
1/16 

 

 

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

67. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 konané dne 02.12.2020 

R/745/2020 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s výsevem letničkových záhonů v roce 2021, 

2. ukládá vedoucímu OŽP 

2.1. předložit radě města, a to po dohodě s vedením města, předsedou komise pro životní 

prostředí, zástupcem technických služeb a zástupcem odboru OEMM, vhodné lokality 

k výsevu letničkových záhonů. 

Termín: 16.12.2020 

 

R/746/2020 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit rozpočtové opatření č. 5 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 snižuje   o      3.441.112,75 Kč 

 na straně výdajů snižuje   o      7.769.873,44 Kč 

 ve financování upravuje   o  -  4.328.760,69 Kč 

 

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2020 

 na straně příjmů     469.524.697,29 Kč 

 na straně výdajů     468.557.256,33 Kč 

 financování                    -    967.440,96 Kč. 

 

Uvedená hodnota financování je celkovým přebytkem rozpočtu města na rok 2020, po 

této úpravě v souhrnné výši 967.440,96 Kč. 
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R/747/2020 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit provedení možných dodatečných úprav rozpočtu Radou města Dvůr Králové nad 

Labem v rámci pořadově posledního rozpočtového opatření pro rok 2020 uskutečněného 

na základě nutnosti narovnání rozpočtovaných hodnot v souladu s dosaženými 

skutečnostmi k 31.12.2020 dle předchozích závěrů a požadavků přezkumu hospodaření 

a doplnění pořadově posledního rozpočtového opatření pro rok 2020 k 31.12.2020 dle 

požadavků nadřízených orgánů z hlediska předkládání ročních výkazů, a to především 

u dotačních titulů a vztahů k jiným rozpočtům, 

1.2. uložit vedoucímu RAF předložit na vědomí nejbližšímu zasedání zastupitelstva města, 

konanému po provedení pořadově posledního rozpočtového opatření pro rok 2020, 

hodnoty této dodatečné úpravy rozpočtu města na rok 2020. 

 

R/748/2020 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. protokol o otevírání nabídek, písemné zprávy zadavatele o hodnocení nabídek a písemné 

zprávy o výsledku posouzení splnění podmínek účasti u vybraného dodavatele k veřejné 

zakázce zadávané dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, 

v platném znění na službu: „Pojištění nemovitého, movitého majetku a odpovědnosti 

města Dvůr Králové nad Labem“, 

2. rozhoduje 

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

veřejné zakázky tak, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka společnosti Pojišťovna VZP, a. s., 

IČO 27116913, se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 86 s nabídkovou cenou 

1.270.512 Kč (nabídková cena je osvobozena od DPH), 

3. schvaluje 

3.1. pojistnou smlouvu č. RAF/POJI/1245-2020 s Pojišťovnou VZP, a. s., IČO 27116913, se sídlem 

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 86 v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení a pověřuje 

starostu města jejím podpisem, 

4. ukládá vedoucímu RAF 

4.1. prostřednictvím společnosti Český a moravský účetní dvůr, s. r. o., IČO 25972154, se sídlem 

Dašická 247, 530 03 Pardubice, zastoupenou Mgr. Jiřím Kolářem, jako osobou zastupující 

zadavatele při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění souvisejících se zadávacím řízením a následných činnostech, 

informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 

Termín: 04.12.2020 

5. ukládá vedoucímu RAF 

5.1. po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu předložit pojistnou smlouvu č. RAF/POJI/1245-

2020 starostovi města k podpisu. 

Termín: 31.12.2020 
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R/749/2020 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. žádost o dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR na realizaci projektu: „Revitalizace 

zeleně ve Dvoře Králové nad Labem“ 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 její následné podání, 

Termín: 07.12.2020 

3. ukládá vedoucímu RAF 

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

prostředků do nejbližšího rozpočtového opatření rozpočtu města pro rok 2021. 

Termín: 31.03.2021 

 

R/750/2020 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se snížením ceny díla o 55.601,95 Kč bez DPH, tj. 67.278,32 Kč vč. DPH, na částku 

4.519.573,25 Kč bez DPH, tj. 5.468.683,68 Kč vč. DPH na základě geodetického zaměření 

celé stavby a dopočítání jednotlivých položek rozpočtu v rámci investiční akce: „II/300 Dvůr 

Králové nad Labem - Kocbeře, II. etapa“, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. 2 RISM/DILO-2020/0227-D2 se zhotovitelem: EUROVIA CS, a. s., IČO 45274924, 

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, a pověřuje starostu jeho podpisem, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. předložit dodatek č. 2 RISM/DILO-2020/0227-D2 starostovi města k podpisu. 

