VÝPIS USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 96. SCHŮZI RADY MĚSTA
DOBRUŠKY KONANÉ DNE 08.03.2021
(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 4/2021 dle předloženého návrhu.
3. Rada města Dobrušky souhlasí s podáním žádosti o zápis školní jídelny s nejvyšším
povoleným počtem 600 stravovaných a místem poskytovaných služeb na adrese odloučeného
pracoviště „Františka Kupky 295, 518 01 Dobruška“, jejíž činnost bude vykonávat
příspěvková organizace Základní škola Františka Kupky, Dobruška, Františka Kupky 350,
okres Rychnov nad Kněžnou, s účinností od 01.05.2021 do rejstříku škol a školských
zařízení.
4. Rada města Dobrušky
I) byla seznámena s návrhem Změny č. 5 Územního plánu Dobruška.
II) doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky vydat Změnu č. 5 Územního plánu Dobruška
formou opatření obecné povahy.
5. Rada města Dobrušky schvaluje objednání opravy městského bytu č. 5 v bytovém domě čp.
672 v ulici Na Příčnici u Václava Svatoně, IČO 13223062, se sídlem Nový Hrádek, Rzy č.
ev. 24, PSČ 549 01, v rozsahu cenové nabídky ze dne 01.03.2021 za 210.600 Kč.
6. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření dodatku č. 5 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. Dodatkem č. 5 se upravuje rozsah provádění díla a současně se zvyšuje celková cena
díla o 95.906,97 Kč bez DPH na celkových 28.608.240,19 Kč bez DPH.
7. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření smlouvy na výkon technického dozoru a
koordinátora bezpečnosti práce u stavby Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická s
Michalem Novákem, se sídlem Mezilesí 90, 549 23 Mezilesí, IČO 87825848. Cena za výkon
technického dozoru a koordinátora bezpečnosti práce činí 825.000 Kč bez DPH, tzn.
998.250 Kč včetně DPH.
8. Rada města Dobrušky
1. doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky, aby
I. vzalo na vědomí
a) cenu za realizaci veřejné zakázky „Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická“ ve výši
79.453.058,52 Kč bez DPH, tj. 96.138.200,81 Kč vč. DPH sjednanou ve smlouvě o dílo
uzavřené městem Dobruškou na základě provedeného zadávacího řízení dle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s vybraným
dodavatelem této zakázky, společností PS BRNO, s. r. o., Vídeňská 153/119b, 619 00
Brno, IČO 25506820;
b) že město Dobruška obdrželo na projekt „Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická“ zatím
pouze písemný příslib dotace z programu „11782 – Podpora rozvoje regionů 2019+“ ve
výši 30 mil. Kč ve formě Registrace akce a že k přiznání dotace, tj. k vydání rozhodnutí o
poskytnutí dotace v jeho prospěch, ještě nedošlo a nemusí ani dojít;

II. souhlasilo
a) s realizací projektu „Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická“ za cenu uvedenou v bodě
I. písm. a) tohoto usnesení bez ohledu na to, zda město Dobruška dotaci uvedenou pod
bodem I. písm. b) tohoto usnesení nakonec získá či nikoliv, a se zahájením jeho realizace
v nejbližším možném termínu umožněném smlouvou o dílo uzavřenou městem
Dobruškou s vybraným dodatelem příslušné veřejné zakázky bez ohledu na to, že o
poskytnutí této dotace nebude jejím poskytovatelem, Ministerstvem pro místní rozvoj
ČR, v této době rozhodnuto a nebude tak zřejmé, zda dotace bude či nebude městu
Dobrušce nakonec poskytnuta;
b) s uhrazením celé ceny uvedené v bodě I. písm. a) tohoto usnesení z vlastních finančních
prostředků města Dobrušky v případě, že by dotace uvedená v bodě I. písm. b) tohoto
usnesení nakonec nebyla městu Dobrušce poskytnuta;
2. schvaluje zaslání výzvy k zahájení prací dodavateli zakázky „Sportovní hala v Dobrušce,
ulice Pulická“, společnosti PS BRNO, s. r. o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno, IČO
25506820 již před tím, než bude městu Dobrušce doručeno případné rozhodnutí poskytovatele
dotace uvedené v bodě II. písm. a) tohoto usnesení, a to za podmínky, že Zastupitelstvo města
Dobrušky bude ve smyslu bodu II. tohoto usnesení souhlasit s realizací tohoto projektu i bez
získání příslušné dotace a s případnou úhradou jeho ceny z vlastních finančních prostředků
města Dobrušky.
9. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí se
Společenstvím vlastníků Čsl. Armády 775 a 776 v Dobrušce, se sídlem Čsl. armády 775,
518 01 Dobruška, IČO 25965140, za účelem realizace opravy hydroizolace bytového domu
čp. 775–776, v přiloženém znění.
10. Rada města Dobrušky schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 2951/1
v obci a k. ú. Dobruška dle přiloženého zákresu.
11. Rada města Dobrušky nesouhlasí jako vlastník sousedního pozemku parc. č. 2800/1 v obci a
k. ú. Dobruška, jehož součástí je veřejně přístupná účelová komunikace, s umístěním
neprůhledného betonového plotu maximální výšky 2 m na pozemku parc. č. 1290/57 v obci a
k. ú. Dobruška ve vlastnictví manželů XXXXX, oba bytem XXXXX.
12. Rada města Dobrušky byla seznámena s průběhem a výsledkem veřejnosprávní kontroly
provedené Městským úřadem Dobruška, odborem kancelář tajemníka, u příjemce dotace Misijní společnosti sv. Vincence de Paul, Region Česká republika, se sídlem Kostelní 259,
518 01 Dobruška, IČO 04547497, za účelem kontroly dodržení podmínek dotace poskytnuté
městem Dobruškou tomuto příjemci dotace na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace č. 95/2019 ze dne 08.11.2019 a s ohledem na kontrolou zjištěné nedodržení účelu
poskytnuté dotace a doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit zaslání výzvy
k vrácení celé dotace ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a to v jejím přiloženém
znění, tomuto příjemci dotace.
13. Rada města schvaluje
a) vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a vzor Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace - vyrovnávací platby - v přiloženém znění, na jejichž základě budou
poskytovány dotace z rozpočtu města Dobrušky. Tyto vzorové smlouvy nahrazují
s účinností od 08.03.2021 vzorovou Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace a vzorovou
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace - vyrovnávací platby - schválené Radou města
Dobrušky dne 13.12.2016 usnesením č. RM/20/101/2016. Případné odchylky od těchto
vzorových smluv budou řešeny v rámci rozhodování o jednotlivých dotacích;

b) formulář „Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dobrušky“, platný od 08.03.2021
do 31.05.2021, v přiloženém znění a formulář „Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Dobrušky“, platný od 01.06.2021, v přiloženém znění;
c) formulář „Vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu města Dobrušky v roce ….“, platný
pro vyúčtování dotací poskytnutých na základě veřejnoprávních smluv o poskytnutí
14. Rada města Dobrušky
I) projednala předložené žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dobrušky dle
přiložených seznamů;
II) rozhodla o poskytnutí / neposkytnutí dotací tak, jak je uvedeno v příloze;
III) schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace na poskytnutí dotací
schválených dle bodu II tohoto usnesení s příslušnými žadateli, a to dle vzorové smlouvy
(vzor č. 1 - dotace nebo vzor č. 2 – dotace – vyrovnávací platba) schválené Radou města
Dobrušky dne 08.03.2021 (kromě žadatelů Domácí hospic Setkání, o. p. s., a Linka bezpečí,
z. s., s nimiž je smlouva uzavírána v přiloženém znění;
IV) doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky rozhodnout o poskytnutí / neposkytnutí dotací
uvedených v příloze a schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace
s úspěšnými žadateli, a to dle vzorové smlouvy (vzor č. 1 - dotace nebo vzor č. 2 – dotace –
vyrovnávací platba) schválené Radou města Dobrušky dne 08.03.2021 (kromě žadatele ČR –
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, s nímž je smlouva uzavírána v přiloženém
znění).
15. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje č. SR_21_1647194 s Královéhradeckým krajem, se sídlem
Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČO 70889546, v přiloženém znění.
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelově určené dotace z prostředků přidělených
poskytovateli ze státního rozpočtu ve smyslu § 101a ZSS na financování běžných výdajů
souvisejících s poskytováním sociální služby ve výši 990.000 Kč.
16. Rada města Dobrušky schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt Obnova stromořadí podél
ul. Mělčanské - III. etapa z Národního programu Životní prostředí Výzva č. 9/2019: zeleň ve
městech a obcích výsadba stromů.
17. Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit uzavření Smlouvy
o spolupráci při realizaci záměru institucionální spolupráce měst Opočno a Dobruška při
zajištění dostupnosti pobytové sociální služby mezi Domovem F. A. Skuherského, z. ú.,
příspěvkovou organizací Sociální služby Města Opočna, městem Opočno a městem
Dobruška.
18. Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit změny Zakládací
listiny ústavu Domov F. A. Skuherského, z. ú., IČO 09618724, schválené Zastupitelstvem
města Dobrušky dne 24.06.2020 usnesením č. ZM 11/11/2020.

