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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

60. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 konané dne 09.09.2020 

R/545/2020 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. neschvaluje 

1.1. poskytnutí dotace Romanu Rulfovi, IČO 04534352, Slovany 1899, 544 01 Dvůr Králové nad 

Labem,  na projekt Attitude Challenge 2020. Projekt měl být podán do dotačního programu 

na podporu tělovýchovy a sportu. 

 

R/546/2020 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí dotace Ladislavu Válkovi, ***********************************, ve výši 

30.000 Kč na projekt 3D vizualizace vzniku města Dvůr Králové nad Labem od roku 0 do 

17. století - na nákup grafické karty a dalšího materiálu, odměnu za práci, nákup služeb, 

1.2. smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2020/0995 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, a pověřuje 

starostu města podpisem této smlouvy, 

2. ukládá vedoucí ŠKS-KSCR 

2.1. předložit starostovi města smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení k podpisu. 

Termín: 29.09.2020 

 

R/547/2020 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. neschvaluje 

1.1. poskytnutí dotace HC Dvůr Králové, z. s., Lipnice 143, 544 01 Dvůr Králové nad Labem na 

projekt Hokejový minikemp formou příměstského tábora. Projekt měl být podán do 

dotačního programu na podporu tělovýchovy a sportu. 
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R/548/2020 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis z jednání komise cestovního ruchu rady města ze dne 25.06.2020, 

2. neschvaluje 

2.1. uzavření smlouvy o partnerství s Revitalizací KUKS, o. p. s.,  544 43 Kuks 72, IČO 28771168. 

 

R/549/2020 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. nepřijímat obecně závaznou vyhlášku města, která by omezovala možné používání 

hlučných zařízení o nedělích a svátcích. 

 

R/550/2020 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v platném 

znění, delegovat Alexandru Jiřičkovou jako zástupkyní města Dvůr Králové nad Labem na 

valných hromadách společnosti Krematorium, a. s. Jaroměř po dobu jejího výkonu funkce 

místostarostky. 

 

R/551/2020 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. upravit určený okruh svěřených úkolů v souladu § 104 odst. 1 zákona o obcích úkolů 

starostovi Janu Jarolímovi a místostarostce  Alexandře Jiřičkové s ohledem na VP č. 7/2020 

- Organizační řád městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. 

 

R/552/2020 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. vzít petici na vědomí, 

2. doporučuje zastupitelstvu města 

2.1. schválit odpověď na petici podle přílohy č. 2 a pověřit starostu jejím podpisem. 

 

R/553/2020 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. rozhodnout o poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč Nadačnímu fondu pro podporu 

Městské nemocnice, a. s. ve Dvoře Králové nad Labem, 

1.2. schválit darovací smlouvu č. KTÚ/DAR-2020/1019 a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 



3/21 

 

 

R/554/2020 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. informaci JUDr. Daniela Rady o vývoji soudního sporu se společností QIRIN s. r. o. o částku 

2.047.704,65 Kč, 

2. doporučuje zastupitelstvu města 

2.1. schválit smírné řešení formou dohody. 

 

R/555/2020 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje 

1.1. řediteli Technických služeb města Dvora Králové nad Labem vybrat nejvýhodnější nabídku 

veřejné zakázky – „Dodávka 1 ks svozového vozidla 18 t s lisovací nástavbou“, kterou byla 

hodnotící komisí určena nabídka společnosti A-TEC servis s. r. o., se sídlem Příborská 2320, 

738 01 Frýdek-Místek, s nabídkovou cenou 4.115.000 Kč bez DPH, tj. 4.979.150 Kč s DPH na 

vozidlo MAN TGM 18.290 4x2 BL s lisovací nástavbou HALLER X2i M16 a vyklápěčem 

ZOELLER Delta 321 s termínem dodání do 30.11.2020. 

 

R/556/2020 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. projednala 

1.1. s ředitelem Technických služeb města Dvora Králové nad Labem závěrečné stanovisko 

kontrolního výboru k provedené kontrole ze dne 24.02.2020 ve smyslu jeho osobní 

odpovědnosti, 

2. ukládá řediteli TSM 

2.1. řádně kontrolovat veškeré dokumenty k výběrovým řízením, co nejefektivněji stanovovat 

podmínky pro zveřejnění výzvy k podání nabídek v rámci zadávací dokumentace a řídit se 

doporučeními dle zápisu kontrolního výboru ze dne 24.02.2020, 

Termín: trvale 

3. uděluje 

3.1. Janu Horsákovi, řediteli Technických služeb města Dvora Králové nad Labem, výtku za 

pochybení při formulaci zadávání výběrových řízení a nedostatku při řízení organizace. 

