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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

66. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 konané dne 18.11.2020 

R/711/2020 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2021, včetně 

rozpočtů městem zřízených peněžních fondů, navržený jako deficitní v následujícím 

sestavení: 

Celkové příjmy ve výši 404.564.496,01 Kč + financování 40.215.979,99 Kč = celkové zdroje 

444.780.476,00 Kč. Celkové výdaje ve výši 444.780.476,00 Kč. Uvedený celkový schodek 

rozpočtu města na rok 2021 v souhrnné výši 40.215.979,99 Kč je pokryt jednak zůstatkem 

finančních prostředků z minulých let a také smlouvami o kontokorentním úvěru v souhrnné 

výši úvěrového limitu 55 mil. Kč, 

1.2. schválit závazné ukazatele rozpočtu dle tabulek č. 1 město Dvůr Králové nad Labem Návrh 

rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2021 Závazné ukazatele rozpočtu města na 

rok 2021, č. 2 město Dvůr Králové nad Labem Návrh rozpočtu města Dvůr Králové nad 

Labem na rok 2021 - dle organizačních jednotek a paragrafů rozpočtové skladby - závazné 

ukazatele rozpočtu a č. 3 město Dvůr Králové nad Labem Závazné ukazatele rozpočtu 

města stanovené příspěvkovým organizacím na rok 2021, závaznými ukazateli rozpočtu 

u tabulky č. 1 jsou stanoveny paragrafy rozpočtové skladby. Ve výdajové části rozpočtu 

nesmí být jednotlivými příkazci operací překročen jim stanovený objem běžných 

a kapitálových výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu, 

1.3. schválit dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí peněžitých 

a věcných darů, příspěvků a dotací dle návrhu rozpočtu na rok 2021 v té výši a těm 

právnickým a fyzickým osobám, které jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu, 

2. schvaluje 

2.1. dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí peněžitých a věcných 

darů, příspěvků a dotací dle návrhu rozpočtu na rok 2021 v té výši a těm právnickým 

a fyzickým osobám, které jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu, pokud bude 

schválený zastupitelstvem města. 
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R/712/2020 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit Střednědobý výhled rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na období let 2022 

až 2023 nahrazující dosavadní Střednědobý výhled rozpočtu města Dvůr Králové nad 

Labem na období let 2021 až 2022. 

 

R/713/2020 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. v případě schválení navrhovaného rozsahu rozpočtovaných investičních výdajů v letech 

2021 a 2022 v příslušných dokumentech rozpočtového hospodaření města Dvůr Králové 

nad Labem, uložit vedoucímu RAF projednat, poptat a zajistit cizí zdroje na zabezpečení 

zdárného průběhu pokrytí finančních toků těchto investičních výdajů, a to v termínu do 

28.02.2021. 

 

R/714/2020 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s povýšením databázového prostředí IS Radnice Vera na Oracle Standard Edition 2, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. 1 ke smlouvě o udělení licence a technické podpoře softwarového produktu 

ORACLE OI/LIC-2017/0874 - D-1 se společností VERA, spol. s r. o., IČO 62587978, se sídlem 

Lužná 716/2, 160 00 Praha 6 Vokovice 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: 30.11.2020 

 

R/715/2020 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s rozšířením smluvního vztahu se společností VERA, spol. s r. o. pořízením agend Sociálně 

právní ochrana dětí a Sklady, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. 9 ke smlouvě o pronájmu a užívání programového vybavení IS Radnice VERA 

OI/NAJE-2013/0661-D-9 se společností VERA, spol. s r. o., IČO 62587978, se sídlem 

Lužná 716/2, 160 00 Praha 6 Vokovice 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: 30.11.2020 
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R/716/2020 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. žádost o dotaci z dotačního programu „21KPGU2 – Obnova památkového fondu.“, jehož 

vyhlašovatelem je Královéhradecký kraj na projekt: „Restaurování stropní fresky v kapli 

Nejsvětější Trojice v Žirči“ a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucímu RISM 

2.1. zajistit předložení žádosti o dotaci dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města 

k podpisu a následně zajistit její podání, 

Termín: 30.11.2020 

3. ukládá vedoucímu RAF 

3.1. v případě přiznání dotace a zaslání příslušného rozhodnutí zahrnout rozsah přidělených 

finančních prostředků do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření rozpočtu města pro rok 

2021. 