Termín: 10.12.2020 

 

R/751/2020 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se snížením ceny díla o 474.305,45 Kč bez DPH, tj. 573.909,60 Kč vč. DPH, na částku 

12.218.694,09 Kč bez DPH, tj. 14.784.619,84 Kč vč. DPH na základě geodetického zaměření 

celé stavby a dopočítání jednotlivých položek rozpočtu v rámci investiční akce: „III/299 15 

Dvůr Králové nad Labem, ul. Heydukova - II. etapa“, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. 3 RISM/DILO-2020/0462-D3 se zhotovitelem: EUROVIA CS, a. s., IČO 45274924, 

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, a pověřuje starostu města jeho 

podpisem, 
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3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. předložit dodatek č. 3 RISM/DILO-2020/0462-D3 starostovi města k podpisu. 

Termín: 10.12.2020 

R/752/2020 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. vzít na vědomí zprávy o činnosti pracovní skupiny v rámci přípravy investiční akce výstavby 

Labské stezky na území města Dvůr Králové nad Labem. 

 

R/753/2020 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis č. 5/2020 z jednání stavebně - architektonické komise Rady města Dvůr Králové nad 

Labem ze dne 24.11.2020, 

1.2. dopis obyvatel lokality ul. Raisova, Klazarova a Seifertova ze dne 16.11.2020 se 

stanoviskem k výstavbě společnosti JUTA a. s. v závodě 01 a nesouhlasem se vjezdem pro 

těžkou kamionovou dopravu do areálu JUTA 01 z ul. Raisova. 

 

R/754/2020 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. nesouhlasí 

1.1. s přijetím nabízeného majetku uvedeného v příloze č. 1 od Pečovatelské služby Města Dvůr 

Králové nad Labem. 

 

R/755/2020 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

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

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku města č. 5/2020 

O stanovení školských obvodů spádových mateřských škol zřízených městem Dvůr Králové 

nad Labem. OZV nabývá platnosti vyhlášením na úřední desce a účinnosti patnáctým dnem 

po dni vyhlášení. 

 

R/756/2020 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. odpisový plán Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884, na rok 2020, 

dle přílohy č. 1. 

R/757/2020 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit a vydat v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
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zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku města č. 6/2020 

O stanovení školských obvodů spádových základních škol zřízených městem Dvůr Králové 

nad Labem a části školského obvodu základní školy zřízené městem Dvůr Králové nad 

Labem. OZV nabývá platnosti vyhlášením na úřední desce a účinnosti patnáctým dnem po 

dni vyhlášení. 

 

R/758/2020 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. odpisový plán Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem pro rok 2020, dle přílohy 

č. 2. 

 

R/759/2020 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. získání mimořádné dotace ze státního rozpočtu na financování vícenákladů v souvislosti 

s epidemií COVID-19 ve výši 326.123 Kč pro pečovatelskou službu a noclehárnu, 

2. ukládá vedoucímu RAF 

2.1. zahrnout dotaci dle bodu 1.1. tohoto usnesení do návrhu nejbližšího rozpočtového 

opatření. 

Termín: 31.12.2020 

 

R/760/2020 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. souhlasit s rozšířením účelu použití poskytnuté dotace ANGELES Dance Group, z. s., 

IČO 27005054, Zábřezí 12, 544 01 Zábřezí - Řečice o nákup sportovního materiálu - 

vybavení pro tréninkovou činnost, 

2. doporučuje zastupitelstvu města 

2.1. schválit dodatek č. ŠKS/SMDO-2020/01369 D - 1 s ANGELES Dance Group, z. s., 

IČO 27005054, Zábřezí 12, 544 01 Zábřezí - Řečice a pověřit starostu města jeho podpisem, 

3. ukládá vedoucí ŠKS-KSCR 

3.1. předložit, v případě schválení, starostovi města smlouvu dle bodu 2.1. tohoto usnesení 

k podpisu. 

Termín: 29.12.2020 
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R/761/2020 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. vzít na vědomí Akční plán Centrály cestovního ruchu Královéhradeckého kraje - období 

IV. kvartál 2020 - I. pololetí 2021. 

 

R/762/2020 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. nevyhovět návrhu Blanky Zandlerové na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad 

Labem spočívající v možnosti realizace výstavby rodinného domu na p. p. č. 1293/1, 

1294/1, 1381/2 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem, 

1.2. nevyhovět návrhu Jiřího Váhaly na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad 

Labem spočívající v možnosti realizace výstavby rodinného domu na p. p. č. 1374/12 

v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem. 

