Město Dobruška
tajemnice
nám. F. L. Věka 11
518 01 Dobruška

Váš dopis
ze dne:

15.11.2016

Č. j.:
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:

PDMUD 26619/2016
Janečková
494 629 643
mu@mestodobruska.cz

Datum:

18.11.2016

Poskytnutí informací k žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

K Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 15.11.2016 uvádíme následující:
Požadavek č. I.:
Kopie zápisu z posledního jednání rady obce (města, městyse).
Odpověď:
Kopie zápisu z 95. schůze Rady města Dobrušky konané dne 09.11.2016 je přílohou tohoto přípisu.
Požadavek č. II.:
Sdělení výše odměny ředitele/ky Vámi zřízené základní školy za období I. pololetí roku 2016.
Odpověď:
Město Dobruška je zřizovatelem dvou základních škol. Za období I. pololetí roku 2016 nebyla ani
jednomu z ředitelů těchto základních škol udělena odměna.
S pozdravem

Bc. Lenka Matušková
tajemnice

Příloha: 1x

tel.: 494 629 580
fax: 494 629 582

posta@mestodobruska.cz
www.mestodobruska.cz
datová schránka: mgjbetz

IČ: 00274879
DIČ: CZ00274879

ZÁPIS Z 95. SCHŮZE RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 09.11.2016
Přítomni: Ing. Petr Lžíčař, Ing. Petr Poláček, Petr Sadovský, Ing. arch. Oldřich Bittner, Pavel
Hůlek
Tajemnice: Bc. Lenka Matušková
Začátek schůze v 07:30 h
Seznam bodů jednání:
1. Program schůze
2. Rozpočtové opatření č. 20/2016
3. Plnění rozpočtu za I. – III. čtvrtletí 2016
4. Výpověď pojistných smluv
5. Rozvoj a modernizace technologického centra města Dobrušky – plná moc
6. Rekonstrukce části ulice Poddomí v Dobrušce
7. Veřejná zakázka "Dodávka komunálního vozidla - nosiče kontejnerů a kontejnerových nástaveb" –
výběr nejvhodnější nabídky
8. Oprava havarijního stavu 15 ks kanalizačních poklopů v ulici Zd. Nejedlého v Dobrušce
9. Oprava havárie splaškové kanalizace v ulici Na Poříčí ( bytový dům čp. 859) v Dobrušce
10. Oprava havarijního stavu 7 ks kanalizačních poklopů v ulici Radima Drejsla v Dobrušce
11. Chodníky na plánované okružní křižovatce v Dobrušce na silnici I/14
12. Nájem pozemku u Penny marketu pro prodej vánočních stromků
13. Žádost spolku Hastrmánek o umístění sídla
14. SK Dobruška – pronájem pozemků na stadionu – vývěska
15. Plán odpadového hospodářství města Dobruška
16. Vyjádření k žádosti o udělení licence veřejné linkové osobní dopravy
17. Dodatky č. 1 a 2 ke smlouvě s firmou Kvasar s.r.o.
18. Žádost o bezplatné zapůjčení prostor Společenského centra – Kina 70 – DDM Dobruška
19. Pověření zastupováním města na Valných hromadách Destinační společnosti Orlické hory a
Podorlicko
20. Odvolání vedoucího technických služeb
21. Uzavření knihovny v době vánočních svátků