Termín: 26.02.2021 

 

R/717/2020 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. informativní zprávu o dalším postupu projektu: „Analýza rizik přítomnosti chlorovaných 

uhlovodíků v podzemních vodách“ zpracovaného společností Vodní zdroje Chrudim, 

IČO 15053865, se sídlem U Vodárny 137, Chrudim II, 

2. souhlasí 

2.1. s provedením 8 vrtů v lokalitě vč. hydrodynamických zkoušek a příslušných geologických 

prací v roce 2021, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. připravit veřejnou zakázku na výběr zhotovitele vrtných prací a předložit ji radě města 

ke schválení. 

Termín: 31.03.2021 

 

R/718/2020 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. žádost o dotaci z dotačního programu „21KPGU2 – Obnova památkového fondu“, jehož 

vyhlašovatelem je Královéhradecký kraj na projekt: „Restaurátorský záměr na Lapidárium 

ve Dvoře Králové nad Labem“ a pověřuje starostu města jejím podpisem, 
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2. ukládá vedoucímu RISM 

2.1. předložit žádost o dotaci dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu a zajistit 

její podání, 

Termín: 30.11.2020 

3. ukládá vedoucímu RAF 

3.1. v případě přiznání dotace a zaslání příslušného rozhodnutí zahrnout rozsah přidělených 

finančních prostředků do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření rozpočtu města pro rok 

2021. 

Termín: 26.02.2021 

 

R/719/2020 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s přijetím finanční částky od Nadace ČEZ ve výši 30.000 Kč, což je reklamní plnění na akci: 

„Rozsvěcení vánočního stromu 2020 ve Dvoře Králové“, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o reklamním plnění č. RISM/DAR-2020/1174 uzavřenou s Nadací ČEZ, 

IČO 26721511, se sídlem Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 a pověřuje starostu města jejím 

podpisem, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. zajistit předložení smlouvy o reklamní plnění dle bodu 2.1. tohoto usnesení  starostovi 

města k podpisu a zajistit její podání. 

Termín: 20.11.2020 

 

R/720/2020 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt: „Dovybavení a modernizace 

sběrného dvora města Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov“, 

2. souhlasí 

2.1. s přijetí dotace od Ministerstva životního prostředí ČR ve výši 2.645.302 Kč na realizaci 

projektu: „Dovybavení a modernizace sběrného dvora města Dvůr Králové nad Labem, 

okres Trutnov“ a s jeho spolufinancováním, 

3. ukládá vedoucímu RAF 

3.1. zahrnout potřebné finanční prostředky na realizaci projektu dle bodu 2.1. tohoto usnesení 

ve výši 3,3 mil. Kč vč. DPH do návrhu rozpočtu města na rok 2021. 

Termín: 30.11.2020 
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R/721/2020 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit „Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací pro roky 2021 – 2030.“ 

 

R/722/2020 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s pokračováním přípravy výstavby Cyklostezky Labská v úsecích Dvůr Králové nad Labem – 

Verdek a Verdek – přehrada Les Království a s využitím externího vyjednavače zejména pro 

řešení majetkoprávních záležitostí, 

1.2. s vypracováním Plánu udržitelné městské mobility řešícího skloubení zájmů obyvatel 

řešeného území s bezpečností, parkováním, řešením nákladní dopravy, tvorby veřejného 

prostoru s preferencí veřejné dopravy, chůze a jízdy na kole, 

1.3. se zpracováním dopravně - bezpečnostního auditu na Cyklostezku Labská v úseku 

Stanovice - Žireč,  

1.4. s případným zpracováním žádostí o dotaci na výstavbu Cyklostezky Labská v úseku 

Stanovice - Žireč z dotačních programů Státního fondu dopravní infrastruktury a případně 

v rámci REACT-EU prostřednictvím Operačního programu IROP v případě, že bude příslušná 

výzva vypsána, 

2. ukládá vedoucímu RISM 

2.1. zajistit zpracování dopravně - bezpečnostního auditu na Cyklostezku Labská v úseku 

Stanovice - Žireč, 

2.2. zajistit zpracování žádostí o dotaci na výstavbu cyklostezky Labská v úseku Stanovice - Žireč 

dle bodu 1.4. tohoto usnesení a jejich předložení radě města k projednání, 

Termín: 15.01.2021 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. vypracovat zadání Plánu udržitelné mobility pro město Dvůr Králové nad Labem a předložit 

toto zadání k projednání radě města popř. komisím rady města. 