 

R/763/2020 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s uzavřením dodatku č. 1 rámcové smlouvy o poskytování právních konzultací odboru VÚP 

s JUDr. Janem Marečkem, IČO 12636789, na Švihance 1476/1, 120 00 Praha 2, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. 1 rámcové smlouvy o poskytování právních konzultací odboru VÚP 

č. VÚP/POSS-2018/0929 s JUDr. Janem Marečkem, IČO 12636789, na Švihance 1476/1, 

120 00 Praha 2,  v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jeho 

podpisem, 

3. ukládá vedoucímu VÚP 

3.1. předložit dodatek č. 1 rámcové smlouvy dle bodu 2.1. starostovi města k podpisu. 

Termín: 18.12.2020 

 

R/764/2020 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. projekt „Zkvalitnění varovného a informačního systému města Dvůr Králové nad Labem“, 

1.2. žádost o dotaci z Operačního programu Ministerstva životního prostředí na realizaci 

projektu „Zkvalitnění varovného a informačního systému města Dvůr Králové nad Labem“ 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucímu RISM 

2.1. zajistit předložení žádosti o dotaci dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města  
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k podpisu a její následné podání ve spolupráci s manažerem krizového řízení 

a poradenskými společnostmi, 

Termín: 15.12.2020 

3. ukládá vedoucímu RAF 

3.1. v případě schválení žádosti o dotaci a přidělení finančních prostředků zapracovat 

požadovanou částku do návrhu rozpočtu na rok 2022. 

Termín: 30.11.2021 

 

R/765/2020 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. rozhoduje 

1.1. o stanovení závazných pravidel finančních úhrad výjezdů požární jednotky města Dvůr 

Králové nad Labem - Žireč vyvolaných elektrickou požární signalizací a vyhodnocených jako 

plané poplachy v případech, kdy je: 

 poplach potvrzen KOPISem HZS Královéhradeckého kraje a vozidlo předurčené jednotky 

požární ochrany opustí místo své dislokace, výše úhrady činí 1.500 Kč za planý výjezd, 

 poplach zrušen KOPISem HZS Královéhradeckého kraje v době mezi vyhlášením 

poplachu a opuštěním místa dislokace předurčené jednotky požární ochrany, výše 

úhrady činí 500 Kč za planý výjezd, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu č. KRI_1/OSTA-2020/1223 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

s provozovatelem elektrické požární signalizace NewCo Immo CZ GmbH, odštěpný závod, 

IČO 04325893 se sídlem Obchodní zóna 266, 431 11 Otvice, 

3. ukládá krizovému manažerovi 

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

Termín: 18.12.2020 

 

R/766/2020 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

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

zřízení), ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku města Dvůr Králové nad 

Labem č. 4/2020 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství s účinností od 

01.01.2021. 

 

R/767/2020 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem části pozemkové parcely č. 3806/32 o výměře 850 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, tj. celkové roční nájemné 4.250 Kč, Tělovýchovné 
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jednotě Dvůr Králové nad Labem, z. s. IČO 00527530, nábřeží Jiřího Wolkera 137, 

544 01 Dvůr Králové nad Labem, na dobu neurčitou od 04.12.2020, 

1.2. nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE-2020/1085 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: 20.12.2020 

 

R/768/2020 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 6 v čp. 40 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře 

Králové nad Labem, od 10.12.2020, na dobu určitou 5 let, za cenu 701 Kč/m2/rok včetně 

uplatnění meziročního inflačního růstu, Tomáši Němečkovi, IČO 76565068, Fügnerova 524, 

544 01 Dvůr Králové nad Labem, za účelem provozování zastavárny a bazaru, 

1.2. dodatek č. 4 k nájemní smlouvě OEMM/ONNP-2015/0717 - D 4 v souladu s bodem 

1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit dodatek č. 4 dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 12.12.2020 

 

R/769/2020 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 1 v čp. 2961 v ul. 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, IČO 044223623, Macharova 2089, 

544 01 Dvůr Králové nad Labem, za účelem výroby olejů lisovaných za studena a prodeje 

bezobalové zdravé výživy, 

1.2. dodatek č. 4 ke smlouvě OEMM/ONNP-2015/1220 -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: 17.12.2020 

 

R/770/2020 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 1 v čp. 2960, ul. Eduarda Zbroje ve Dvoře 
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Králové nad Labem s Danou Pechlátovou, IČO 62049763, sídlo Eduarda Zbroje 2960, 

544 01 Dvůr Králové nad Labem, dohodou k 31.12.2020, 

1.2. dohodu o ukončení nájmu č. OEMM/DOUS-2020/1220 v souladu s bodem 1.1. tohoto 

usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit dohodu o ukončení nájmu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města 

k podpisu. 

