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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

65. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 konané dne 04.11.2020 

R/688/2020 - 65. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. v souladu ustanovením § 28 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů rozpočet příspěvkové 

organizace (plán výnosů a nákladů) na rozpočtový rok 2021 pro městem Dvůr Králové nad 

Labem zřízené příspěvkové organizace ZŠ Schulzovy sady, ZŠ 5. května, ZŠ Strž, ZŠ Podharť, 

ZUŠ, MŠ Drtinova, MŠ E. Krásnohorské, Městskou knihovnu Slavoj, městské kulturní 

zařízení Hankův dům, Městské muzeum, Dům dětí a mládeže Jednička, Pečovatelskou 

službu Města Dvůr Králové nad Labem a Technické služby města Dvora Králové nad Labem, 

1.2. v souladu ustanovením § 28 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů střednědobý výhled rozpočtu 

příspěvkové organizace na léta 2022 až 2023 pro městem Dvůr Králové nad Labem zřízené 

příspěvkové organizace uvedené v bodě 1.1. tohoto usnesení. 

 

R/689/2020 - 65. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. předloženou zastavovací studii lokality „Seifertova“ ve Dvoře Králové nad Labem, 

2. ukládá vedoucímu RISM 

2.1. zahrnout všechny změny z této studie plynoucí do realizační části této akce, 

Termín: 30.06.2021 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. zahrnout všechny změny z této studie plynoucí do projekční a inženýrské části této akce. 

Termín: 08.01.2021 
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R/690/2020 - 65. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. získání dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje Pečovatelskou službou Města Dvůr 

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

795.080 Kč na provoz pečovatelské služby pro rok 2020, 

2. ukládá vedoucímu RAF 

2.1. zapracovat získanou dotaci do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření. 

Termín: 30.11.2020 

R/691/2020 - 65. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. výroční zprávy o činnosti Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 

1235, Základní  školy  Strž, Dvůr Králové nad  Labem, E.  Krásnohorské 2919,  Základní školy  

5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731 a Základní školy Podharť, Dvůr Králové 

nad Labem, Máchova 884 za období školního roku 2019/2020. 

 

R/692/2020 - 65. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s prováděním exekucí města jako oprávněného prostřednictvím Exekutorského úřadu 

Trutnov soudního exekutora JUDr. Jana Bohutínského, IČO 42234140, se sídlem Ječná 479, 

541 03 Trutnov,  

2. schvaluje 

2.1. Rámcovou smlouvu o provádění exekucí č. KTÚ/OSTA-2020/1151 mezi městem Dvůr 

Králové nad Labem a soudním exekutorem JUDr. Janem Bohutínským, Exekutorský úřad 

Trutnov, IČO 42234140, se sídlem Ječná 479, 541 03 Trutnov a pověřuje starostu města 

jejím podpisem. 

3. ukládá vedoucímu KTÚ-PO 

3.1. předložit smlouvu č. KTÚ/OSTA-2020/1151 starostovi města k podpisu. 

Termín: 16.11.2020 

R/693/2020 - 65. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr výpůjčky pozemku st. p. č. 665/2, jehož součástí je budova čp. 121, pozemku st. p. č. 

1467, jehož součástí je budova  čp. 1806  a pozemku 862/1,  jehož součástí  je budova bez  

čp. SPORTOVNÍ HALA, nábřeží Jiřího Wolkera, vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Střední 

škole informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069, na dobu 

určitou, od 01.01.2021 do 31.12.2022, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 11.11.2020 

R/694/2020 - 65. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 8 v čp. 830, Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, Renatě Daňkové, 

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

Labem, na dobu určitou, od 16.12.2020 do 15.12.2022, za smluvní nájemné 4.618 

Kč/měsíc, za předpokladu, že Renata Daňková uhradí před podpisem smlouvy jistotu ve 

výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2020/1130 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: 13.11.2020 

R/695/2020 - 65. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit prodej části pozemkové parcely č. 54/2 o výměře 5 m2, která je dle geometrického 

plánu č.  179-483/2019 označená  jako díl „a“ a  část pozemkové  parcely  č. 673  o  výměře  

12 m2, která je dle geometrického plánu č. 179-483/2019 označena jako díl „b“, obě v k. ú. 

Zboží u Dvora Králové, za kupní cenu ve výši 2.550 Kč, která byla stanovena znaleckým 

posudkem č. 428/2020,  Andree  Chrenkové,  ********************************** 

1.2. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2020/1129 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/696/2020 - 65. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit prodej pozemkové parcely č. 1497/14 o výměře 106 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 329/2019 ve výši 250 Kč/m2, tj. za 

celkovou kupní cenu 26.500 Kč, Romanu a Ivě Munzarovým, ************************ 

1.2. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP – 2020/1083 v souladu s bodem 1.1. tohoto 

usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/697/2020 - 65. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr města pronajmout prostor sloužící podnikání č. 1 v čp. 2961 v ulici Eduarda Zbroje 

ve Dvoře Králové nad Labem, od 01.01.2021, na dobu určitou 5 let, za cenu 463 Kč/m2/rok 

včetně   uplatnění   meziročního   inflačního   růstu,  Matěji   Staníkovi **************za 

účelem výroby olejů lisovaných za studena a prodeje bezobalové zdravé výživy, 
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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: 09.11.2020 

R/698/2020 - 65. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. ukončit platnost usnesení č. Z/71/2011 - 3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem 

ze dne 10.03.2011 v bodě 1.1. písm. f) týkající se záměru prodeje domu čp. 963, 

Sladkovského, Dvůr Králové nad Labem. 

