VÝPIS USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 76. SCHŮZI RADY MĚSTA
DOBRUŠKY KONANÉ DNE 26.08.2020
(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 objednávku stavebních sanací škod způsobených vodou na
stavebních částech budovy Základní školy Františka Kupky čp. 433, která je součástí
pozemku parc. č. 453 v obci a k. ú. Dobruška, u společnosti MIBAG sanace, spol. s r. o., IČO
25773062, DIČ CZ25773062, se sídlem Na Radosti 402/45, Zličín, 155 21 Praha 5, dle její
Cenové nabídky V 20 542 ze dne 12. 8. 2020 za celkovou cenu 535.741 Kč bez DPH, která je
schválena Generali Českou pojišťovnou, a. s., v přiloženém znění.
3. Rada města Dobrušky souhlasí s umístěním předvolebního zařízení, a to reklamní kostky
o půdorysu 1,55 m × 1,55 m a výšce 3,05 m, kterou svým nákladem nainstaluje jejich
vlastník TOP 09, IČO 71339728, se sídlem 110 00 Praha 1 – Nové Město, Opletalova
1603/57, na období od 27.08.2020 do 10.10.2020 na částech pozemků parc. č. 2113/127 a
2885/1 v obci a k. ú. Dobruška u Penny Marketu dle přiloženého Situačního nákresu
umístění předvolebního zařízení TOP 09 za dohodnutou cenu ve výši 700 Kč vč. DPH
v platné zákonné sazbě splatnou na základě vystavené faktury do 30.09.2020 a za splnění
přiložených Podmínek umístění předvolebního zařízení.
4. Rada města Dobrušky souhlasí s umístěním předvolebního zařízení, a to montované lavičky
složené z dřevěných palet o výměře 1 m2, kterou svým nákladem nainstaluje jejich vlastník
Česká pirátská strana, IČO 71339698, se sídlem Na Moráni 360/3, 128 00 Praha 2, na období
od 06.09.2020 do 04.10.2020 na chodníku vedoucím od zadního vchodu knihovny do
Solnické ulice dle přiloženého Situačního nákresu umístění předvolebního zařízení České
pirátské strany za dohodnutou cenu ve výši 100 Kč + DPH v platné zákonné sazbě splatnou
v hotovosti do 30.09.2020 a za splnění přiložených Podmínek umístění předvolebního
zařízení.

