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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

64. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 konané dne 21.10.2020 

R/653/2020 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. oznámení Ministerstva vnitra České republiky o výběru dodavatele na poskytování služeb 

KIVS - CMS, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu  na  poskytování  služeb  č.  OI/POSS-2020/1032  se  společností   ha-vel  internet  

s. r. o.,  IČO 25354973, Olešní 587/11A, 712 00 Ostrava – Muglinov, a pověřuje starostu 

města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucímu OI 

3.1. předložit smlouvu starostovi města k podpisu. 

Termín: 30.10.2020 

R/654/2020 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly č. 5/2020 v organizaci Hankův dům, městské 

kulturní zařízení, náměstí Václava Hanky 299, Dvůr Králové nad Labem z 18.06.2020. 

 

R/655/2020 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly č. 6/2020 v organizaci Dům dětí a mládeže 

Jednička, Spojených národů 1620, Dvůr Králové nad Labem z 01.07.2020. 

 

R/656/2020 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly č. 7/2020 v organizaci ZŠ Podharť, Dvůr 
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Králové nad Labem, Máchova 884 z 03.08.2020. 

 

R/657/2020 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly č. 8/2020 v organizaci Základní škola Strž, Dvůr 

Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2919 z 04.08.2020. 

 

R/658/2020 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly č. 9/2020 v organizaci Městská knihovna 

Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem, Tylova 512 z 13.08.2020. 

 

R/659/2020 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s  navýšením  ceny díla  na  akci:  „Restaurování sousoší sv. Floriána v  Žirči“ o 47.416,39 Kč  

z částky 312.800 Kč včetně DPH na celkovou částku 360.216,39 Kč z důvodu nutného 

restaurátorského zásahu při opravě schodišťových stupňů, spočívajících v jejich 

znovuusazení, doplnění chybějících částí a  následného zakonzervování, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek   č. 1  ke  smlouvě  o   dílo   č. RISM/DILO–2020/0395 -D-1  s   Ninou  Jindřichovou,  

ak. soch., IČO 41820029, se sídlem Trnová 25, 252 10 Mníšek pod Brdy 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: 23.10.2020 

R/660/2020 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se snížením ceny díla na akci: „Vybudování a vybavení dvou jazykových učeben v ZŠ 

Podharť, Část VZ č. 2 – Vybavení učeben" o 36.711,40 Kč vč. DPH na celkovou cenu 

1.501.089,70 Kč včetně DPH  dle  smlouvy o  dílo č. RISM/DILO-2020/0087, z důvodu změny  

v typu žákovských stolů a židlí, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek  č. 1 smlouvy  o  dílo  č. RISM/DILO-2020/0087-D1  se  společností  KXN CZ,  s r. o., 

 IČO 28784111, se sídlem Říčařova 611/30, 503 01 Hradec Králové nad Labem a pověřuje 

starostu města jeho podpisem, 
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3. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 05.11.2020 

R/661/2020 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. žádost společnosti KAMPA - MARYNKA s. r. o., IČO 26014998, Lesní 1060, 514 01 Jilemnice, 

z 12.10.2020 na prodloužení termínu akce „Rekonstrukce ulice Pod Safari, Dvůr Králové 

nad Labem“ o 9 dnů, tj. do 27.10.2020 z důvodu neúnosného podloží v chodníkové ploše a 

nutnosti zesílení konstrukce materiály stabilizované cementem na místo plánované vrstvy 

ze štěrkodrti, 

2. souhlasí 

2.1. s prodloužením termínu realizace stavebních prací na investiční akci: „Rekonstrukce ulice 

Pod Safari,  Dvůr  Králové  nad  Labem“  o  7  dnů,  tj.  do  25.10.2020 s  odkazem  na  ČSN  

736124-1 a s navýšením ceny díla o 12.308,12 Kč  bez  DPH,  tj. 14.892,82 Kč včetně DPH, 

na   částku  3.790.339,22 Kč  bez  DPH,  tj. 4.586.310,46 Kč  vč.  DPH  z důvodů  uvedených  

v bodě 1.1. tohoto usnesení, 

3. schvaluje 

3.1. dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. RISM/DILO–2020/0439-D1 se společností KAMPA - 