 

R/557/2020 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. odvolává 

1.1. ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů z funkce člena likvidační komise Jaroslavu Kirschovou ke dni 

10.09.2020, 

2. jmenuje 

2.1. ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
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pozdějších předpisů členem likvidační komise Stanislavu Stolínovou s platností od 

10.09.2020. 

 

R/558/2020 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem části pozemkové parcely č. 3662 o výměře 50 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, tj. celkové roční nájemné 250 Kč, Pavlu Vobořilovi, 

*****************************************************, na dobu neurčitou, od 

01.10.2020, 

1.2. nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE-2020/0970 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit nájemní smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 30.09.2020 

 

R/559/2020 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem části pozemkové parcely č. 1688/2 o výměře 60 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, tj. celkové roční nájemné 300 Kč, Martinu 

Benešovi, ***********************************************, na dobu neurčitou, od 

01.10.2020, 

1.2. nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE-2020/0971 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit nájemní smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 30.09.2020 

 

R/560/2020 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit bezúplatný převod 42% podílu na bytové jednotce č. 2957/14 v čp. 2957, 

Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech 

a stavebním pozemku č. 5135, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Markétě Kmínkové, 

***************************************, 

1.2. schválit smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2020/0983 v souladu s bodem 

1.1. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 
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R/561/2020 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit prodej části pozemkové parcely č. 27/2 o výměře 75 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 312-121/2020 označená jako nově vzniklá pozemková parcela 

č. 27/3, části pozemkové parcely č. 29/2 o výměře 14 m2, která je dle geometrického plánu 

č. 312-121/2020 označena jako díl „a“, část pozemkové parcely č. 908/4 o výměře 10 m2, 

která je dle geometrického plánu č. 312-121/2020 označena jako díl „b“, vše v k. ú. Verdek, 

za kupní cenu ve výši 12.300 Kč, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 410/2020, 

Adéle Klímové, ************************************, 

1.2. schválit odkoupení části pozemkové parcely č. 30/1 o výměře 31 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 312-121/2020 označena jako nově vzniklá pozemková parcela 

č. 30/4, obě v k. ú. Verdek, za kupní cenu ve výši 5.580 Kč, která byla stanovena znaleckým 

posudkem č. 410/2020, od Ing. Rudolfa Klímy, *********************************, 

Ing. Hany Klímové, **********************************, Adély Klímové, **********, 

*******************************, 

1.3. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2020/0991 v souladu s bodem 1.1. a 1.2 tohoto 

usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/562/2020 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely 3662 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.000 Kč bez příslušné sazby 

DPH, tj. 2.420 Kč včetně příslušné sazby DPH, s umístěním stavby v části pozemkové 

parcely č. 3662 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby č. IV-12-2020871/SOBS VB/1 (ES OEMM-BUDO-2020/0989) se společností ČEZ 

Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, 

která je na základě plné moci zastoupena společností SIGNALBAU, a. s., IČO 25840819, se 

sídlem Moštěnská 60/4A, Lověšice, 750 02 Přerov III, která je zastoupena Radkem Suchým, 

****************************** a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. předložit smlouvu dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 30.09.2020 

 

R/563/2020 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se změnou rozsahu věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3692 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem a navýšením jednorázové finanční náhrady za zřízení věcného břemene 
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na částku 8.200 Kč bez příslušné sazby DPH, tj. 9.922 Kč četně příslušné sazby DPH, pro 

společnost ČEZ Distribuce, a. s., 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodě 

o umístění stavby číslo: IZ-12-2001535/SoBS VB/3 (ES OEMM/BUDO-2020/0839-D-1) se 

společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035 se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 

Děčín IV-Podmokly, která je na základě plné moci zastoupena společností ELPROM 

CZ s. r. o., IČO 27528448 se sídlem Hálkova 875, 508 01 Hořice a pověřuje starostu města 

jeho podpisem, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. předložit dodatek č. 1 dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 30.09.2020 

 

R/564/2020 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 228 v k. ú. Žireč 

Městys, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 53.850 Kč, která bude v případě 

překročení sjednaného rozsahu navýšena o částku 295 Kč za každý, i započatý, přesahující 

m2, ve prospěch města Dvůr Králové nad Labem, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1021C20/54 (ES OEMM/BUDO-

2020/0988) s Českou republikou – státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 

1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. předložit smlouvu dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 30.09.2020 

 

R/565/2020 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatné služebnosti na částech pozemkových parcel č. 402/3, č. 402/5, 

č. 402/7, všechny v k. ú. Žireč Ves, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 910 Kč, která 

bude v případě překročení sjednaného rozsahu navýšena o částku 5 Kč za každý, i započatý, 

přesahující m2, ve prospěch města Dvůr Králové nad Labem, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 1020C20/54 (ES OEMM/BUDO-