1. Program schůze
Usnesení č. RM 01/95/2016
Rada města Dobrušky schvaluje program schůze a provedla kontrolu plnění úkolů
vyplývajících z dříve přijatých usnesení rady města.
Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
ODBOR FINANČNÍ A ŠKOLSKÝ
2. Rozpočtové opatření č. 20/2016
V rozpočtovém opatření č. 20/2016 se navyšuje rozpočet o přijatou dotaci na veřejně prospěšné
práce za měsíc září 2016 ve výši 170.831 Kč.
Usnesení č. RM 02/95/2016
Rada města Dobrušky schvaluje provedení rozpočtového opatření číslo 20/2016 dle
předloženého návrhu. (Příloha č. 1)
Zpracoval: Ing. Věra Hrnčířová
Za předložený návrh odpovídá: Ing. Věra Hrnčířová
Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
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3. Plnění rozpočtu za I. – III. čtvrtletí 2016
Odbor finanční a školský zpracoval tabulkové přehledy o plnění rozpočtu města za I.- III.
čtvrtletí 2016 a předkládá je radě k seznámení. Přebytek hospodaření města je ovlivněn nízkým
čerpáním kapitálových výdajů.
Usnesení č. RM 03/95/2016
Rada města Dobrušky byla seznámena s přehledem o plnění rozpočtu města za I. – III.
čtvrtletí 2016 předloženým odborem finančním a školským. Rozpočtové hospodaření
města skončilo k 30.09.2016 přebytkem hospodaření ve výši 30.564.790,86 Kč. (Příloha
č. 2)
Zpracoval: Ing. Věra Hrnčířová
Za předložený návrh odpovídá: Ing. Věra Hrnčířová
Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
4. Výpověď pojistných smluv
Na žádost vedení města budou osloveny pojišťovny s novými nabídkami na pojištění této
techniky. Předpokladem pro uzavření nových smluv je vypovězení stávajících smluv alespoň
šest týdnů před uplynutím pojistného období.
Město Dobruška má většinu dopravních prostředků pojištěnou u České podnikatelské
pojišťovny. Smlouvy uvedené v příloze mají konec pojistného období dne 30.12.2016 nebo
31.12.2016. Jedná se hlavně o techniku v Technických službách. Pojistné smlouvy byly
uzavřeny převážně v roce 2007 a některé z nich pak aktualizovány a nově uzavřeny v letech
2011 a 2012. Vozíky Sacher byly připojištěny s jinou technikou s nulovou výší pojistného.
Usnesení č. RM 04/95/2016
Rada města Dobrušky schvaluje výpověď pojistných smluv uvedených v příloze
k 31.12.2016. (Příloha č. 3)
Zpracoval: Ing. Věra Hrnčířová
Za předložený návrh odpovídá: Ing. Věra Hrnčířová
Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
ODBOR ROZVOJE MĚSTA
5. Rozvoj a modernizace technologického centra města Dobrušky – plná moc
Město Dobruška připravuje projekt "Rozvoj a modernizace technologického centra města
Dobrušky". Aby bylo možné podat žádost o dotaci na tento projekt z Integrovaného
regionálního operačního programu, je nutné zajistit pro něj souhlasné stanovisko hlavního
architekta eGovernmentu. Toto stanovisko bude zajišťovat společnost DABONA, s. r. o., na
základě smlouvy o dílo, která bude mezi touto společností a městem Dobruškou uzavřena v
nejbližších dnech a jejímž předmětem je kromě zajištění výše uvedeného stanoviska i
zpracování studie proveditelnosti coby podkladu pro jeho vydání.
Aby mohla výše uvedená společnost město Dobrušku při jednání s odborem Hlavního architekta
eGovernmentu MV ČR zastupovat, musí mít k dispozici plnou moc v příslušném rozsahu. Znění
plné moci je přílohou.
Usnesení č. RM 05/95/2016
Rada města Dobrušky schvaluje udělení plné moci společnosti DABONA, s. r. o.,
Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 64826996, k zastupování města
Dobrušky při jednání s odborem Hlavního architekta eGovernmentu MV ČR, jehož
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předmětem je vydání souhlasného stanoviska hlavního architekta eGovernmentu pro
projekt "Rozvoj a modernizace technologického centra města Dobrušky". (Příloha č. 4)
Zpracoval: Mgr. Martin Pošvář
Za předložený návrh odpovídá: Ing. Petr Zima
Termín: 18.11.2016
Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
6. Rekonstrukce části ulice Poddomí v Dobrušce
Dne 25.10.2016 proběhlo výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu
Rekonstrukce části ulice Poddomí v Dobrušce. Hodnotící komise navrhla jako dodavatele
veřejné zakázky firmu Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské
Předměstí, Husova 437, IČ 25953818, která podala nabídku s nejnižší cenou 2.847.990 Kč bez
DPH.
Předpokládaná cena zakázky před výběrovým řízením byla 4.572.021,75 Kč bez DPH. Akce je
zařazena ve schváleném rozpočtu na rok 2016 a fakturace bude probíhat v režimu přenesené
daňové povinnosti.
Usnesení č. RM 06/95/2016
Rada města Dobrušky
I) bere na vědomí výsledek výběrového řízení na akci Rekonstrukce části ulice Poddomí v
Dobrušce. Podle kriteria nejnižší nabídkové ceny nejvýhodnější nabídku předložila firma
Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí, Husova 437,
IČ 25953818 s nabídkovou cenou 2.847.990 Kč bez DPH, 3.446.068 Kč vč. DPH. (Příloha
č. 5)
II) schvaluje dodavatele zakázky Rekonstrukce části ulice Poddomí v Dobrušce a uzavření
Smlouvy o dílo s firmou Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské
Předměstí, Husova 437, IČ 25953818, v přiloženém znění. (Příloha č. 6)
III) souhlasí s dopravním omezením v ul. Poddomí související s realizací veřejné zakázky
Rekonstrukce části ulice Poddomí v Dobrušce a za tímto účelem vydává souhlas
s dopravním omezením v ul. Poddomí pro zhotovitele, kterým je firma Dlažba Vysoké
Mýto, s.r.o., 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí, Husova 437, IČ 25953818.
Zpracoval: Miloš Votroubek, DiS.
Za předložený návrh odpovídá: Ing. Petr Zima
Termín: 14.11.2016
Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
7. Veřejná zakázka "Dodávka komunálního vozidla - nosiče kontejnerů a
kontejnerových nástaveb" – výběr nejvhodnější nabídky
Na základě rozhodnutí Rady města Dobrušky ze dne 12.10.2016 bylo zahájeno výběrové řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky "Dodávka komunálního vozidla - nosiče
kontejnerů a kontejnerových nástaveb" (dále jen "zakázka").
Zadavatel obdržel celkem dvě nabídky od těchto společností:
- SIMED, s. r. o., Slovany 140, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ 64827496;
- Fa RENE, a. s., Bratří Štefanů 886, 500 03 Hradec Králové, IČ 15061931.
Hodnotící komise nejprve provedla hodnocení nabídek od výše uvedených společností podle
jediného kritéria pro hodnocení ekonomické výhodnosti nabídky, jímž je nejnižší nabídková
cena vč. DPH. Jako nejvhodnější byla vybraná nabídka společnosti Fa RENE, a. s., Bratří
Štefanů 886, 500 03 Hradec Králové, IČ 15061931, jejíž nabídková cena vč. DPH činí
3