MARYNKA s. r. o., IČO 26014998, Lesní 1060, 514 01 Jilemnice a pověřuje starostu města 

jeho podpisem, 

4. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 27.10.2020 

R/662/2020 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s přijetím dotace ve výši 2.000.000 Kč na realizaci projektu s názvem „Cyklostezka Labská - 

Heydukova ulice Dvůr Králové nad Labem“ z dotačního programu Královéhradeckého kraje 

20RRDU2 - Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras, jehož 

vyhlašovatelem je Královéhradecký kraj, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu  o  poskytnutí  dotace  č. RISM/SMDO-2020/1119   s  Královéhradeckým   krajem, 

IČO 70889546 , se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové a pověřuje 

starostu města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 23.10.2020 
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4. ukládá vedoucímu RAF 

4.1. zahrnout příjem dotace do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření roku 2020. 

Termín: 30.11.2020 

R/663/2020 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. podání žádosti Mateřskou školou, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, do Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony III., č. výzvy 02_20_080, vyhlášeného 

MŠMT, na personální podporu a projektové dny, 

2. souhlasí 

2.1. s přijetím finančních prostředků v případě kladného vyřízení žádosti uvedené v bodě 1.1 

tohoto usnesení. 

 

R/664/2020 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se  zapojením   Mateřské   školy,  Dvůr Králové  nad  Labem,  Elišky   Krásnohorské   2428  

do projektu „Se sokolem do života“ pro školní rok 2020/2021. 

 

R/665/2020 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. podání žádosti Základní umělecké školy R.  A.  Dvorského, Dvůr Králové nad Labem, 

náměstí  T. G. Masaryka 83 do grantové výzvy „Piana do škol“ a souhlasí v případě 

kladného vyřízení grantové výzvy s přijetím piana. 

 

R/666/2020 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s partnerstvím v rámci charitativního vánočního projektu „Krabice od bot“ se Základní 

školou speciální a praktickou školou Diakonie ČCE Vrchlabí, odloučené pracoviště Dvůr 

Králové nad Labem, nám. T. G. Masaryka 40, 

1.2. s použitím znaku města pro účely propagace charitativního vánočního projektu „Krabice od 

bot“. 

 

R/667/2020 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis kulturní komise RM ze dne 14.09.2020, 
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2. nesouhlasí 

2.1. s realizací ohňostroje na akci „Rozsvícení vánočního stromu“ dne 27.11.2020, 

3. souhlasí 

3.1. s prodloužením termínu výpůjčky soch na prostranství u pošty do 31.12.2021, uzavřené se 

Střední průmyslovou školou kamenickou a sochařskou, Husova 675, Hořice, 

4. schvaluje 

4.1. dodatek č. 1 ke smlouvě  ŠKS/OVYP - 2020/1075  v  souladu s bodem  2.2.  tohoto usnesení  

a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

5. ukládá vedoucí ŠKS-KSCR 

5.1. předložit dodatek ke smlouvě dle bodu 3.1. starostovi města k podpisu. 

Termín: 03.11.2020 

R/668/2020 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. podání žádostí o dotace Domem dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, 

Spojených národů 1620, z výběrového dotačního řízení Ministerstva kultury ČR, a to na 

projekty: Juniorfilm - Memoriál Jiřího Beneše a Malé vize 2021 ve výši 85.000 Kč a Zlatá 

tužka 2021 ve výši 22.000 Kč, 

2. souhlasí 

2.1. s přijetím finančních prostředků v případě kladného vyřízení žádosti uvedené v bodě 1.1 

tohoto usnesení. 

 

R/669/2020 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s uzavíráním jednotlivých odloučených pracovišť Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, 

Drtinova  1444 a  Mateřské  školy,  Dvůr  Králové  nad  Labem,  Elišky  Krásnohorské  2428,  

dle aktuální epidemiologické situace po nezbytně nutnou dobu, 

2. souhlasí 

2.1. s omezeným provozem Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 a 

Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428 v době podzimních 

prázdnin od 26.10. - 30.10.2020. 