2020/0987) s Českou republikou – státním pozemkovým úřadem, IČO 01312774, se sídlem 

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov a pověřuje starostu města jejím podpisem, 
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3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. předložit smlouvu dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 30.09.2020 

 

R/566/2020 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatné služebnosti na části pozemkové parcely č. 2591/3 v k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem, za jednorázovou finanční náhradu, která bude stanovena na podkladě 

geometrického plánu, a to vlastním výpočtem vlastníka pozemku nebo znaleckým 

posudkem, maximální cena však bude stanovena podle zákona upravujícího oceňování 

majetku a v případě jejího stanovení znaleckým posudkem bude navýšena o znalečné, ve 

prospěch města Dvůr Králové nad Labem, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 69/512/2020 (ES OEMM/BUDO-

2020/0986) s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 a pověřuje 

starostu města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. předložit smlouvu dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 30.09.2020 

 

R/567/2020 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu ve výši 1/80 celku na pozemkové 

parcele č. 89/8 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové, od Ester Luňákové, **************** 

***********, která je zastoupena zákonnou zástupkyní Veronikou Dufkovou, *******, 

********************************, 

1.2. uložit vedoucí OEMM vypracovat darovací smlouvu obsahující podstatné náležitosti 

v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a předložit ji starostovi města k podpisu. 

 

R/568/2020 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zřízení úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 335 v k. ú. Sylvárov, 

v rozsahu dle geometrického plánu č. 230-26/2020, za jednorázovou finanční náhradu ve 

výši 2.000 Kč bez příslušné sazby DPH, tj. 2.420 Kč včetně příslušné sazby DPH, pro 

společnost GasNet, s. r. o., 

1.2. smlouvu o zřízení věcného břemene č. smlouvy 9900104663/2/2020 (ES OEMM/VB-
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2020/0990) se společností Gas Net, s. r. o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 

400 01 Ústí nad Labem, která je na základě plné moci zastoupena společností GridServices, 

s. r. o., IČO 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, Lubošem 

Blahou, IČO 1110741, V Zahrádkách 2546, 544 01 Dvůr Králové nad Labem a pověřuje 

starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 30.09.2020 

 

R/569/2020 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. materiály týkající se stavby „Obchodní centrum Zálabí – Dvůr Králové nad Labem“, 

2. konstatuje 

2.1. že předložené podklady jsou neúplné pro vydání souhlasného stanoviska na stavbu 

„Obchodní centrum Zálabí - Dvůr Králové nad Labem“, 

3. ukládá místostarostovi města 

3.1. jednat s investorem o přepracování a předložení projektové dokumentace pro stavbu 

„Obchodní centrum Zálabí - Dvůr Králové nad Labem“. 

Termín: 23.09.2020 

 

R/570/2020 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit bezúplatný převod 37% podílu na bytové jednotce č. 2959/11 v čp. 2959, Eduarda 

Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech 

a stavebním pozemku č. 5208, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Gabriele Benešové, ****** 

************************************, a Kateřině Benešové, ******************, 

**************************, 

1.2. schválit smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2020/0978 v souladu s bodem 

1.1. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.3. schválit bezúplatný převod 37% podílu na bytové jednotce č. 2959/12 v čp. 2959, Eduarda 

Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech 

a stavebním pozemku č. 5208, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Kateřině Dederové, 

*****************************, 

1.4. schválit smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2020/0979 v souladu s bodem 

1.3. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.5. schválit bezúplatný převod 37% podílu na bytové jednotce č. 2959/21 v čp. 2959, Eduarda 

Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech 

a stavebním pozemku č. 5208, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Lucii Hurtové, ************ 

***************************** a Jaroslavu Mikyskovi, ********************** 
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*************************, 

1.6. schválit smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2020/0980 v souladu s bodem 

1.5. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.7. schválit bezúplatný převod 37% podílu na bytové jednotce č. 2959/22 v čp. 2959, Eduarda 

Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech 

a stavebním pozemku č. 5208, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Martinu a Martině Valovým, 

**********************************, 

1.8. schválit smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2020/0981 v souladu s bodem 

1.7. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.9. schválit bezúplatný převod 37% podílu na bytové jednotce č. 2959/32 v čp. 2959, Eduarda 

Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech 

a stavebním pozemku č. 5208, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Petru Valentovi, ********** 

******************************, 

1.10. schválit smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2020/0982 v souladu s bodem 

1.9. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/571/2020 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. nabídky na prodej stavební parcely č. 66 o výměře 1 070 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, jejíž součástí je stavba čp. 40 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad 