Zápis z 95. schůze Rady města Dobrušky konané dne 09.11.2016
1.530.650 Kč. Následně hodnotící komise provedla posouzení způsobilosti v předchozí větě
uvedené společnosti jakožto účastníka výběrového řízení pro plnění zakázky a posouzení jím
podané nabídky z hlediska splnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách
zakázky a konstatovala, že tento účastník prokázal svou způsobilost plnit zakázku v zadavatelem
požadovaném rozsahu a jeho nabídka splňuje veškeré požadavky zadavatele.
Odbor rozvoje města proto navrhuje, aby Rada města Dobrušky jakožto orgán zadavatele
vybrala nabídku účastníka Fa RENE, a. s., Bratří Štefanů 886, 500 03 Hradec Králové,
IČ 15061931 coby nejvhodnější nabídku pro plnění zakázky.
Usnesení č. RM 07/95/2016
Rada města Dobrušky při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky
"Dodávka komunálního vozidla - nosiče kontejnerů a kontejnerových nástaveb":
I) bere na vědomí Zápis o činnosti komise ze dne 31.10.2016. (Příloha č. 7)
II) rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky pro plnění této veřejné zakázky, a to nabídky
společnosti Fa RENE, a. s., Bratří Štefanů 886, 500 03 Hradec Králové, IČ 15061931. Text
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky tvoří přílohu č. 8. Nabídková cena činí
1.265.000 Kč bez DPH, 1.530.650 Kč vč. DPH podle platné sazby.
III) schvaluje uzavření kupní smlouvy s účastníkem, jehož nabídka byla dle bodu II tohoto
usnesení vybrána jako nejvhodnější, společností Fa RENE, a. s., Bratří Štefanů 886, 500 03
Hradec Králové, IČ 15061931, ve znění v souladu s návrhem smlouvy předloženým tímto
účastníkem v jeho nabídce na plnění této veřejné zakázky. (Příloha č. 9)
Zpracoval: Mgr. Martin Pošvář
Za předložený návrh odpovídá: Ing. Petr Zima
Termín: 11.11.2016
Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
8. Oprava havarijního stavu 15 ks kanalizačních poklopů v ulici Zd. Nejedlého
v Dobrušce
Město Dobruška je vlastníkem kanalizační infrastruktury v Dobrušce. V ulici Zd. Nejedlého,
která je silnicí II. třídy č. 309 ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, jsou umístěny kanalizační
poklopy. Tyto poklopy jsou součástí kanalizace, která je uložena v tělese silnice II/309 a jejíž
poklopy svým stavem narušují celistvost povrchu a jsou nebezpečné pro uživatele pozemní
komunikace.
S ohledem na skutečnost, že se jedná o havarijní stav přímo ohrožující uživatele pozemní
komunikace, byl vyzván uživatel a nájemce infrastruktury společnost AQUA SERVIS a. s.
k předložení nabídky na odstranění uvedeného havarijního stavu. Nabídková cena činí
195.900 Kč bez DPH.
Fakturace bude provedena v režimu přenesené daňové povinnosti.
Usnesení č. RM 08/95/2016
Rada města Dobrušky schvaluje uzavření smlouvy o dílo, v přiloženém znění, na opravu
havarijního stavu 15 ks kanalizačních poklopů v ulici Zd. Nejedlého v Dobrušce se
společností AQUA SERVIS, a. s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou,
IČ 60914076, v ceně 195.900 Kč bez DPH, 237.039 Kč vč. DPH. (Příloha č. 10)
Zpracoval: Ing. Petr Zima
Za předložený návrh odpovídá: Ing. Petr Zima
Termín: 15.11.2016
Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
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9. Oprava havárie splaškové kanalizace v ulici Na Poříčí (bytový dům čp. 859)
v Dobrušce
Město Dobruška je vlastníkem kanalizační infrastruktury v Dobrušce. V ulici Na Poříčí (u
bytového domu čp. 859) v Dobrušce došlo k havárii a k přerušení hlavní kanalizační stoky
v místě za připojením bytového objektu čp. 859. S ohledem na skutečnost, že se jedná o
havarijní stav přímo ohrožující uživatele bytů v objektu čp. 859, byl vyzván uživatel a nájemce
infrastruktury společnost AQUA SERVIS a. s. k předložení nabídky na odstranění uvedeného
havarijního stavu. Nabídková cena činí 179.746,16 Kč bez DPH.
Fakturace bude provedena v režimu přenesené daňové povinnosti.
Usnesení č. RM 09/95/2016
Rada města Dobrušky schvaluje uzavření smlouvy o dílo, v přiloženém znění, na opravu
havárie hlavní kanalizační stoky v ulici Na Poříčí u čp. 859 v Dobrušce se společností
AQUA SERVIS, a. s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 60914076,
v ceně 179.746,16 Kč bez DPH, 217.492,85 Kč vč. DPH. (Příloha č. 11)
Zpracoval: Ing. Petr Zima
Za předložený návrh odpovídá: Ing. Petr Zima
Termín: 15.11.2016
Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
10. Oprava havarijního stavu 7 ks kanalizačních poklopů v ulici Radima Drejsla
v Dobrušce
Město Dobruška je vlastníkem kanalizační infrastruktury v Dobrušce. V ulici Radima Drejsla
jsou na povrchu místní komunikace kanalizační poklopy, které svým stavem narušují celistvost
povrchu a jsou nebezpečné pro uživatele místní komunikace.
S ohledem na skutečnost, že se jedná o havarijní stav přímo ohrožující uživatele pozemní
komunikace, byl vyzván uživatel a nájemce infrastruktury společnost AQUA SERVIS a. s.
k předložení nabídky na odstranění uvedeného havarijního stavu. Nabídková cena činí
112.976 Kč bez DPH.
Fakturace bude provedena v režimu přenesené daňové povinnosti.
Usnesení č. RM 10/95/2016
Rada města Dobrušky schvaluje uzavření smlouvy o dílo, v přiloženém znění, na opravu
havarijního stavu 7 ks kanalizačních poklopů v ulici Radima Drejsla v Dobrušce se
společností AQUA SERVIS, a. s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou,
IČ 60914076, v ceně 112.976 Kč bez DPH, 136.701 Kč vč. DPH. (Příloha č. 12)
Zpracoval: Ing. Petr Zima
Za předložený návrh odpovídá: Ing. Petr Zima
Termín: 15.11.2016
Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
11. Chodníky na plánované okružní křižovatce v Dobrušce na silnici I/14
ŘSD zahájilo projektovou přípravu na stavbu okružní křižovatky na silnici I/14 v Dobrušce.
Součástí této křižovatky jsou i chodníky pro pěší navazující na chodníky z centra města v ul. Fr.
Kupky, které jsou nebo po vybudování budou místními komunikacemi v majetku města. Proto
je nutné zahájit projektovou přípravu tak, aby realizace byla společně se stavbou okružní
křižovatky. Na jednání s ŘSD bylo domluveno, že město a ŘSD uzavře dohodu o spolupráci
směřující k výběru společného dodavatele na obě stavby.
K podání nabídky byli vyzváni 3 uchazeči:
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- FORVIA CZ s.r.o., Kolínská 1, 290 01 Poděbrady, IČ 0299248
- nabídková cena 161.535 Kč vč. DPH
- M - PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/16, 500 02 Hradec Králové, IČ 05061415
- nabídková cena 183.920 Kč vč. DPH
- IDProjekt s.r.o., Jůnova 1028, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ 02497247
- nabídka nepodána z kapacitních důvodů
Usnesení č. RM 11/95/2016
Rada města Dobrušky schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb, v přiloženém
znění, na zpracování projektové dokumentace ve všech stupních vč. inženýrské činnosti na
stavbu chodníků na budoucí okružní křižovatce na silnici I/14 v Dobrušce se společností
FORVIA CZ s.r.o., Kolínská 1, 290 01 Poděbrady, IČ 02992485, v ceně 133.500 Kč bez