 

R/670/2020 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. a vydává v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vnitřní předpis města č. 13/2020 - Odpisový plán pro 

rok 2021, s účinností od 22.10.2020 a pověřuje starostu města jeho podpisem, 
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2. nesouhlasí 

2.1. se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města Dvůr Králové nad 

Labem, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. předložit vnitřní předpis města dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 22.10.2020 

R/671/2020 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. a vydává v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vnitřní předpis města č. 14/2020 - Plán inventur na 

rok 2020, pro účetní jednotku město Dvůr Králové nad Labem, s účinností od 22.10.2020 

do 22.02.2021 a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2. nesouhlasí 

2.1. se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města Dvůr Králové nad 

Labem, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. předložit vnitřní předpis města dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 22.10.2020 

R/672/2020 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. vyhlašuje 

1.1. záměr využít část pozemkové parcely č. 1697/1 přibližně o výměře 2 900 m2 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem v souladu s platným územním plánem za účelem výstavby bytových 

domů a související infrastruktury dle zadávacích podmínek uvedených v příloze č. 3, 

2. schvaluje 

2.1. komisi pro vyhodnocení podaných nabídek ve složení Jan Jarolím (náhradník Alexandra 

Jiřičková), Jan  Helbich (náhradník Zdeněk Lokvenc), Milan Šimek (náhradník Elena 

Mocová), 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. zveřejnit záměr dle bodu 1.1. tohoto usnesení na úřední desce Městského úřadu Dvůr 

Králové nad Labem. 

Termín: 23.10.2020 

R/673/2020 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 11 v čp. 3, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, Janě 

Tauerové, **********************************************  na  dobu  určitou,  

od 01.01.2021 do 31.12.2021, za smluvní nájemné 5.695 Kč/měsíc, za předpokladu, že Jana 

Tauerová uhradí před podpisem smlouvy jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 
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1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2020/1101 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 30.10.2020 

R/674/2020 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr prodat pozemkovou parcelu č. 797/11 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem,  

Janě Novákové, **********************************************, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 23.10.2020 

R/675/2020 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. neplnění dohody o uznání dluhu a splátkového kalendáře ze strany Anny Husičkové, 

****************************** 

2. schvaluje 

2.1. výpověď bez výpovědní doby z nájmu bytu č. 62 v čp. 2902, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové 

nad  Labem,  Anně  Husičkové, ********************************************* 

z důvodu naplnění výpovědního důvodu dle § 2291 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 30.10.2020 

R/676/2020 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis z jednání likvidační komise 12.10.2020, 

2. schvaluje 

2.1. vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 1 z evidence Vera - majetek, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. zajistit dohled nad vyřazením věcí z evidence Vera - majetek  dle části 2.1. tohoto usnesení. 

Termín: 31.10.2020 
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R/677/2020 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 792/1 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, v rozsahu dle geometrického plánu č. 5139-1162/2020, za 

jednorázovou finanční náhradu ve výši 5.000 Kč bez příslušné sazby DPH, tj. 6.050 Kč 

včetně příslušné sazby DPH, pro společnost GasNet, s. r. o., IČO 27295567, se sídlem 

Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, 

1.2. smlouvu o zřízení věcného břemene č. smlouvy 9900101427/1/2020_(ES OEMM/VB-

2020/1117) 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 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: 13.11.2020 

R/678/2020 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. výsledek vyhodnocení nabídek na prodej bytové jednotky č. 1989/11 v čp. 1987, 1988, 

1989, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem následovně: 

1. místo: Vladimír Čapek, ****************************, nabízená cena 1.266.000 Kč, 

2. místo: PROVIO TL s. r. o., zastoupená jednatelem Ivanem Mykhaylyshynem, Černožice 

170, 503 04 Černožice, nabízená cena 1.063.577 Kč, 

2. doporučuje zastupitelstvu města 

2.1. schválit prodej bytové jednotky č. 1989/11 v čp. 1987, 1988, 1989, nábřeží Benešovo v obci 

a k. ú. Dvůr Králové nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 610/17416 na 

společných částech domu čp. 1987, 1988, 1989 a st. p. č. 2347, Vladimíru Čapkovi, 

*******************, za celkovou kupní cenu 1.266.000 Kč, 

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

v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení a předložit ji starostovi města k podpisu. 