Labem a pozemkové parcely č. 38/1 o výměře 250 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 

vymezené geometrickým plánem č. 5144-375/2020: 

nabídka č. 1 - Thang Nguyen Minh, ***************************, nabídl kupní cenu 

6.599.000 Kč, 

nabídka č. 2 - Vu Manh Toan, *******************************, nabídl kupní cenu 

8.550.000 Kč, 

nabídka č. 3 - Thang Vu Manh, ********************************, nabídl kupní cenu 

6.860.000 Kč, 

nabídka č. 4 - Vladimír Jansa, ***********************************, nabídl kupní cenu 

5.750.000 Kč. 

2. rozhoduje 

2.1. o výběru nejvýhodnější nabídky na prodej výše uvedených nemovitostí tak, že 

nejvýhodnější nabídkou je nabídka Vu Manh Toana, ************************ ******, 

s kupní cenou 8.550.000 Kč, 

3. doporučuje zastupitelstvu města 

3.1. schválit prodej stavební parcely č. 66 o výměře 1 070 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

jejíž součástí je stavba čp. 40 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem 

a pozemkové parcely č. 38/1 o výměře 250 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem vymezené 

geometrickým plánem č. 5144-375/2020 Vu Manh Toanovi, **********************, 

*******************, za celkovou kupní cenu 8.550.000 Kč, 

3.2. uložit vedoucí odboru OEMM vypracovat kupní smlouvu obsahující podstatné náležitosti 

v souladu s bodem 3.1. tohoto usnesení a předložit ji starostovi města k podpisu. 
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R/572/2020 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. nabídky na prodej stavební parcely č. 108 o výměře 285 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

jejíž součástí je stavba čp. 115 v ul. Palackého ve Dvoře Králové nad Labem: 

nabídka č. 1 - Vladimír Jansa, ******************************, nabídl kupní cenu 

8.010.000 Kč, 

nabídka č. 2 - Jan Marek, **********************************, nabídl kupní cenu 

6.120.000 Kč, 

nabídka č. 3 - Jan Krejčík, ***********************************, nabídl kupní cenu 

6.030.000 Kč. 

2. rozhoduje 

2.1. o výběru nejvýhodnější nabídky na  prodej výše uvedené nemovitosti tak, že nejvýhodnější 

nabídkou je nabídka Vladimíra Jansy, ***************************************, 

s kupní cenou 8.010.000 Kč, 

3. doporučuje zastupitelstvu města 

3.1. schválit prodej stavební parcely č. 108 o výměře 285 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

jejíž součástí je stavba čp. 115 v ul. Palackého ve Dvoře Králové nad Labem Vladimíru 

Jansovi, *****************************************************, za celkovou 

kupní cenu 8.010.000 Kč, 

3.2. uložit vedoucí odboru OEMM vypracovat kupní smlouvu obsahující podstatné náležitosti 

v souladu s bodem 3.1. tohoto usnesení a předložit ji starostovi města k podpisu. 

 

R/573/2020 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. ukončení nájmu bytu č. 42 v čp. 2903, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, 

k 30.09.2020, s Ottou Truhlářem, *****************************************, 

1.2. dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2020/0992 v souladu s bodem 

1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi 

města k podpisu. 

Termín: 23.09.2020 

 

R/574/2020 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Dvůr Králové nad Labem o prodej části pozemkové 

parcely č. 467/1 v k. ú. Doubravice u Dvora Králové, 
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2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. nadále jednat s Českou obcí sokolskou, IČO 00409537, Újezd 450/40, 118 01 Praha 1 

o směně za pozemky v k. ú. Lipnice u Dvora Králové. 

Termín: 16.09.2020 

 

R/575/2020 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 2 v čp. 1 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře 

Králové nad Labem, od 01.10.2020, na dobu určitou 5 let, za cenu 860 Kč/m2/rok včetně 

uplatnění meziročního inflačního růstu, společnosti Paul Color spol. s r. o., IČO 27463842, 

Komárov 21, 544 01 Vítězná, za účelem provozování fotoslužby, 

1.2. dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. OEMM/ONNP-

2015/0805-D-4 v souladu s bodem 1.1 tohoto usnesení a pověřuje starostu města jeho 

podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit dodatek dle bodu 1.2 tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 25.09.2020 

 

R/576/2020 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr města pronajmout prostor sloužící podnikání v čp. 101, náměstí Republiky, Dvůr 

Králové nad Labem, o celkové výměře 123 m2, od 01.11.2020, na dobu určitou 5 let, za 

cenu 50 Kč/m2/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního růstu, společnosti Další šance 

z. s., IČO 22873163, Čechova 664/4, 500 02 Hradec Králové, zastoupená Mgr. Ivou 

Pelíškovou, za účelem skladu, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. zveřejnit záměr pronájmu dle bodu 1.1 tohoto usnesení na úřední desce Městského úřadu 

Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 14.09.2020 

 

R/577/2020 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 1 v čp. 58 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře 

Králové nad Labem, od 01.11.2020, na dobu určitou 3 roky, za cenu 1.465,10 Kč/m2/rok 

včetně uplatnění meziročního inflačního růstu, společnosti Komerční banka a. s., 

IČO 45317054, Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, za účelem provozování bankovních 

služeb, 
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1.2. dodatek č. 3 RIM/ONNP-2010/1181-D-3 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit dodatek dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 30.09.2020 

 

R/578/2020 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr pronajmout část pozemkové parcely č. 3806/32 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

Tělovýchovné jednotě Dvůr Králové nad Labem, z. s., IČO 00527530, nábřeží Jiřího Wolkera 

137, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. zveřejnit záměr pronajmout dle bodu 1.1. tohoto usnesení na úřední desce Městského 

úřadu Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 17.09.2020 

 

R/579/2020 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit prodej části pozemkové parcely č. 4155/1 o výměře 64 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 5146-393/2020 označena jako díl „a“ v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, za dohodnutou kupní cenu ve výši 21.760 Kč, která je stanovena znaleckým 

posudkem č. 11/2755/2020, tj. 340 Kč/m2, Robertu Noskovi, ******************** 

*************************, 

1.2. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP – 2020/1018 v souladu s bodem 1.1. tohoto 

usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/580/2020 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zvýšením ceny díla o 173.403,91 Kč bez DPH, tj. 209.818,73 Kč vč. DPH, na částku 

12.692.999,54 Kč bez DPH, tj. 15.358.529,44 Kč vč. DPH vzhledem ke změně konstrukce 

chodníků kvůli nedostatečnému uložení plynovodu, kabelovému vedení ČEZ Distribuce 

a telekomunikačních kabelů CETIN a s prodloužením termínu pro dokončení stavebních 

prací do 11.10.2020 a dokončení díla do 22.11.2020, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. 1 RISM/DILO-2020/0462-D1 se zhotovitelem: EUROVIA CS, a. s., U Michelského 

lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 45274924 a pověřuje starostu města jeho 

podpisem, 
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3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. předložit dodatek č. 1 RISM/DILO-2020/0462-D1 starostovi města k podpisu. 

Termín: 20.09.2020 

 

R/581/2020 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zvýšením ceny díla na akci: „II/300 Dvůr Králové nad Labem - Kocbeře - II. etapa“ 

o 348.716,01 Kč bez DPH, tj. 421.946,37 Kč vč. DPH, na částku 4.575.175,20 Kč bez DPH, 

tj. 5.535.962,00 Kč vč. DPH vzhledem ke změně konstrukce chodníků kvůli neúnosnému 

podloží a s ohledem na zvětšení rozsahu stavby nově již od přechodu v křižovatce ulic 

Krkonošská a Nová Tyršova a s prodloužením termínu pro dokončení stavebních prací do 

11.10.2020 a dokončení díla do 22.11.2020, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. 1 RISM/DILO-2020/0227-D1 se společností EUROVIA CS, a. s., U Michelského 

lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 45274924 a pověřuje starostu města jeho 

podpisem, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. předložit dodatek č. 1 RISM/DILO-2020/0227-D1 starostovi města k podpisu. 

Termín: 20.09.2020 

 

R/582/2020 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. postup odboru RISM při odstraňování havarijního stavu části střešního pláště na objektu 

Technických služeb města Dvora Králové nad Labem, 

2. rozhoduje 

2.1. v souladu s článkem VII vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2019 - 

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, 

o využití „Výjimky z postupů zadávání veřejných zakázek z důvodu řešení nastalého 

havarijního stavu“ části střešního pláště na objektu Technický služeb města Dvora Králové 

nad Labem, 

3. schvaluje 

3.1. objednávku č. 330/2020/RISM na odstranění havarijního stavu části střešního pláště 

objektu Technických služeb města Dvora Králové nad Labem s dodavatelem, firmou 

Stavhaus s. r. o., Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města podpisem této 

objednávky, 

 

 



14/21 

 

 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. předložit objednávku dle bodu 3.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu, 

Termín: 18.09.2020 

5. ukládá vedoucímu RAF 

5.1. zahrnout potřebné finanční prostředky ve výši 1,4 mil. Kč vč. DPH na realizaci odstranění 

havarijního stavu části střešního pláště na objektu Technických služeb města Dvora Králové 

nad Labem do nejbližšího rozpočtového opatření (RO4). 

