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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

68. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 konané dne 16.12.2020 

R/789/2020 - 68. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zpoplatněné služby svozu a zajištění využití bioodpadu, kdy přihlášení účastníci projektu 

budou v roce 2021 přispívat na projekt částkou 300 Kč za nádobu o objemu 140 l za rok, 

500 Kč za nádobu o objemu 240 l za rok a 1.600 Kč za nádobu o objemu 770 l za rok se 

splatností do 31.03.2021 u stávajících smluv, příp. do 15 dnů od podpisu smlouvy 

o výpůjčce (nádoby budou poskytovány do vyčerpání zásob). 

 

R/790/2020 - 68. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se založením letničkových záhonů v lokalitách: 1. vedle kruhového objezdu na náměstí 

Denisovo, 2. vedle kruhového objezdu naproti lázním, 3. u polikliniky v ulici Rooseveltova, 

4. u křižovatky ulic Štefánikova a Elišky Krásnohorské, 5. nábřeží Benešovo, 6. křižovatka 

ulice Vrchlického a Nedbalova, 7. ulice Slunečná a 8. ulice Heydukova, 

2. ukládá řediteli TSM 

2.1. realizovat přípravu záhonů a výsev vhodných směsí letniček v lokalitách dle bodu 

1.1. tohoto usnesení. 

Termín: 20.04.2021 

 

R/791/2020 - 68. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. odvolává 

1.1. Jaroslavu Kirschovou z povodňové komise města Dvůr Králové nad Labem k 17.12.2020, 

2. jmenuje 

2.1. Stanislavu Stolínovou do povodňové komise města Dvůr Králové nad Labem k 17.12.2020. 
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R/792/2020 - 68. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 12/2020 Sazebník úhrad za poskytování 

informací v roce 2021, 

2. souhlasí 

2.1. se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města, 

3. ukládá vedoucímu RAF 

3.1. předložit starostovi města k podpisu vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem 

č. 12/2020 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, 

3.2. zveřejnění vnitřního předpisu dle bodu 1.1. na webových stránkách města. 

Termín: 21.12.2020 

 

R/793/2020 - 68. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 17/2020 Rozdělení rozpočtového 

hospodaření do organizačních jednotek rozpočtu dle rozpočtové skladby s vymezením 

seznamu příkazců operací s účinností od 01.01.2021, 

2. ukládá vedoucímu RAF 

2.1. předložit starostovi města k podpisu vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem 

č. 17/2020 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, 

Termín: 21.12.2020 

3. nesouhlasí 

3.1. se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města. 

 

R/794/2020 - 68. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 18/2020 Prováděcí předpis na rok 2021 

ke Statutu sociálního fondu zaměstnanců města Dvůr Králové nad Labem a uvolněných 

členů Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem, 

2. ukládá vedoucímu RAF 

2.1. předložit starostovi města k podpisu vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem 

č. 18/2020 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, 

Termín: 21.12.2020 

3. nesouhlasí 

3.1. se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města. 
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R/795/2020 - 68. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. závazné ukazatele rozpočtu na rok 2021 pro město Dvůr Králové nad Labem a městem 

zřízené příspěvkové organizace dle tabulek č. 1 Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 

2021, č. 2 Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2021 dle organizačních jednotek 

a paragrafů rozpočtové skladby a č. 3 Závazné ukazatele rozpočtu města stanovené 

příspěvkovým organizacím na rok 2021. 

 

R/796/2020 - 68. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. další spolupráci s veterinárními ordinacemi a lékaři za účelem zajištění trvalého označování 

psů na území města Dvůr Králové nad Labem formou Smluv o spolupráci: 

MVDr. Jaroslav Rapáč, Žireč 139, Dvůr Králové nad Labem (ES č. RAF/SPOL-2020/1258), 

FANA - veterinární ambulance, MVDr. Petr Falta - Husova 124, Dvůr Králové nad Labem 

(ES č. RAF/SPOL-2020/1259), 

MVDr. Pavel Kočí, Slunečná 2257, Dvůr Králové nad Labem (ES č. RAF/SPOL-2020/1260), 

MVDr. Dalibor Sova, Na Třešňovce 191, Velichovky (ordinace Švehlova 866, Dvůr Králové 

nad Labem) (ES č. RAF/SPOL-2020/1261), 

Mobilní veterinární služba DAKTARI, MVDr. Vilma Kajerová, Ph.D., Rooseveltova 455, Dvůr 

Králové nad Labem (ES č. RAF/SPOL-2020/1262), 

Mobilní veterinární služba DAKTARI, MVDr. Martina Taslerová, Rooseveltova 455, Dvůr 