 

R/679/2020 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. výsledek vyhodnocení nabídek na prodej bytové jednotky č. 1989/22 v čp. 1987, 1988, 

1989, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem následovně: 

1. místo: Vladimír Čapek, *****************************, nabízená cena 871.000 Kč, 

2. místo: PROVIO TL s. r. o., zastoupená jednatelem Ivanem Mykhaylyshynem, Černožice 

170, 503 04 Černožice, nabízená cena 863.544 Kč, 

3. místo: Patrik Tauchman, ****************************, nabízená cena 772.100 Kč, 

4. místo: Jan Marek, ********************************, nabízená cena 752.000 Kč, 

5. místo: Markéta Tölgová, ****************************, nabízená cena 751.000 Kč, 
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2. doporučuje zastupitelstvu města 

2.1. schválit prodej bytové jednotky č. 1989/22 v čp. 1987, 1988, 1989, nábřeží Benešovo v obci 

a k. ú. Dvůr Králové nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 459/17416 na 

společných částech domu čp. 1987, 1988, 1989 a st. p. č. 2347, Vladimíru Čapkovi, 

************************, za celkovou kupní cenu 871.000 Kč, 

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

v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení a předložit ji starostovi města k podpisu. 

 

R/680/2020 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. neschvaluje 

1.1. odkoupení vybavení restaurace Stará radnice, od Martina Šporera, IČO 64705773, Lipová 

602, 407 21 Česká Kamenice, dle obdržené nabídky. 

 

R/681/2020 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. výsledek vyhodnocení nabídek na prodej bytové jednotky č. 1989/31 v čp. 1987, 1988, 

1989, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem následovně: 

1. místo: Vladimír Čapek, ***************************, nabízená cena 1.028.000 Kč, 

2. místo: Robil Investment s. r. o., zastoupená jednatelkou Lucií Slezákovou, Nový Ples 20, 

551 01 Nový Ples, nabízená cena 861.111 Kč, 

3. místo: Jan Marek, ********************************, nabízená cena 852.000 Kč, 

4. místo: Mihaela Iachim, Nadejda Iachim, **************** nabízená cena 850.000 Kč, 

2. doporučuje zastupitelstvu města 

2.1. schválit prodej bytové jednotky č. 1989/31 v čp. 1987, 1988, 1989, nábřeží Benešovo v obci 

a k. ú. Dvůr Králové nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 508/17416 na 

společných částech domu čp. 1987, 1988, 1989 a st. p. č. 2347, Vladimíru Čapkovi, 

*****************************************, za celkovou kupní cenu 1.028.000 Kč, 

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

v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení a předložit ji starostovi města k podpisu. 

 

R/682/2020 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr bezúplatného převodu 39% podílu na bytových jednotkách v čp. 2958, Štefánikova, 

Dvůr  Králové nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu  na  společných  částech  domu  

a stavebním pozemku č. 5222, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, dle přílohy č. 1 tohoto 

materiálu, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. zveřejnit záměr bezúplatného převodu dle bodu 1.1. tohoto usnesení na úřední desce 
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Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 31.10.2020 

R/683/2020 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocení nabídek na pronájem bytu č. 111 v čp. 400, 

Švehlova, Dvůr Králové nad Labem: 

1. místo: Miroslava Gandurská, ********************************************, 

2. místo: Lenka Dušková, ************************************************* 

3. místo: Jana Lachnittová, ************************************************ 

4. místo: Lubomír a Natalie Rejlovi, ****************************************** 

1.2. pronájem bytu č. 111 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, Miroslavě Gandurské, 

**************************************,  dle  Pravidel   pro   hospodaření  s   byty  

v majetku města Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou, od 01.11.2020 do 31.10.2021, 

za smluvní nájemné ve výši 5.000 Kč/měsíc, za předpokladu, že uhradí před podpisem 

smlouvy o nájmu bytu jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a nájemné za 

období 01.11.2020-31.10.2021, 

1.3. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2020/1126 v souladu s bodem 1.2 tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit smlouvu o nájmu bytu dle bodu 1.3 tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 30.10.2020 

R/684/2020 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. neakceptuje 

1.1. doporučení hodnotitelské  komise  týkající  se výběrového řízení  na pronájem  bytu č. 332  

v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, kdy komise vyřadila uchazeče, který 

nesplňoval podmínky účasti ve výběrovém řízení, 

2. schvaluje 

2.1. ukončení   nájmu   bytu  č. 23  v   čp.  950,  Boženy   Němcové,  Dvůr  Králové  nad  Labem,  

k 31.10.2020 s Ilonou Macounovou, ****************************************, 

2.2. dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. OEMM/DOUS-2020/1138 v souladu s bodem 