Termín: 30.11.2020 

 

R/583/2020 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. souhlasit s vypsáním otevřené anonymní architektonické projektové soutěže o návrh 

řešení revitalizace areálu bývalé Mayerovy továrny ve Dvoře Králové nad Labem v souladu 

se Soutěžním řádem České komory architektů a také zejména se zákonem č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, 

1.2. vzít na vědomí Soutěžní podmínky v rámci otevřené anonymní architektonické projektové 

soutěže o návrh řešení revitalizace areálu bývalé Mayerovy továrny ve Dvoře Králové nad 

Labem, 

1.3. schválit Stavební program, který je podkladem P01 k těmto soutěžním podmínkám, a který 

soutěžní zadání definuje jako víceúčelový sál pro kulturní a vzdělávací aktivity, zábavně 

naučné centrum a depozitář, dětský zábavní park a loutkové divadlo, 

2. ukládá vedoucímu RAF 

2.1. zahrnout finanční prostředky na akci: „Areál bývalé Městské tržnice - architektonická 

soutěž“ ve výši 3 mil. Kč vč. DPH do návrhu rozpočtu města pro rok 2021. 

Termín: 30.10.2020 

 

R/584/2020 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. informativní zprávu a zápisy z jednání pracovní skupiny pod vedením zastupitelky města 

Veroniky Tomkové ze dne 30.06.2020 a 18.08.2020, 

2. ukládá vedoucímu RAF 

2.1. zahrnout do návrhu rozpočtu města na rok 2021 položku Cyklostezka Labská - úsek 

Stanovice - Žireč – příprava projektu ve výši 400 tis. Kč vč. DPH a Cyklostezka Labská - úsek 

Vorlech - Verdek - PD ve výši 400 tis. Kč vč. DPH, 

2.2. zahrnout do rozpočtového výhledu na rok 2022 do položky Cyklostezka Labská - úsek 

Stanovice - Žireč prostředky na kofinancování výstavby a realizaci doprovodné 

infrastruktury ve výši 5 mil. Kč vč. DPH, 

Termín: 30.10.2020 
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3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. zajistit koordinaci výstavby kanalizace a ČOV v městské části Žireč s cyklostezkou Labská 

v úseku Stanovice - Žireč, 

Termín: 30.06.2021 

4. pověřuje 

4.1. ředitele Technických služeb města Dvora Králové nad Labem přípravou na údržbu 

cyklostezky (náročnost časová, personální, nároky na vybavení a techniku za využití 

dotačních možností). 

 

R/585/2020 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky 

na akci: 

„Zatěsnění kanalizačního sběrače jednotné kanalizace DN 400 ul. Vrchlického, Dvůr Králové 

nad Labem od šachty Š1 po šachtu Š8“ ze dne 04.09.2020, 

1.2. že město Dvůr Králové nad Labem obdrželo následující nabídky (dle data a času podání): 

1. KA-SE kanalservis s. r. o., IČO 60723041, Na Petynce 666/132, 169 00 Praha 6, Břevnov, 

s nabídkovou cenou 3.334.690 Kč bez DPH. 

2. Wombat, s. r. o., IČO 47912553, Březinova 759/23, 616 00 Brno - město, s nabídkovou 

cenou 3.222.479,00 Kč bez DPH. 

3. Rekonstrukce potrubí - REPO a. s., IČO 25131851, K Roztokům 34, 165 00 Praha 6, 

s nabídkovou cenou 3.405.820 Kč bez DPH, 

1.3. že hodnotící komise provedla posouzení splnění podmínek dle zadávací dokumentace 

pouze u vybraného uchazeče, který nabídl nejnižší nabídkovou cenu, 

2. rozhoduje 

2.1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvýhodnější nabídky na výše uvedenou 

veřejnou zakázku tak, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka firmy: 

Wombat, s. r. o., IČO 47912553, Březinova 759/23, 616 00 Brno - město, s nabídkovou 

cenou 3.222.479,00 Kč bez DPH, tj. 3.899.199,59 Kč vč. DPH, 

3. schvaluje 

3.1. smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2020/0910 s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné 

zakázky a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 

Termín: 11.09.2020 

5. ukládá vedoucímu RISM 

5.1. předložit smlouvu o dílo dle bodu 3.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 14.09.2020 
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R/586/2020 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. v souvislosti s přípravou a zpracováváním zadání a dokumentace veřejné zakázky na nové 

pojištění majetku města navržený rozsah pojištění majetku města pro dodatkové pojistné 

období od 20.09.2020  do 31.12 2020 a s tím související úpravu pojistné smlouvy 

č. 5830851989 na pojištění majetku města Dvůr Králové nad Labem ve smyslu dodatku 

č. 32, 

1.2. v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení dodatek č. 32 k pojistné 

smlouvě č. 5830851989 (ES č. RAF/POJI-2008/0559-D32) na pojištění majetku města 

s Kooperativou pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, 

186 00 Pobřežní 665/21, IČO 47116617 a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2. ukládá vedoucímu RAF 

2.1. předložit starostovi města k podpisu Dodatek č. 32 k pojistné smlouvě č. 5830851989 

(ES č. RAF/POJI-2008/0559-D32) na pojištění majetku města v souladu s bodem 1.2. tohoto 

usnesení. 