 

R/699/2020 - 65. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr města pronajmout prostor sloužící podnikání č. 6 v čp. 40 na náměstí T. G. Masaryka 

ve Dvoře Králové nad Labem, od 04.12.2020, na dobu určitou 5 let, za cenu 701 Kč/m2/rok 

včetně   uplatnění   meziročního  inflačního   růstu,  Tomáši   Němečkovi, ************* 

za účelem provozování zastavárny a bazaru, 

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: 09.11.2020 

R/700/2020 - 65. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr města pronajmout prostor sloužící podnikání č. 4 v čp. 400 v ulici Švehlova ve Dvoře 

Králové nad Labem, od 04.12.2020, na dobu určitou 1 rok, za cenu 1.820,80 Kč/m2/rok 

včetně  uplatnění   meziročního  inflačního  růstu,   společnosti  SAM  73   APPAREL  s. r. o.,  

IČO 72115411, Milady Horákové 2774, 271 01 Kladno - Kročehlavy, za účelem provozování 

prodejny sportovních oděvů, obuvi a doplňků, 

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: 09.11.2020 

R/701/2020 - 65. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr prodat pozemkovou parcelu č. 797/10 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Ing. Barboře 

Bartošové, ******************,  Ing.  Tereze  Bartošové, *********************, 

a Prapti Anandě Zeihoferové, ***************, 
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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: 13.11.2020 

R/702/2020 - 65. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s umístěním zemního kabelového vedení společnosti CETIN a. s. do části pozemkové 

parcely č. 2322/4 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, v rozsahu dle předložené projektové 

dokumentace, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. vyzvat žadatele k předložení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části 

pozemkové parcely č. 2322/4 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem. 

 

Termín: 20.11.2020 

R/703/2020 - 65. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. žádost společnosti JUTA a. s. o udělení souhlasu s rozšířením a úpravou sjezdu, vjezdu do 

areálu závodu 01 z ulice Raisova dle předložené projektové dokumentace,  

2. konstatuje, 

 2.1 že o udělení souhlasu s rozšířením a úpravou sjezdu, vjezdu do areálu závodu 01 z ulice 

Raisova dle předložené projektové dokumentace bude rozhodnuto po přijetí stanoviska 

stavebně-architektonické komise k předložené dokumentaci po jejím fyzickém jednání, 

3. souhlasí 

3.1. s „variantou B“ pro umístění veřejného osvětlení dle vyjádření Technických služeb města 

Dvora Králové nad Labem k akci „Stavební úpravy objektu SO13, závod JUTA 01, k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem“, 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. projednat možnost rozšíření stávajícího chodníku v ulici Raisova, a to s ohledem na 

připravovanou projektovou dokumentaci a prověřit možnost umístění veřejného osvětlení 

mimo chodník. 

Termín: 11.12.2020 

R/704/2020 - 65. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. neschvaluje 

1.1. prominutí nájemného za období 01.08.2020 - 08.10.2020, ve výši 7.124 Kč, za pronájem 

bytu č. 11 v čp. 304, náměstí Odboje, Dvůr Králové nad Labem, Gymnáziu, Dvůr Králové 

nad Labem, nám. Odboje 304, IČO 60153393, se sídlem náměstí Odboje 304, 544 01 Dvůr 

Králové nad Labem. 
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R/705/2020 - 65. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. „Operační plán zimní  údržby  komunikací a chodníků pro období 2020/2021“  dle přílohy  

č. 3, 4 a 5. 

 

R/706/2020 - 65. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. ukončení nájmu bytu č.  41 v  čp. 115, Palackého, Dvůr Králové  nad  Labem,  k 30.11.2020,  

s Petrem Tesařem, ********************, 

1.2. dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2020/1148 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: 13.11.2020 

R/707/2020 - 65. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. ukončení nájmu  bytu č.  32 v  čp. 115,  Palackého, Dvůr Králové  nad  Labem, k 30.11.2020,  

s Terezou Nielsen, ******************, 

1.2. dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2020/1149 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: 13.11.2020 

R/708/2020 - 65. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 24 v čp. 734, Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem, Martinu Pavlovi, 

**************, na dobu určitou, od 09.12.2020 do 08.12.2022, za smluvní nájemné 

1.750 Kč/měsíc, za předpokladu, že Martin Pavel uhradí před podpisem smlouvy jistotu ve 

výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2020/1150 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: 13.11.2020 
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R/709/2020 - 65. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. ruší 

1.1. své usnesení č. R/672/2020 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21.10.2020, 

2. vyhlašuje 

2.1. 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. 4, 

3. schvaluje 

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

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

Kadrmasová), 

4. ukládá vedoucí OEMM 

4.1. zveřejnit záměr dle bodu 2.1. tohoto usnesení na úřední desce Městského úřadu Dvůr 

Králové nad Labem. 

Termín: 06.11.2020 

R/710/2020 - 65. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s předloženým návrhem postupu a podmínek při adopci zeleně na pozemcích města Dvůr 

Králové nad Labem, 

2. ukládá vedoucímu OŽP 

2.1. organizačně zajistit realizaci postupu dle bodu 1.1. tohoto usnesení. 

Termín: 31.12.2020 

 

 

 

 

 

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