Králové nad Labem (ES č. RAF/SPOL-2020/1263), 

MVDr. Lukáš Pavlačík, Ph.D., Štefánikova 1029 (ordinace Tylova 511, Dvůr Králové nad 

Labem), Dvůr Králové nad Labem, (ES č. RAF/SPOL-2020/1264), 

MVDr. Lenka Němcová, Zaloňov 3, 551 01 Jaroměř, (ES č. RAF/SPOL-2020/1265), 

1.2. v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení Smlouvy o spolupráci dle příloh č. 1 až 8 tohoto 

materiálu a pověřuje starostu města podpisem těchto smluv, 

2. ukládá vedoucímu RAF 

2.1. předložit Smlouvy o spolupráci dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 21.12.2020 

 

R/797/2020 - 68. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zahájením zadávání podlimitní veřejné zakázky: „Rekonstrukce 2. a 3. N. P. azylového 

Domu Žofie“ s tím, že tato podlimitní veřejná zakázka na stavební práce bude zadávána 

formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., zákon 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dále jen „zákon“, 

 

 

2. schvaluje 
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2.1. v souladu s § 53 zákona, že tato podlimitní veřejná zakázka na stavební práce bude 

zadávána formou zjednodušeného podlimitního řízení včetně příslušných dokladů (Výzvy 

a zadávací dokumentace) a časový harmonogram zadávání a přepokládané realizace této 

veřejné zakázky, 

2.2. v souladu s § 43 zákona, společnost Český a moravský účetní dvůr, s. r. o., IČO 25972154, 

se sídlem Dašická 247, 530 03 Pardubice, zastoupenou Ing. Janou Dvořákovou, jako osobu, 

která bude zadavatele zastupovat při provádění úkonů podle tohoto zákona souvisejících 

se zadávacím řízením a tedy i jako osobu oprávněnou pro elektronické otevírání nabídek, 

2.3. vedoucího odboru RISM, jako osobu oprávněnou, jednat ve věcech této veřejné zakázky, 

jak se společností Český a moravský účetní dvůr, s. r. o., tak i navenek a zároveň také jako 

osobu oprávněnou pro elektronické otevírání nabídek, 

2.4. vedoucího odboru OI, jako osobu oprávněnou pro elektronické otevírání nabídek, 

2.5. složení hodnotící komise a současně komise pro posouzení splnění podmínek účasti, 

včetně náhradníků, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. zajistit, aby členové hodnotící komise a zároveň komise pro posouzení splnění podmínek 

účasti (případně náhradníci za členy komise) zahájili svoji činnost prvním jednáním dne 

13.01.2021 (v 09:45 hod.) před elektronickým otevíráním obálek s doručenými nabídkami, 

Termín: 13.01.2021 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. zajistit přípravu veřejné zakázky: „Rekonstrukce 2. a 3. N. P. azylového Domu Žofie“ i její 

realizaci. 

Termín: 30.06.2022 

 

R/798/2020 - 68. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s podmínkami napojení plynárenského zařízení v lokalitě Sylvárov – malá průmyslová zóna 

za areálem Technických služeb města a s prodejem tohoto plynárenského zařízení, a to za 

cenu 795.059,54 Kč včetně příslušné sazby DPH, z důvodu provozování plynových zařízení 

jako součást distribuční soustavy společnosti GasNet, s. r. o., IČO 27295567, Klíšská 940/96, 

Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského 

zařízení a o budoucí smlouvě kupní č. smlouvy 9420003115/2020/4000233532 (ES - 

RISM/BUDO-2020/1168) se společností GasNet, s. r. o., IČO 27295567, Klíšská 940/96, 

Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, která je na základě plné moci zastoupena společností GasNet 

Služby, s. r. o., IČO 27935311, Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno a pověřuje 

starostu města podpisem této smlouvy, 
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3. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 30.12.2020 

R/799/2020 - 68. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zvýšením nájmu za vodohospodářský majetek pro rok 2021 o 1.300.000 Kč bez DPH, 

tj. 1.573.000 Kč vč. DPH na částku 13.700.000 Kč/1rok bez DPH, tj. 16.577.000 Kč včetně 

DPH, 

2. schvaluje 

2.1. Dodatek č. 9 RIM/NAJE-2012/1819-D9 ke smlouvě ze dne 27.06.2012, se společností 

Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s. r. o., nám. Denisovo 766, 

544 01 Dvůr Králové nad Labem v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 

starostu města jeho podpisem, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. předložit Dodatek č. 9 RIM/NAJE-2012/1819-D9 starostovi města k podpisu, 

Termín: 21.12.2020 

4. ukládá vedoucímu RAF 

4.1. zahrnout navýšení nájemného do příjmové části rozpočtu v rámci návrhu nejbližšího 

rozpočtového opatření pro rok 2021. 