Termín: 17.12.2020 

 

R/771/2020 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 4 v čp. 400 v ulici Švehlova ve Dvoře Králové nad 

Labem, od 10.12.2020, na dobu určitou 1 rok, za cenu 1.820,80 Kč/m2/rok včetně uplatnění 

meziročního inflačního růstu, společnosti SAM 73 APPAREL, IČO 72115411, sídlo Milady 

Horákové 2774, 272 01 Kladno - Kročehlavy, zastoupená Janem Fahounem, 

1.2. dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu OEMM/ONNP - 2018/1034 - D- 2 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: 18.12.2020 

 

R/772/2020 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 32 v čp. 2903, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Vangelisu 

Ganačosovi, ***********************************************, na dobu určitou, od 

25.01.2021 do 24.01.2023, za smluvní nájemné 4.100 Kč/měsíc, za předpokladu, 

že Vangelis Ganačos uhradí před podpisem smlouvy jistotu ve výši trojnásobku měsíčního 

nájemného, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2020/1208 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: 11.12.2020 
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R/773/2020 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit prodej pozemkové parcely č. 797/11 o výměře 79 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, za kupní cenu ve výši 379 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 29.941 Kč, která byla 

stanovena znaleckým posudkem č. 421/2020,  Janě Novákové, *********************** 

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

1.2. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2020/1206 souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/774/2020 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit bezúplatný převod 39% podílu na bytové jednotce č. 2958/11 v čp. 2958, 

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

a stavebním pozemku č. 5222, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Marii Hofmannové, 

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

1.2. schválit smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2020/1209 v souladu s bodem 

1.1. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.3. schválit bezúplatný převod 39% podílu na bytové jednotce č. 2958/12 v čp. 2958, 

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

a stavebním pozemku č. 5222, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Ladislavu a Lucii Fišerovým, 

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

1.4. schválit smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2020/1210 v souladu s bodem 

1.3. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.5. schválit bezúplatný převod 39% podílu na bytové jednotce č. 2958/22 v čp. 2958, 

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

a stavebním pozemku č. 5222, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Zdeňku Vepřovskému, 

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

1.6. schválit smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2020/1211 v souladu s bodem 

1.5. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.7. schválit bezúplatný převod 39% podílu na bytové jednotce č. 2958/24 v čp. 2958, 

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

a stavebním pozemku č. 5222, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Ondřeji Růžičkovi, 

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

1.8. schválit smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2020/1212 v souladu s bodem 

1.7. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.9. schválit bezúplatný převod 39% podílu na bytové jednotce č. 2958/25 v čp. 2958, 

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

a stavebním pozemku č. 5222, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Ondřeji Langpaulovi, 

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

1.10. schválit smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2020/1213 v souladu s bodem 

1.9. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.11. schválit bezúplatný převod 39% podílu na bytové jednotce č. 2958/31 v čp. 2958, 

Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech 
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a stavebním pozemku č. 5222, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Haně Hájkové, ********* 

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

1.12. schválit smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2020/1214 v souladu s bodem 

1.11. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.13. schválit bezúplatný převod 39% podílu na bytové jednotce č. 2958/32 v čp. 2958, 

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

a stavebním pozemku č. 5222, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Miroslavu Všetečkovi, 

**************************************** a Zdeňce Vejborné, Štefánikova 2958, 

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

1.14. schválit smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2020/1215 v souladu s bodem 

1.13. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.15. schválit bezúplatný převod 39% podílu na bytové jednotce č. 2958/34 v čp. 2958, 

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

a stavebním pozemku č. 5222, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Kateřině Lukášové, 

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

1.16. schválit smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2020/1216 v souladu s bodem 

1.15. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.17. schválit bezúplatný převod 39% podílu na bytové jednotce č. 2958/44 v čp. 2958, 

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

a stavebním pozemku č. 5222, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Haně Pacákové, *********** 

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

1.18. schválit smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2020/1217 v souladu s bodem 

1.17. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.19. schválit bezúplatný převod 39% podílu na bytové jednotce č. 2958/45 v čp. 2958, 

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

a stavebním pozemku č. 5222, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Ing. Miroslavu Havrdovi, 

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

1.20. schválit smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2020/1218 v souladu s bodem 

1.19. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/775/2020 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. neschválit prodej částí pozemkových parcel č. 78/1, č. 78/3 a č. 78/4, všechny 

v k. ú. Trotina, Rudolfu Huťovi, ***************************. 

