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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

63. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 konané dne 07.10.2020 

R/636/2020 - 63. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s prodloužením termínu plnění smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2020/00398 na akci: „Stavební 

úpravy a rozšíření autobusové zastávky ve Dvoře Králové nad Labem, Zboží“ do 07.10.2020 

a současně s navýšením celkové ceny o 111.810,02 Kč vč. DPH na celkovou cenu 

908.155,80 Kč  vč. DPH, zejména z důvodu nutnosti  vyměnit kompletní  konstrukci krovu  

z důvodu její celkové degradace zjištěné po rozkrytí střechy, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2020/0398-D1 se společností MM Hallinto, s r. o., 

IČO 28820266, se sídlem Pod Lipím 244, 547 01 Náchod a pověřuje starostu města jeho 

podpisem, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 15.10.2020 

R/637/2020 - 63. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s uložením sítě kanalizačních přípojek města Dvůr Králové nad Labem do částí 

pozemkových parcel p. č. 441/2, 429/14, 434/2 v katastrálním území Žireč Městys a do 

parcel p. č. 405/3, 426/1 a 410/1 v katastrálním území Žireč Ves za jednorázovou peněžitou 

vratnou kauci ve výši 371.470 Kč, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti  

č. 9/60/20/0168/Va/K (RISM/OSTA-2020/1078) v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení se 

Správou silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Kutnohorská 

59, 500 04 Hradec Králové – Plačice a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucímu RISM 
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3.1. předložit smlouvu dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 30.10.2020 

R/638/2020 - 63. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s navýšením ceny o 584.572,76 Kč vč. DPH na celkovou cenu 5.105.161,76 Kč vč. DPH dle 

smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2020/0086, zejména z důvodu nutnosti změnit statické 

uložení stropů učeben a doplnění elektroinstalace, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2020/0086-D1 se společností Stavhaus, s r. o., 

IČO 04469739, se sídlem náměstí Odboje 1843, 544 01 Dvůr Králové nad Labem a pověřuje 

starostu města jeho podpisem, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 15.10.2020 

R/639/2020 - 63. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. získání dotace ze státního rozpočtu Pečovatelskou službou Města Dvůr Králové nad Labem, 

Elišky Krásnohorské 2962, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, ve výši 128.049 Kč na 

financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadků příjmů v souvislosti s přijímáním 

karanténních, mimořádných a krizových opatření v sociálních službách, a na poskytnutí 

kompenzačního bonusu pro pracovníky sektoru sociálních služeb v souvislosti s epidemií 

COVID-19, 

 

2. ukládá vedoucímu RAF 

2.1. zapracovat získanou dotaci do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření. 

Termín: 30.11.2020 

R/640/2020 - 63. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s uzavřením Smlouvy o partnerství a spolupráci na rozvoji a marketingu produktu Labská 

stezka s organizací Partnerství, o. p. s., Údolní 33, 602 00 Brno, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu č. ŠKS/SPOL - 2020/1075 dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města 

jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucí ŠKS-KSCR 

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

Termín: 27.10.2020 
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R/641/2020 - 63. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis sportovní komise RM ze dne 31.08.2020, 

2. souhlasí 

2.1. s aktualizací pasportu sportovišť a dětských hřišť ve Dvoře Králové nad Labem pro přípravu 

Akčního plánu rozvoje sportu na roky 2021 -2022, 

3. nesouhlasí 

3.1. s doporučením sportovní komise RM - prověření všech možností technologie chlazení na 

zimním stadionu, 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. zajistit finanční porovnání zkrácené a původní varianty rekonstrukce druhého bazénu 

Tyršova koupaliště včetně možnosti vyhřívání bazénu, 

Termín: 31.12.2020 

5. ukládá předsedovi sportovní komise RM 

5.1. koordinovat přípravu Akčního plánu na roky 2021 - 2022 v souladu s bodem 2.1. tohoto 

usnesení. 

Termín: 04.12.2020 

R/642/2020 - 63. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

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 Janu 

Kelemenovi, *********, * ***********, 

2. ukládá vedoucí KTÚ-PROV 

2.1. darovací smlouvu ev. č. KTÚ/dar/0794/2020 dle bodu 1.1. s Janem Kelemenem, ********, 

********** a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Termín: 28.10.2020 

R/643/2020 - 63. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. jmenuje 

1.1. Jitku Ottovou do funkce člena povodňové komise města Dvůr Králové nad Labem  

k 08.10.2020. 

