se sídlem Křovická 1017, 518 01 Dobruška, IČO 27547922, v přiloženém znění. Cena za
provedené práce bude 1.214.696,99 Kč bez DPH, tj. 1.469.783,36 Kč vč. 21 % DPH.
4. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření kupní smlouvy na stavbu „Rekonstrukce vnitřního
vodovodu v mateřské škole Za Univerzitou, Dobruška - gastrotechnologie“ s Jiřím Baškem,
Vyhnanice 1, 517 21 Týniště nad Orlicí, v přiloženém znění. Cena za dodávku
gastrotechnologie bude 502.485,50 Kč bez DPH, tj. 608.007,46 Kč vč. 21 % DPH.
5. Rada města Dobrušky uděluje společnosti Lidl Česká republika, v. o. s., se sídlem Nárožní
1359/11, 158 00 Praha 5, IČO 26178541, souhlas se zvláštním užíváním místní komunikace
Družstevní na pozemcích parc. č. 2113/7, 2131/5, 2120/20, 2120/17 a 2120/1 v obci a k. ú.

Dobruška ve vlastnictví města Dobrušky ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, spočívajícím v umístění a realizaci přípojky VN
navrhované v rámci stavby „Lidl Dobruška, ul. Solnická – Přípojky VN a trafostanice“ dle
předloženého výkresu č. 05 Situace – umístění inženýrských sítí v pozemcích místní
komunikace vypracovaného společností TIPRO projekt, s. r. o., Brno, datum 03/2020.
6. Rada města Dobruška stanovuje úřední hodiny městského úřadu dle přílohy.