Termín: 30.04.2021 

 

R/723/2020 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se změnou rozsahu prací v rámci akcie „Malá průmyslová a obytná zóna, lokalita Sylvárov, 

Dvůr Králové nad Labem – STL plynovod a přípojky“, která spočívá zejména ve změně délky 

a polohy přípojek, prodloužení a posunu části hlavního řadu a nerealizaci přeložky 

plynovodního potrubí pro areál Technických služeb města a s tím spojenou změnu ceny 

díla o 186.113,64 Kč s DPH na konečných 1.083.853,89 Kč s DPH, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. RISM/DILO–2020/0647-D-1 ke smlouvě o dílo č. RISM/DILO–2020/0647 se 
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společností I. SPZ s. r. o., IČO 00528749, se sídlem U Panasonicu 375, Staré Čívice, 

530 06 Pardubice VI a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. předložit dodatek č. RISM/DILO-2020/0647-D1 dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi 

města k podpisu. 

Termín: 19.11.2020 

R/724/2020 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. podání žádosti Pečovatelskou službou Města Dvůr Králové nad Labem o mimořádnou 

dotaci ze státního rozpočtu na financování trvání vícenákladů v souvislosti s epidemií 

COVID-19 č. A/2020/5813, pro pečovatelskou službu a noclehárnu, 

2. souhlasí 

2.1. s přijetím finančních prostředků v případě kladného vyřízení žádosti o dotaci uvedené 

v bodě 1.1. tohoto usnesení. 

 

R/725/2020 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. odměny za mimořádné aktivity, dle přílohy č. 1, ředitelkám a ředitelům škol a školských 

zařízení. Výplata odměn je možná jen v rámci přidělených mzdových prostředků. 

 

R/726/2020 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. změnu odpisového plánu Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 

1235, na rok 2020, dle přílohy č. 1. 

 

R/727/2020 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí daru Veteran Car Clubu Dvůr Králové nad Labem z. s., Tyršova 557, Dvůr Králové 

nad Labem ve výši 5.500 Kč na výrobu plaket k projektu Než vypustíme vodu z chladiče, 

1.2. smlouvu č. ŠKS/DAR - 2020/1118 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: 08.12.2020 
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R/728/2020 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. odpisový plán pro účetní období 2020 a 2021 Městského muzea ve Dvoře Králové nad 

Labem, dle přílohy č. 1. 

 

R/729/2020 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. odměny za mimořádné aktivity, dle důvodové zprávy, ředitelkám Hankova domu, 

městského kulturního zařízení, Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem 

a Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem. Výplata odměn je možná jen v rámci 

přidělených mzdových prostředků, 

2. doporučuje 

2.1. odměnu za mimořádné aktivity, dle důvodové zprávy, zástupkyni ředitelky Městského 

muzea ve Dvoře Králové nad Labem. 

 

R/730/2020 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. postup prací na územní studii jako podkladu pro změnu Územního plánu Dvůr Králové nad 

Labem ohledně prověření napojení města Dvůr Králové nad Labem na dálnici D 11. 

 

R/731/2020 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis z jednání dopravní komise rady města ze dne 08.10.2020, 

2. nesouhlasí 

2.1. s realizací jednosměrného provozu v ulici Tylova, 

2.2. s realizací omezení rychlosti jízdy v ulici Vojanova na 30 km/hod., 

3. ukládá vedoucí ODS 

3.1. prověřit u Policie ČR možnost obrácení směru provozu v ulici Komenského nebo 

vodorovného značení v ulici J. Hory před křižovatkou u pošty. 