DPH, 161.535 Kč vč. DPH. (Příloha č. 13)
Zpracoval: Ing. Petr Zima
Za předložený návrh odpovídá: Ing. Petr Zima
Termín: 20.11.2016
Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
ODDĚLENÍ MAJETKU MĚSTA
12. Nájem pozemku u Penny marketu pro prodej vánočních stromků
Ing. Pavel Michl, IČ 48612804, se sídlem Houdkovice 81, 518 01, Trnov, žádá o pronájem 10 –
15 m2 na pozemcích parc. č. 2113/127 a 2113/125 v obci a k. ú. Dobruška pro prodej vánočních
stromků. Předpokládaný termín prodeje je 09.12. - 22.12.2016 (14 dní). Stromky by vždy ráno
přiváželi a po skončení prodejního dne neprodané odvezli, pouze montovaný dřevěný plůtek by
uklidili poslední prodejní den 22.12.2016. Nabízená cena za pronájem: 14 dní x 300 Kč =
4.200 Kč. Po skončení prodeje bude pronajaté místo čistě uklizené. Stromky zde prodával již
v letech 2012, 2013, 2014 a 2015. Běžná cena, za kterou město pronajímá pozemky sloužící
k podnikání, je 100 Kč/m2/rok. Ing. Michl nabízí nájemné ve výši 20 Kč/m2/den (stejná cena
jako v loňském roce).
Oddělení majetku města navrhuje schválit uzavření nájemní smlouvy, vyvěšení záměru není
nutné, doba nájmu nepřesahuje 30 dní.
Usnesení č. RM 12/95/2016
Rada města Dobrušky schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Ing. Pavlem Michlem,
IČ 48612804, se sídlem Houdkovice 81, 518 01, Trnov, na části pozemků parc. č. 2113/127
a 2113/125 v obci a k. ú. Dobruška o výměře 15 m2 za účelem prodeje vánočních stromků.
Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou od 09.12. do 22.12.2016. Cena nájmu je
4.200 Kč a je splatná při podpisu smlouvy. Prodejní místo bude ohraničeno montovaným
plůtkem, po skončení prodeje bude pozemek předán zpět uklizený a uvedený do
původního stavu. (Příloha č. 14)
Zpracoval: Marta Cvejnová
Za předložený návrh odpovídá: Ing. Zdeňka Hanousková
Termín: 09.12.2016
Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
13. Žádost spolku Hastrmánek o umístění sídla
Hastrmánek, o. s. – nově Hastrmánek, z. s., IČ 27044203, se sídlem Mírová 890, 518 01
Dobruška, žádá o souhlas vlastníka nemovité věci s umístěním sídla. V období od 01.01.2014 do
30.06.2016 (resp. do 31.12.2016) je nutné podle nového Občanského zákoníku s přechodem
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občanského sdružení na spolek doplnit do spolkového rejstříku sídlo spolku s číslem popisným,
případně odstranit chyby vzniklé převodem z rejstříku Ministerstva vnitra na spolkový rejstřík.
Hastrmánek, z. s., chce mít v rejstříku zapsanou adresu sídla v budově bazénu, tj. v čp. 890,
která stojí na pozemcích parc. č. 2154/4 a 2154/7 v obci a k. ú. Dobruška, budova je zapsána
v katastru nemovitostí na LV č. 10001 pro město Dobrušku. V této budově sídlí již od
01.06.2007. Od 01.02.2010 mají s městem uzavřenou smlouvu o výpůjčce, smlouva je uzavřena
na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 13/95/2016
Rada města Dobrušky souhlasí s umístěním sídla Hastrmánku, z. s., IČ 27044203,
v budově čp. 890, která stojí na pozemcích parc. č. 2154/4 a 2154/7 v obci a k. ú. Dobruška
v majetku města Dobrušky.
Zpracoval: Marta Cvejnová
Za předložený návrh odpovídá: Ing. Zdeňka Hanousková
Termín: 30.11.2016
Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
14. SK Dobruška – pronájem pozemků na stadionu – vývěska
SK Dobruška, z. s., IČ 42885060, se sídlem Mělčanská 118, 518 01 Dobruška, doručil městu
žádost o podporu při podání žádosti o dotaci na rekonstrukci atletické části Městského stadionu
v Dobrušce.
V současné době je s SK Dobruška uzavřena Smlouva o nájmu nebytových prostor a pozemků
ze dne 5. 1. 1998 ve znění 4 dodatků, kterou jsou do 31. 12. 2029 pronajaty části pozemků parc.
č. 2226/4 – ostatní plocha, parc. č. 2226/2 – ostatní plocha, parc. č. 2226/5 – ostatní plocha a
část pozemku parc. č. 2218 – ostatní plocha.
Pro pronájem požadovaných pozemků je nutné vyvěšení záměru jejich pronájmu.
Usnesení č. RM 14/95/2016
Rada města Dobrušky schvaluje vyvěšení záměru pronájmu částí pozemků parc. č. 2251/1
a 2251/3 v obci a k. ú. Dobruška dle přiloženého zákresu. (Příloha č. 15)
Zpracoval: Marta Cvejnová
Za předložený návrh odpovídá: Ing. Zdeňka Hanousková
Termín: 09.11.2016
Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
15. Plán odpadového hospodářství města Dobruška
Na základě Smlouvy o dílo č. 4/2016, která byla uzavřena s Radkem Sokolem, se sídlem Rybná
nad Zdobicí, byl ve stanoveném termínu, tj. do 31.10.2016, zpracován a předložen oddělení
životního prostředí MěÚ Dobruška návrh Plánu odpadového hospodářství města Dobruška pro
období 2017 – 2021 (dále jen „plán“).
Po provedené kontrole předloženého návrhu plánu konstatujeme, že tento návrh plánu obsahuje
náležitosti dle Metodického návodu pro zpracování plánu odpadového hospodářství obce a
obsahuje celkové posouzení stávajícího stavbu odpadového hospodářství ve městě Dobruška a
rozvoj a stanovení cílů odpadového hospodářství a jejich řešení ve městě Dobruška pro
stanovené období tak, aby byly v souladu s cíli platných plánů odpadového hospodářství
Královéhradeckého kraje a ČR.
Město Dobruška v současné době neplní cíle v souladu s platnými plány odpadových
hospodářství vyšších celků. Je nutné zvýšit podíl vytříděných složek komunálního odpadu
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(papír, plast, sklo a jiné) a snížit tak celkový podíl směsného komunálního odpadu ukládaného
na skládku. Dále dle návrhu plánu tvoří velký podíl směsného komunálního odpadu bioodpady
z domácností. Je nutné se tedy do budoucna zaměřit na rozvoj systému třídění a nakládání
s touto složkou. Rozvoj systému třídění a nakládání s odpady se dále týká stavebních odpadů,
elektrozařízení a kovů.
V plánu jsou popsána opatření, která by měla napomoci ke splnění stanovených cílů, např.
optimalizace sběrné sítě (počet sběrných hnízd), popř. doplnění jednotlivých sběrných hnízd o
sběrné nádoby na další vytříditelné složky směsného komunálního odpadu. Dále je navržen
pravidelný svoz bioodpadů z domácností, rozšíření sběrného dvora z hlediska zajištění vysokého
využití stavebních a demoličních odpadů. Dalším navrženým řešením je zapojení živnostníků do
systému nakládání s odpady zavedeným městem. Všechna navržená opatření bude třeba
podporovat soustavou informačních kampaní a ekologickou výchovou dětí a mládeže.
Předložený návrh plánu bude po jeho schválení Radou města Dobruška a příslušným orgánem
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ze zákona závazným podkladem pro rozhodovací a
jiné činnosti města v odpadovém hospodářství. Oddělení životního prostředí MěÚ Dobruška po
seznámení se s návrhem plánu neshledalo žádné nedostatky bránící jeho schválení a doporučuje
Radě města Dobruška tento plán odsouhlasit.
Usnesení č. RM 15/95/2016
Rada města Dobrušky schvaluje Plán odpadového hospodářství města Dobruška pro
období 2017 – 2021, v přiloženém znění. (Příloha č. 16)
Zpracoval: Ing. Tomáš Seidl
Za předložený návrh odpovídá: Ing. Tomáš Seidl

Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
16. Vyjádření k žádosti o udělení licence veřejné linkové osobní dopravy
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně
příslušný dopravní úřad žádá město Dobrušku o vydání vyjádření k žádosti o udělení licence
veřejné linkové osobní dopravy pro dopravce CDS s. r. o. Náchod, se sídlem Kladská 286,
547 01 Náchod, IČ 60110244,
a) na linku č. 640 143 Deštné v Orl. h. – Dobruška. Dopravce žádá o udělení nové licence
vzhledem k ukončení platnosti stávající licence na provoz uvedené linky a má v úmyslu
realizovat zahájení provozu 11.12.2016. Trasa linky, seznam zastávek pro nástup a výstup a
informace o časovém rozložení spojů (návrh jízdního řádu) jsou specifikovány v příloze.
b) na linku č. 640 146 Dobruška – Opočno / Pohoří – České Meziříčí. Dopravce žádá o
udělení nové licence vzhledem k ukončení platnosti stávající licence na provoz uvedené
linky a má v úmyslu realizovat zahájení provozu 11.12.2016. Trasa linky, seznam zastávek
pro nástup a výstup a informace o časovém rozložení spojů (návrh jízdního řádu) jsou
specifikovány v příloze.
Usnesení č. RM 16/95/2016
Rada města Dobrušky nemá připomínky k udělení licence veřejné linkové osobní dopravy
pro dopravce CDS s. r. o. Náchod, se sídlem Kladská 286, 547 01 Náchod, IČ 60110244,
a) na linku č. 640 143 Deštné v Orl. h. – Dobruška. (Příloha č. 17)
b) linku č. 640 146 Dobruška – Opočno / Pohoří – České Meziříčí. (Příloha č. 18)
Zpracoval: Dita Janečková
Za předložený návrh odpovídá: Bc. Lenka Matušková

Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
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17. Dodatky č. 1 a 2 ke smlouvě s firmou Kvasar s.r.o.
Dne 30.11.2010 byla uzavřena Smlouva o dodávce programového systému PERM (mzdový
systém). Od té doby došlo k určitým změnám v počtech zaměstnanců (velká fluktuace, navýšení
DPP, DPČ, VPP). Z tohoto důvodu je nutné povýšit počet osobních čísel v systému. Z toho
potom plyne i navýšení poplatku za poskytování služeb technické podpory z částky 15.000 Kč
ročně na 17.000 Kč ročně.
Usnesení č. RM 17/95/2016
Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb
technické podpory s firmou Kvasar, spol. s r. o., K Pasekám 3679, 760 01 Zlín,
IČ 00569135, v přiloženém znění. Roční paušální poplatek za poskytování služeb technické
podpory (program na mzdy PERM) činí 17.000 Kč bez DPH. (Příloha č. 19)
Usnesení č. RM 18/95/2016
Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dodávce
programového systému PERM (rozšíření počtu osobních čísel) s firmou Kvasar, spol.
s r. o., K Pasekám 3679, 760 01 Zlín, IČ 00569135, v přiloženém znění. (Příloha č. 20)
Zpracoval: Bc. Lenka Matušková
Za předložený návrh odpovídá: Bc. Lenka Matušková
Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení byla jednohlasně přijata.
18. Žádost o bezplatné zapůjčení prostor Společenského centra – Kina 70 – DDM
Dobruška
Město Dobruška obdrželo žádost Domu dětí a mládeže Dobruška, IČ 64224635, se sídlem
Domašínská 363, 518 01 Dobruška, zastoupeného ředitelkou Ing. Bc. Jaroslavou Šafářovou, o
bezplatné zapůjčení prostor Společenského centra – Kina 70 v Dobrušce ve středu 11.01.2017
od 8 do 13 hodin za účelem realizace besedy s lektorem sdružení Abatop Tomášem Řehákem
O nemoci AIDS.
Usnesení č. RM 19/95/2016
Rada města Dobrušky schvaluje bezplatné zapůjčení velkého sálu Společenského centra –
Kina 70 v Dobrušce Domu dětí a mládeže Dobruška, IČ 64224635, se sídlem Domašínská
363, 518 01 Dobruška, dne 11.01.2017 od 8 do 13 hodin za účelem realizace besedy
s lektorem sdružení Abatop Tomášem Řehákem O nemoci AIDS.
Zpracoval: Dita Janečková
Za předložený návrh odpovídá: Bc. Lenka Matušková

Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
MÍSTOSTAROSTA
19. Pověření zastupováním města na Valných hromadách Destinační společnosti Orlické
hory a Podorlicko
Rada města pověřila svým usnesením č. RM 20/91/2016 zastupováním města na Valných
hromadách starostu Ing. Petra Lžíčaře a pro případ nemožnosti jeho účasti místostarostu Ing.
Petra Poláčka. Zároveň nominovala usnesením č. RM 21/91/2016 místostarostu Poláčka jako
kandidáta do dozorčí rady této společnosti. Po konzultaci s vedoucí destinační společnosti je
nutné, aby kandidátem do dozorčí rady byla zároveň pověřená osoba, což v uvedeném případě
není. Proto se navrhuje zrušit usnesení č. RM 20/91/2016 a nahradit jej usnesením novým, ve
kterém je zastupováním v Destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko pověřen
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místostarosta Poláček. Není nutné schvalovat osobu, která zástupce města nahradí na valné
hromadě v případě nemožnosti účasti, postačí individuální pověření k tomuto zastupování.
Usnesení č. RM 20/95/2016
Rada města Dobrušky
I) ruší usnesení č. RM 20/91/2016 v tomto znění:
Rada města Dobrušky pověřuje starostu Ing. Petra Lžíčaře zastupováním města na Valných
hromadách Destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko, se sídlem Panská 1492, 516 01
Rychnov nad Kněžnou, IČ 72034459. V případě nemožnosti účasti Ing. Petra Lžíčaře na
Valné hromadě pověřuje zastupováním města Dobrušky na Valné hromadě místostarostu
Ing. Petra Poláčka.
II) pověřuje místostarostu Ing. Petra Poláčka zastupováním města na Valných hromadách
Destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko, se sídlem Panská 1492, 516 01 Rychnov
nad Kněžnou, IČ 72034459.
Zpracoval: Ing. Petr Poláček
Za předložený návrh odpovídá: Ing. Petr Poláček

Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
STAROSTA
20. Odvolání vedoucího technických služeb
V souladu s Čl. 4 zřizovací listiny organizační složky města Dobrušky – Technické služby a
§ 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., je navrženo odvolání vedoucího technických
služeb. Následně bude vypsáno výběrové řízení na pozici vedoucího technických služeb.
Usnesení č. RM 21/95/2016
Rada města Dobrušky odvolává vedoucího organizační složky města Dobrušky Technické služby pana Michala Novotného, nar. XXXXX, bytem XXXXX.
Zpracoval: Bc. Adéla Brandová
Za předložený návrh odpovídá: Ing. Petr Lžíčař
Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
KSZMD
21. Uzavření knihovny v době vánočních svátků
Jako každoročně plánuje Městská knihovna Dobruška uzavření provozu v období vánočních
svátků – tj. od 23.12. do 31.12.2016. Vzhledem k minimální návštěvnosti oproti vysokým
nákladům na elektřinu a teplo se uzavření knihovny jeví ekonomicky výhodnější.
Usnesení č. RM 22/95/2016
Rada města Dobrušky schvaluje uzavření městské knihovny v době od 23.12.
do 31.12.2016.
Zpracoval: Mgr. Lenka Bendzová
Za předložený návrh odpovídá: Bc. Jana Lukešová
Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
Konec schůze v 09:30 h
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V Dobrušce 10.11.2016
Zapsala: Bc. Adéla Brandová

…………………………

………………….
Ing. Petr Lžíčař
starosta

………………………..
Ing. Petr Poláček
místostarosta
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