VÝPIS USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 97. SCHŮZI RADY MĚSTA
DOBRUŠKY KONANÉ DNE 11.03.2021
(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 schvaluje uzavření
a) Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést
stavbu číslo: IE-12-2006530/SoBS VB/02 název: Dobruška, Křovice - rek. nn z RK_0282, se
společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ
405 02, IČO 24729035, DIČ CZ24729035, v přiloženém znění;
b) Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu
provést stavbu číslo: IE-12-2006530/SoBS VB/47 název: Dobruška, Křovice - rek. nn z
RK_0282, se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, DIČ CZ24729035, v přiloženém znění.
3. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 07.03.2019
se společností CODE, spol. s r. o., se sídlem Na Vrtálně 84, 530 03 Pardubice, IČO
49286960, v přiloženém znění.
4. Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky
I) souhlasit s případným poskytnutím slevy společnosti Sodexo - integrovaný facility
management a zařízení školního stravování s. r. o. (Sodexo s. r. o.), IČO 445691265, se
sídlem Praha, Hvězdova 1716/2b, na nájemném za užívání prostor a vybavení školní jídelny v
ZŠ Fr. Kupky v Dobrušce za období od 01.09.2020 do 30.04.2021, a to maximálně ve výši
70 %. Přesnou výši slevy a podmínky jejího poskytnutí stanoví Rada města Dobrušky.
II) prominout paní Adéle Vítové, IČO 07206755, se sídlem 517 92 Kounov 54, část dluhu na
nájemném za užívání prostor a vybavení kavárny ve Společenském centru - Kině 70
v Dobrušce za období od 01.07.2020 do 31.03.2021, a to ve výši 50 % z částky nájemného,
která v jednotlivých kalendářních měsících tohoto období připadá na dobu, po kterou musela
být kavárna na základě opatření vydaných Vládou ČR či Ministerstvem zdravotnictví ČR
v souvislosti s epidemií nemoci COVID-19 pro veřejnost uzavřena.