Termín: 15.09.2020 

 

R/587/2020 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2020 včetně změn v rámci jednotlivých 

organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) a změn závazných ukazatelů, které upravuje 

schválený rozpočet na rok 2020 zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany 

Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: 

 

 na straně příjmů zvyšuje   o   21.373.770,44 Kč 

 na straně výdajů zvyšuje   o       3.148.867,75 Kč 

 ve financování upravuje   o  -18.224.902,69 Kč 

 

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2020 

 na straně příjmů      470.226.945,51 Kč 

 na straně výdajů      474.601.991,84 Kč 

 financování                     4.375.046,33 Kč. 

 

Uvedený celkový schodek rozpočtu města na rok 2020, po této úpravě v souhrnné výši 

4.375.046,33 Kč, je pokryt jednak zůstatkem finančních prostředků z minulých let a také 

smlouvami o kontokorentním úvěru v souhrnné výši úvěrového limitu 100 mil. Kč. 
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R/588/2020 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit prodloužení již dříve posíleného kontokorentního rámce obsaženého ve Smlouvě 

o úvěru č. 0010/18/5648 s Československou obchodní bankou, a. s. ve výši 80 mil. Kč pro 

období od 30.09.2020 do 30.12.2020, 

1.2. schválit v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení Dodatek č. 2 ke Smlouvě 

o úvěru č. 0010/18/5648 (ES č. RAF/FIN-2018/0230-D-2) s Československou obchodní 

bankou, a. s. se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 a pověřit starostu města 

podpisem tohoto dodatku. 

 

R/589/2020 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. vyhovět předložené žádosti, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu a za podmínek 

uvedených ve smlouvě v příloze č. 2, schválit poskytnutí finančních prostředků v souhrnné 

výši 127.500 Kč finančního neinvestičního příspěvku pro rok 2020 k zajištění činností 

souvisejících s výkonem působnosti v oblasti veřejné správy pro Hasičský záchranný sbor 

Královéhradeckého kraje, 

1.2. schválit v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů a bodem 1.1. tohoto usnesení Smlouvu o poskytnutí a využití 

finančních prostředků z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem (ES č. RAF/FIN-

2020/0993) s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého 

kraje, se sídlem nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové 3, IČO 70882525 a pověřit 

starostu města podpisem této smlouvy. 

 

R/590/2020 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s rozšířením předmětu smlouvy o technickou a metodickou podporu v modulech Docházka, 

Plánování dovolené, Plánování směn, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. 6 ke smlouvě o kompletní péči k projektu Vema č. OI/POSS-2009/2985 - D-6 

se společností Melco, spol. s r. o. a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

3. ukládá vedoucímu OI 

3.1. předložit dodatek smlouvy dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 18.09.2020 
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R/591/2020 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací 

dokumentaci a realizaci akce: „ZŠ Schulzovy sady - Dodávka ICT 2020/2“ v souladu 

s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 20/2016 - Pravidla pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad 

Labem, 

1.2. složení hodnotící komise včetně náhradníků. 

 

R/592/2020 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací 

dokumentaci a realizaci akce: „ZŠ Strž - Dodávka ICT – Vybavení pro online vzdělávání“ 

v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 20/2016 - Pravidla pro 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr 

Králové nad Labem, 

1.2. složení hodnotící komise včetně náhradníků. 

 

R/593/2020 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací 

dokumentaci a realizaci akce: „ZŠ 5. května - Dodávka notebooků 2020“ v souladu 

s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 20/2016 - Pravidla pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad 

Labem, 

1.2. složení hodnotící komise včetně náhradníků. 

 

R/594/2020 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. rozhoduje 

1.1. v souladu s čl. V, bod 4 vnitřního předpisu města Dvůr Králové č. 7/2019 Pravidla pro 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem o výběru 

nejvýhodnější nabídky na zakázku „Dodávka internetové konektivity pro Městský úřad 

Dvůr Králové nad Labem a organizace města“ tak, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka 

společnosti MKInet, s. r. o., Třebihošť 83, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČO 25998862 

s nabídkovou cenou 132.000 Kč bez DPH, tj. 159.720 Kč včetně DPH za 5 let poskytování 

služeb, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o dílo č. OI/POSS-2020/1022 se společností MKInet, s. r. o., a pověřuje starostu 

města jejím podpisem, 
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3. ukládá vedoucímu OI 

3.1. předložit smlouvu dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 18.09.2020 

 

R/595/2020 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací 

dokumentaci a realizaci akce: „ZŠ Podharť - dodávka ICT 2020“ v souladu s vnitřním 

předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 20/2016 - Pravidla pro zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem, 

1.2. složení hodnotící komise včetně náhradníků. 