 

R/776/2020 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit prominutí 100 % stávajícího nájemného od 01.10.2020 do 31.12.2020 pro 

nájemce, kteří po dobu nouzového stavu nemohli vykonávat svoji činnost pro veřejnost dle 

přílohy č. 1, 

1.2. schválit prominutí 25 % z původního nájemného od 01.10.2020 do 31.12.2020 pro 

nájemce, kteří po dobu nouzového stavu mohli pouze z části vykonávat svoji činnost pro 

veřejnost dle přílohy č. 2, 
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1.3. neschválit poskytnutí slevy na nájemném nájemcům, na jejichž činnost měl nouzový stav 

minimální vliv dle přílohy č. 3, 

1.4. schválit vzor Dohody o odpuštění nájemného dle přílohy č. 4 a pověřit starostu města jejím 

podpisem. 

 

R/777/2020 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zřízení úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 1535/30, 

č. 1535/44, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, v rozsahu dle geometrického plánu 

č. 5121-13489/2020, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.600 Kč bez příslušné sazby 

DPH, tj. 3.146 Kč včetně příslušné sazby DPH, pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., 

1.2. smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2018643/VB/02 (ES OEMM/VB-

2020/1219) se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem 405 02 Děčín, 

Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, která je na základě plné moci zastoupena společností 

VČE – montáže, IČO 25938746, se sídlem 531 17 Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082, která 

je na základě plné moci zastoupena společností GEOŠRAFO s. r. o., IČO 64793036, se sídlem 

Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové,  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: 21.12.2020 

 

R/778/2020 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit prodej části pozemkové parcely č. 1535/30 o výměře 1 161 m2 v k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem, která je dle geometrického plánu označena jako nově vzniklá pozemková 

parcela č.  1535/56 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 859.744 Kč včetně 

příslušné sazby DPH, Martinu Benešovi, **************************************, 

1.2. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2020/1221 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/779/2020 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s uložením metropolitní sítě města Dvůr Králové nad Labem do části komunikace na 

pozemkové parcele č. 3631/22 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem a do části pozemkové 

parcely č. 3631/23 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za jednorázovou peněžitou vratnou 

kauci ve výši 5.990 Kč, 

2. schvaluje 

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

č. 9/60/20/0215/Va/NK (ES OI/OSTA-2020/1226) v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
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se Správou silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkovou organizací, IČO 70947996, se 

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

podpisem, 

3. ukládá vedoucímu OI 

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

Termín: 18.12.2020 

R/780/2020 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. vzít na vědomí žádost Vladimíra Jansy, Borovičky 3151, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, ze 

dne 24.11.2020 o úhradu 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, formou splátek na 5 let, 

1.2. neschválit úhradu kupní ceny formou splátek na 5 let 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/781/2020 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zapůjčení nebytového prostoru č. 20 o celkové výměře 32 m2 v čp. 101 na náměstí 

Republiky ve Dvoře Králové nad Labem, od 07.12.2020 do 31.12.2023 Městskému muzeu 

ve Dvoře Králové nad Labem, IČO 43464386, Sladkovského 530, 544 01 Dvůr Králové nad 

Labem, 

1.2. smlouvu o výpůjčce č. OEMM/OVYP-2020/1240 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit smlouvu o výpůjčce č. OEMM/OVYP-2020/1240 dle bodu 1.2. tohoto usnesení 

starostovi města k podpisu. 

Termín: 07.12.2020 

 

R/782/2020 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. žádost Základní školy Podharť o zakoupení budovy v ulici Antonína Wagnera č. p. 591 pro 

technické zázemí školy, 

2. ukládá starostovi města 

2.1. jednat s makléřem, případně s vlastníkem nemovitosti, o bližších podmínkách prodeje 

nemovitosti č. p. 591 v ulici Antonína Wagnera. 