2.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.3. pronájem bytu č. 332 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, Iloně Macounové, 

*******************, dle Pravidel pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové 

nad Labem, na dobu určitou od 01.11.2020 do 31.10.2021, za smluvní nájemné ve výši 

7.102 Kč/měsíc, za předpokladu, že uhradí před podpisem smlouvy o nájmu bytu jistotu ve 

výši trojnásobku měsíčního nájemného a nejpozději ke dni 31.10.2020 vyklidí a předá zpět 

městu byt č. 23 v čp. 950, Boženy Němcové, Dvůr Králové nad Labem, 

2.4. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2020/1139 v souladu s bodem 2.3. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 
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3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. předložit dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu dle bodu 2.2. a smlouvu o nájmu bytu 

dle bodu 2.4. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 02.11.2020 

R/685/2020 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

přijetí darů na projekt „Odpadový kalendář - rok 2021“ 

ve výši 10.000 Kč od společnosti Společnost Horní Labe a. s., IČO 46506306, Starý Rokytník 

226, Trutnov, 

ve  výši  5.000 Kč  od Jaroslava  Janečka,  IČO 11110953, Kotkova  792, Dvůr  Králové  nad  

Labem,  

ve výši 5.000 Kč od společnosti Lukas trade s. r. o., IČO 25920413, Slovany 3051, Dvůr 

Králové nad Labem,  

ve  výši  10.000 Kč  od  společnosti  Transport  Trutnov, s. r. o.,  IČO 62063588, V Aleji  131,  

Trutnov,  

ve výši  5.000 Kč od  Bohuslava  Žižky, IČO 48138274, Verdek 28,  Dvůr  Králové nad Labem,  

1.2. darovací smlouvy č. OŽP/DAR-2020/1112, č. OŽP/DAR-2020/1113, č. OŽP/DAR-2020/1114, 

č. OŽP/DAR-2020/1115 a č. OŽP/DAR-2020/1116 ve smyslu bodu 1.1. tohoto usnesení a 

pověřuje starostu města jejich podpisem, 

2. ukládá vedoucímu OŽP 

2.1. předložit darovací smlouvy dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu, 

Termín: 11.11.2020 

3. ukládá vedoucímu RAF 

3.1. zahrnout příslušné příjmy a výdaje do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření. 

Termín: 11.11.2020 

R/686/2020 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zahájení zadávání nadlimitní veřejné zakázky na „Pojištění nemovitého, movitého majetku 

a   odpovědnosti  města   Dvůr   Králové  nad  Labem“   dle  §  56   zákona   č. 134/2016  Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek v platném znění, jako veřejnou zakázku na služby zadávanou 

formou otevřeného řízení, včetně návrhu příslušných podkladů a formulářů, kterými jsou 

zejména výzva k podání nabídek, krycí list, čestné prohlášení, 

1.2. v souladu s  § 43 zákona 134/2016 Sb.,  společnost  Český  a  moravský účetní dvůr, s. r. o., 

IČO 25972154, se sídlem Dašická 247, 530 03 Pardubice, zastoupenou Mgr. Jiřím Kolářem, 

jako osobu, která bude zadavatele zastupovat při provádění úkonů podle tohoto zákona 

souvisejících se zadávacím řízením, 

1.3. vedoucího odboru RAF, jako osobu oprávněnou, jednat ve věcech této veřejné zakázky se 

společností Český a moravský účetní dvůr, s. r. o., tak i navenek, 

1.4. složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek s nabídkami a jejich 
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posouzení včetně náhradníků, 

 

 

2. ukládá vedoucímu RAF 

2.1. zajistit přípravu veřejné zakázky a její realizaci, 

Termín: 17.12.2020 

3. ukládá vedoucímu RAF 

3.1. zajistit, aby členové hodnotící komise a zároveň komise pro otevírání obálek (případně 

náhradníci za členy komise) zahájili svoji činnost prvním dnem jednání 23.11.2020 před 

otevíráním obálek s doručenými nabídkami. 

Termín: 23.11.2020 

R/687/2020 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. průběžné plnění úkolů uložených radou města k 30.09.2020, 

2. schvaluje 

2.1. nové termíny u nesplněných úkolů uložených radou města dle přílohy č. 1. 

 

 

 

 

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

             
      

      