 

R/644/2020 - 63. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. předání přístupových kódů pro ovládání bezdrátových hlásičů v městských částech Žireč a 
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Verdek velitelům jednotek SDH Žireč a Verdek, 

2. ukládá krizovému manažerovi 

2.1. zajistit předání přístupových kódů pro ovládání bezdrátových hlásičů velitelům jednotek 

SDH Žireč a Verdek. 

Termín: 15.10.2020 

R/645/2020 - 63. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. neschvaluje 

1.1. zveřejnění záměru prodat část pozemkové parcely č. 490/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

Stanislavu Paulů, ********* , **********, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. jednat o směně části pozemkové parcely č. 490/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za části 

pozemkových parcel p. p. č 491 a s. t. p. č. 440 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem přilehlých k 

ulici Fügnerova se Stanislavem Pavlů. *********, ************. 

Termín: 16.10.2020 

R/646/2020 - 63. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. neschválit prodej pozemkové parcely č. 724 v k. ú. Zboží u Dvora Králové, Lidmile Peterové, 

**********. ********. 

 

R/647/2020 - 63. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem místnosti č. 19 o výměře 123 m2, v areálu čp. 101 na náměstí Republiky ve Dvoře 

Králové nad Labem, společnosti Další šance z. s., Čechova 664/4, 500 02 Hradec Králové, 

zastoupená Mgr. Ivou Pelíškovou, za účelem uskladnění krmiva, od 01.11.2020, za cenu  

50 Kč/m2/rok s uplatněním meziročního inflačního růstu nájemného, na dobu určitou 5 let, 

1.2. dodatek č. 3 OEMM/ONNP-2018/1135-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: 31.10.2020 

R/648/2020 - 63. Rada města Dvůr Králové nad Labem -V 

1. schvaluje 

1.1. složení komise pro otevírání obálek a zároveň hodnoticí komise pro výběrová řízení na 

prodej obsazených bytových jednotek ve složení: Jan Jarolím (náhradník Alexandra 

Jiřičková), Zdeněk Lokvenc (náhradník Helena Mojiková) a Elena Mocová (náhradník 

Martina Svobodová). 

 



5/6 

 

 

R/649/2020 - 63. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. ukončení nájmu bytu č. 11 v čp. 304, náměstí Odboje, Dvůr Králové nad Labem,  

k 08.10.2020, s Gymnáziem, Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304, IČO 60153393,  

se sídlem náměstí Odboje 304, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

1.2. dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2020/1073 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: 08.10.2020 

R/650/2020 - 63. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. vydává 

1.1. souhlas společnosti Paul Color spol. s r. o., IČO 27463842, sídlo Komárov 21, 544 01 

Vítězná, přenechat do  podnájmu  prostor sloužící  podnikání č. 2 v  čp. 1  na   náměstí  

T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem, o celkové výměře 115,70 m2, na dobu určitou, 

do 30.09.2025, společnosti OK Foto Samková spol. s r. o., IČO 09438483, sídlo  

R.  A. Dvorského 2752, 544 01 Dvůr Králové nad Labem. 

 

R/651/2020 - 63. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. ruší 

1.1. usnesení R/632/2020 - 62. Rada města Dvůr Králové nad Labem, 

2. bere na vědomí 

2.1. protokol o hodnocení nabídek z 24.09.2020 na veřejnou zakázku "ZŠ 5. května - Dodávka 

notebooků 2020", 

3. rozhoduje 

3.1. o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku "ZŠ 5. května - Dodávka 

notebooků 2020" tak, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka firmy Chráněná dílna Azorella  

s. r. o. , Riegrova 345, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČO 06113818 za cenu 371.168 Kč 

včetně DPH. 

 

R/652/2020 - 63. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. ruší 

1.1. usnesení R/633/2020 - 62. Rada města Dvůr Králové nad Labem, 

2. bere na vědomí 

2.1. protokol o hodnocení nabídek z 29.09.2020 na veřejnou zakázku "ZŠ Strž - Dodávka ICT – 

Vybavení pro online vzdělávání", 
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3. rozhoduje 

3.1. o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku "ZŠ Strž - Dodávka ICT – 

Vybavení pro online vzdělávání" tak, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka firmy Chráněná 

dílna Azorella s. r. o., Riegrova 345, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČO 06113818 za cenu 

364.815 Kč včetně DPH. 

 

 

 

 

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

             
     

            
          