Termín: 11.12.2020 
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R/783/2020 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly č. 10/2020 v organizaci Technické služby 

města Dvora Králové nad Labem, Seifertova 2936, 544 01 Dvůr Králové nad Labem ze dne 

25.09.2020, 

2. rozhoduje 

2.1. na základě Protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly č. 10/2020, o snížení osobního 

příplatku řediteli technických služeb města Ing. Janu Horsákovi na 3 měsíce o 2.000 Kč, za 

zjištěná pochybení a porušení § 35 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, s platností od 01.01.2021, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. předložit nový mzdový výměr pro ředitele technických služeb města dle bodu 2.1. tohoto 

usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 15.12.2020 

 

R/784/2020 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. rozhoduje 

1.1. o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na službu „Monitoring médií pro 

město Dvůr Králové nad Labem v období 01.01.2021 do 31.12.2021“, kterým je společnost 

NEWTON Media, a. s., IČO 28168356, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, za cenu 

43.560 Kč včetně DPH, 

2. schvaluje 

2.1. Smlouvu o dodávání monitoringu médií na rok 2021 č. VKV/OSTA-2020/1207 

se společností NEWTON Media, a. s., IČO 28168356, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 

4, a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

3. ukládá vedoucí VKV 

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

3.2. informovat účastníky veřejné zakázky malého rozsahu o jejím výsledku. 

Termín: 11.12.2020 

 

R/785/2020 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. rozhoduje 

1.1. o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na výrobu a zpracování reportáží 

pro město Dvůr Králové nad Labem v roce 2021, kterým je společnost VTV komunitní 

televize, z. s., IČO 08825882, Libonice 95, 508 01 Hořice, za cenu 2.890 Kč/reportáž včetně 

DPH, 
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2. schvaluje 

2.1. Smlouvu o dílo na výrobu a zpracování reportáží pro město Dvůr Králové nad Labem v roce 

2021 č. VKV/DILO-2020/1224 se společností VTV komunitní televize, z. s., IČO 08825882, 

Libonice 95, 508 01 Hořice, a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

3. ukládá vedoucí VKV 

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

3.2. zajistit zveřejnění smlouvy dle bodu 2.1. v registru smluv, 

3.3. informovat účastníky veřejné zakázky malého rozsahu o jejím výsledku. 

Termín: 23.12.2020 

 

R/786/2020 - 67. 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/787/2020 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. vzít na vědomí zápisy Osadního výboru Verdek z 31.08.2020, Osadního výboru Lipnice 

z 16.09.2020 a Osadního výboru Žireč z měsíce října a listopadu 2020, 

1.2. schválit odpověď na zápisy Osadního výboru Verdek, Osadního výboru Lipnice a Osadního 

výboru Žireč. 

 

R/788/2020 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. program 13. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného ve čtvrtek 

10.12.2020 od 16:00 hodin v sále Hankova domu. 

 

1. Zahájení 

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

3. Výbory ZM 

4. Peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy ZM Dvůr Králové nad 

Labem, za výkon funkce členů a předsedů výborů ZM 

5. Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 4/2020 o místním poplatku 

za užívání veřejného prostranství 

6. Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 5/2020 o stanovení 

školských obvodů spádových mateřských škol zřízených městem Dvůr Králové nad Labem 

7. Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 6/2020 o stanovení 
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školských obvodů základních škol zřízených městem Dvůr Králové nad Labem a části 

školského obvodu základní školy zřízené městem Dvůr Králové nad Labem 

8. Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 15/2020 Statut a financování osadních 

výborů v částech města Dvůr Králové nad Labem 

9. Cena vodného a stočného pro rok 2021 

10. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací pro roky 2021-2030 

11. Pomoc nájemcům v prostorách sloužících podnikání v majetku města 

12. Majetkové záležitosti 

13. Návrhy na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 

14. Informativní zpráva z činnosti pracovní skupiny Labská stezka 

15. Akční plán Centrály cestovního ruchu Královéhradeckého kraje 

16. Angeles Dance Group, z. s. – rozšíření účelu použití dotace 

17. Rozpočtové opatření č. 5 pro rok 2020 

18. Úprava rozpočtu pro rok 2020 dle případných požadavků přezkumu hospodaření 

a návazností k ostatním rozpočtům 

19. Návrh rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2021 

20. Střednědobý výhled rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na léta 2022 až 2023 

21. Budoucí investiční záměry města Dvůr Králové nad Labem - informace k financování 

22. Diskuze 

23. Závěr. 

 

 

 

 

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

     
            

          