 

R/596/2020 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. odpisový plán Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, dle přílohy č. 1. 

 

R/597/2020 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. určuje 

1.1. plat ředitele Základní školy Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, 

s účinností od 01.09.2020, dle přílohy č. 1 a pověřuje starostu města podpisem platového 

výměru. 

 

R/598/2020 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. podporující stanovisko, dle přílohy č. 2, k zařazení nové sociální služby Denního stacionáře 

pro osoby s mentálním postižením Farní charity Dvůr Králové nad Labem, Palackého 99, 

544 01 Dvůr Králové nad Labem, od 01.01.2021 do Sítě podporovaných sociálních služeb 

Královéhradeckého kraje a pověřuje starostu města jeho podpisem. 

 

R/599/2020 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. oznámení ředitelky Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem o získání dotace 

výši 687.096 Kč ze státního rozpočtu na podporu mimořádného finančního ohodnocení 

zaměstnanců v souvislosti s epidemií COVID 19 č. A/2020/2114, 

1.2. podání žádosti o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na provoz pečovatelské služby 

pro rok 2020 ve výši 1.023.366 Kč, 
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2. souhlasí 

2.1. s přijetím finančních prostředků, v případě kladného vyřízení žádosti dle bodu 1.2. tohoto 

usnesení, 

3. ukládá vedoucímu RAF 

3.1. zahrnout do návrhu rozpočtového opatření finanční prostředky ve výši 687.096 Kč dle bodu 

1.1. tohoto usnesení. 

Termín: 17.09.2020 

 

R/600/2020 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. stanovisko k navýšení úvazku sociálního pracovníka Pečovatelské služby Města Dvůr 

Králové nad Labem, El. Krásnohorské 2962, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, dle přílohy 

č. 2, za účelem změny kapacity Sítě podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého 

kraje a pověřuje starostu města jeho podpisem. 

 

R/601/2020 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. vzít na vědomí zápis Osadního výboru Zboží z 12.05.2020 a 24.07.2020, zápis Osadního 

výboru Lipnice z 27.05.2020, zápis Osadního výboru Verdek z 10.06.2020 a zápis Osadního 

výboru Žireč z 22.06.2020, 

2. doporučuje zastupitelstvu města 

2.1. schválit odpověď na zápis Osadního výboru Zboží, Osadního výboru Lipnice, Osadního 

výboru Verdek a Osadního výboru Žireč. 

 

R/602/2020 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. vzít na vědomí plnění úkolů z usnesení přijatých zastupitelstvem města, 

1.2. schválit nové termíny nesplněných úkolů z usnesení přijatých zastupitelstvem města dle 

přílohy č. 2. 

 

R/603/2020 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. program 12. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného ve čtvrtek 

17.09.2020 od 16:00 hodin v sále Hankova domu. 
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1. Zahájení 

2. Plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 

3. Výbory ZM 

4. Informace o vývoji soudního sporu města Dvůr Králové nad Labem se společností 

QIRIN s. r. o. 

5. Správní rada sociálního fondu – doplnění 

6. Úprava okruhu úkolů svěřených místostarostům města 

7. Delegace zástupce města k jednání na valných hromadách Krematoria, a. s. 

8. Změna zástupce města ve spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. 

9. Návrh na usměrnění hlučných činností OZV 

10. Petice občanů „Za mateřskou školu Lipnice“ 

11. Změny názvů ulic ve dvou lokalitách města Dvůr Králové nad Labem 

12. Návrh na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 

13. Majetkové záležitosti 

14. Architektonická soutěž na revitalizaci Mayerovy továrny 

15. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 0010/18/5648 s ČSOB, a.s. 

16. Smlouva o poskytnutí a využití finančních prostředků - Hasičský záchranný sbor 

Královéhradeckého kraje 

17. Finanční dar Nadačnímu fondu pro podporu Městské nemocnice, a. s. ve Dvoře Králové 

nad Labem 

18. Rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2020 

19. Diskuze 

20. Závěr. 

 

R/604/2020 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. neschvaluje 

1.1. poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč na úhradu nákladů spojených s převzetím 

a zajištěním péče o nalezeného psa na území města Dvůr Králové nad Labem Ivaně 

Pultarové, *********************************. 

 

 

 

 

Jan Jarolím v. r.      Alexandra Jiřičková v. r. 
starosta města            místostarostka   

     
            

          


