VÝPIS USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 70. SCHŮZI RADY MĚSTA
DOBRUŠKY KONANÉ DNE 30.06.2020
(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 schvaluje provedení rozpočtového opatření číslo 6/2020 dle
předloženého návrhu.
3. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby
17 BJ – Fr. Kupky, Dobruška uzavřenou dne 13.12.2019 se společností STATING
s. r. o., se sídlem Pardubická 861/75a, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, IČO 25963864,
v přiloženém znění.
4. Rada města Dobrušky
I) bere na vědomí průběh a výsledek výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky
malého rozsahu Zábradlí mostního typu – Holobřízek. Vítězem výběrového řízení se stala
společnost KERSON spol. s r. o., čp. 80, 517 93 Dobré, IČO 45536040.
II) ruší výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu Zábradlí mostního
typu – Holobřízek pro příliš vysokou cenu jediného zájemce o tuto zakázku.
III) ukládá odboru rozvoje města rozeslat novou žádost o vypracování a předložení cenové
nabídky na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu Zábradlí mostního typu –
Holobřízek.
5. Rada města Dobrušky schvaluje objednání projektové dokumentace v rozsahu dokumentace
DSP pro řešení retence dešťové vody u kulturního domu a budovy MÚ Solnická čp. 777,
včetně rozpočtu a výkazu výměr a projednání dokumentací dotčenými správci, u Bc. Jakuba
Benýška, Za Sídlištěm 2227/24, 143 00 Praha 12, IČO 06018645, v rozsahu nabídky
č. CN2020013 ze dne 23.06.2020 za 174.500 Kč bez DPH, tj. 211.145 Kč vč. DPH.
6. Rada města Dobrušky schvaluje objednání rekonstrukce a rozšíření elektrických rozvodů
v MŠ J. A. Komenského v rozsahu podané cenové nabídky, evidenční číslo 200700034 ze
dne 28.6.2020, u Petra Moravce, se sídlem Val 16, 518 01 Dobruška, IČO 16770811.
Nabídková cena činí 128.093,90 Kč bez DPH, tj. 154.993,62 Kč vč. DPH podle platné sazby.
7. Rada města Dobrušky při výkonu působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 a § 421
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), v platném znění, akciové společnosti Centrální zdroj tepla Dobruška, a. s., se
sídlem Čs. odboje 50, 518 01 Dobruška, IČO 25282719
I) bere na vědomí
a) Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky, výroční zprávy účetní jednotky
Centrální zdroj tepla Dobruška, a. s., za účetní období od 01.01.2019 do 31.12.2019 včetně
Výroční zprávy společnosti Centrální zdroj tepla Dobruška, a. s. za rok 2019 a Zprávy o
vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019;
b) sdělení auditora ze dne 20.05.2020,
II) schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Centrální zdroj tepla Dobruška, a. s., za rok
2019 a použití zisku společnosti za rok 2019 ve výši 2.709.912,57 Kč ke snížení
neuhrazených ztrát minulých let (účet č. 429),
III) určuje ve smyslu § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů,
jako auditora k provedení povinného auditu společnosti Centrální zdroj tepla Dobruška, a. s.,

pro rok 2020 společnost c. k. audit, s. r. o., IČO 46504028, se sídlem Komenského 41, 516 01
Rychnov nad Kněžnou,
IV) souhlasí v souladu s § 61 odst. 3 zákona o obchodních korporacích
s poskytnutím mimořádné odměny ve prospěch pana XXXXX, nar. XXXXX, bytem
XXXXX, ve výši dvou průměrných měsíčních mezd dle pracovní smlouvy ze dne 28.05.2015,
a to v návaznosti na dlouhodobě vynikající pracovní výsledky,
V) souhlasí v souladu s § 61 odst. 3 zákona o obchodních korporacích s poskytováním
měsíční odměny ve prospěch pana XXXXX, nar. XXXXX, bytem XXXXX, plynoucí
z předloženého návrhu Dohody o pracovní činnosti, na jejímž základě bude pan XXXXX od
01.08.2020 zaměstnán ve společnosti Centrální zdroj tepla Dobruška, a. s. na pozici „technik pomocník“.
8. Rada města Dobrušky schvaluje podání vyjádření města Dobrušky k žalobě o zaplacení
4.199 Kč s přísl. podané proti městu Dobrušce žalobcem panem XXXXX, bytem XXXXX,
projednávané u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 16 EC 3/2020, v němž bude
žalobou uplatněný nárok odmítnut v souladu s důvodovou zprávou k tomuto usnesení.