Termín: 28.02.2021 

 

R/732/2020 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit odkoupení pozemkové parcely č. 908/13 o výměře 13 m2 v k. ú. Verdek, včetně 

stávajícího schodiště, za dohodnutou kupní cenu ve výši 40.000 Kč od Vladimíra 

Laušmanna, ********************************** a zřízení služebnosti inženýrských 
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sítí na pozemkové parcele č. 908/13 v k. ú. Verdek, 

1.2. schválit smlouvu kupní a o služebnosti inženýrských sítí č. OEMM/KUPP-2020/1169 

v souladu s bodem 1.1 tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/733/2020 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. vzít na vědomí žádost Vladimíra Jansy, *************************************, 

ze dne 02.11.2020 o snížení kupní ceny za stavební parcelu 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, 

1.2. neschválit snížení kupní ceny Vladimíru Jansovi, ***************************** 

******, za stavební parcelu 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. 

 

R/734/2020 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. souhlasit s darováním částí pozemkových parcel č. 4154, č. 3631/22, č.  3522/2, č. 3519/3, 

všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, v rámci stavby „29928 Dvůr Králové – Vítězná“, do 

vlastnictví Královéhradeckého kraje, IČO 70889546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 

500 03 Hradec Králové, 

1.2. schválit smlouvu o smlouvě budoucí darovací č. OEMM/BUDO-2020/1171 v souladu 

s bodem 1.1. tohoto usnesení  se Správou silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkovou 

organizací, IČO 70947996, se sídlem Kutnohorská 59, Plačice, 500 04 Hradec Králové 

a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/735/2020 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. odpisový plán Technických služeb města Dvora Králové nad Labem na rok 2021 dle přílohy 

č. 2. 

 

R/736/2020 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. výpověď nájmu s tříměsíční výpovědní lhůtou části pozemkové parcely č. 420 o celkové 

výměře 25 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Elli Prausové ********************** 

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

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit výpověď dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 23.11.2020 
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R/737/2020 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 2315 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

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: 25.11.2020 

 

R/738/2020 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. dohodu o narovnání č. OEMM/DOHO-2020/1180 s Komerční bankou a. s., IČO 45317054, 

se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1 a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit dohodu o narovnání dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 30.11.2020 

 

R/739/2020 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. výsledek vyhodnocení nabídek na prodej bytové jednotky č. 1988/21 v čp. 1987, 1988, 

1989, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem následovně: 

1. místo: Aneta Soumarová, *********************************************, 

nabízená cena 1.300.013 Kč, 

2. místo: Vladimír Čapek, *************************************, nabízená cena 

1.086.626 Kč, 

2. doporučuje zastupitelstvu města 

2.1. schválit prodej bytové jednotky č. 1988/21 v čp. 1987, 1988, 1989, nábřeží Benešovo v obci 

a k. ú. Dvůr Králové nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 533/17416 na 

společných částech domu čp. 1987, 1988, 1989 a st. p. č. 2347, Anetě Soumarové, ******* 

*******************************************, za celkovou kupní cenu 1.300.013 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. 
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R/740/2020 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. ruší 

1.1. bod 2. svého usnesení č. R/703/2020 – 65. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 

04.11.2020, 

2. souhlasí 

2.1. s rozšířením a úpravou sjezdu, vjezdu do areálu JUTA 01 z ulice Raisova dle předložené 

projektové dokumentace, 

3. ukládá vedoucímu KTÚ-PO 

3.1. vypracovat smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Dvůr Králové nad Labem 

a společností JUTA a. s. 

Termín: 30.11.2020 

 

R/741/2020 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zpracováním lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod LHO Dvůr Králové nad 

Labem II společností ING-FOREST s. r. o., IČO 24170852, sídlem Kotkova 988, 544 01 Dvůr 

Králové nad Labem, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o dílo č. OŽP/DILO-2020/1179 se společností ING-FOREST s. r. o., IČO 24170852, 

sídlem Kotkova 988, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, v souladu s bodem 1.1. tohoto 

usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucímu OŽP 

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

Termín: 30.11.2020 

 

R/742/2020 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 

peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy ZM takto: za každé 

jednání v roce 2020 ve výši 50 Kč členům komisí a 100 Kč předsedům komisí. 
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R/743/2020 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

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

znění rozhodnout o peněžitém plnění poskytovaném fyzickým osobám, které nejsou členy 

ZM takto: za každé jednání v roce 2020 ve výši 100 Kč členům výborů a  150 Kč předsedům 

výborů. 

 

R/744/2020 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit vnitřní předpis města č. 15/2020 Statut a financování osadních výborů v částech 

města Dvůr Králové nad Labem. 

 

 

 

 

 

 

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

             
             
           

            
          