Termín: 31.03.2021 

 

R/800/2020 - 68. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. žádost o finanční příspěvek na vybudování nové části vodovodního a kanalizačního řadu 

v ulici Čelakovského umožňujícího rozvoj této lokality od Petra Raina, Na Příčce 3167, Dvůr 

Králové nad Labem ze dne 18.11.2020, 

2. schvaluje 

2.1. odpověď žadateli, kdy bude žádost řešena po schválení vnitřního předpisu města „Pravidla 

pro nabývání inženýrských sítí městem Dvůr Králové nad Labem“, který bude upravovat 

jednotný postup pro řešení spolufinancování nově budovaných kanalizačních 

a vodovodních řadů na žádost vlastníků nemovitostí a pověřuje místostarostu jejím 

podpisem, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. postupovat dle nového vnitřního předpisu „Pravidla pro nabývání inženýrských sítí městem 

Dvůr Králové nad Labem“ po nabytí jeho platnosti a účinnosti a předložit radě města návrh 

na řešení výše uvedené žádosti. 

Termín: 31.03.2021 
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R/801/2020 - 68. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. rozhoduje 

1.1. o využití architektonické soutěže podle Soutěžního řádu České komory architektů pro 

výběr návrhu řešení a následně i zpracovatele navazujících projekčních fází na revitalizaci 

autobusového nádraží ve Dvoře Králové nad Labem, 

2. jmenuje 

2.1. Ing. Jana Helbicha a Ing. arch. Otu Černého jako závislé členy poroty, MgA. Jakuba 

Chuchlíka, Ing. arch. Martina Freie a Ing. arch. Ivana Lejčara jako nezávislé členy poroty 

v rámci architektonické soutěže o návrh řešení revitalizace autobusového nádraží ve Dvoře 

Králové nad Labem, 

2.2. Ing. Jana Jarolíma jako závislého náhradníka za členy poroty a Ing. arch. Tomáše Cacha jako 

nezávislého náhradníka za členy poroty v rámci architektonické soutěže o návrh řešení 

revitalizace autobusového nádraží ve Dvoře Králové nad Labem. 

 

R/802/2020 - 68. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s uložením sítí technické infrastruktury (vodovod, splašková kanalizace, veřejné osvětlení, 

metropolitní síť) města Dvůr Králové nad Labem do částí pozemkových parcel č. 3631/3, 

č. 3631/21, 3646/1, ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, svěřené do správy Správě Silnic 

Královéhradeckého kraje, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za jednorázovou 

peněžitou vratnou kauci ve výši 404.806 Kč a 10.255 Kč včetně příslušné sazby DPH, 

2. schvaluje 

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

č. 9/60/20/0227/Va/NK (RISM/OSTA-2020/1254) a č.9/60/20/0131/Va/HK (RISM/OSTA-

2020/1255) v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení se Správou silnic Královéhradeckého 

kraje, příspěvkovou organizací, IČO 70947996, se sídlem Hradec Králové - Plačice, 

Kutnohorská 59, 500 04 a pověřuje starostu města jejich podpisem, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 22.12.2020 

 

R/803/2020 - 68. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se snížením ceny díla na akci: „Rekonstrukce ulice Pod Safari, Dvůr Králové nad Labem“ 

o 17.600 Kč bez DPH, tj. 21.296 Kč vč. DPH, na částku 3.772.739,22 Kč bez DPH, 

tj. 4.565.014,46 Kč vč. DPH a s prodloužením záruky na 180 měsíců na část stavby 

(betonová přídlažba u komunikace) a na prodloužení záruky 84 měsíců na stavbu jako na 

celek, 
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2. schvaluje 

2.1. dodatek č. 2 RISM/DILO-2020/0439-D2 se zhotovitelem: KAMPA - MARYNKA s. r. o., 

IČO 26014998, Lesní 1060, 514 01 Jilemnice a pověřuje starostu jeho podpisem, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. předložit dodatek č. 2 RISM/DILO-2020/0439-D2 starostovi města k podpisu. 

Termín: 22.12.2020 

R/804/2020 - 68. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se snížením ceny díla o 108.451,50 Kč bez DPH, tj. 131.226,31 Kč vč. DPH, na částku 

2.095.696,55 Kč bez DPH, tj. 2.535.792,83 Kč vč. DPH na základě geodetického zaměření 

celé stavby a dopočítání jednotlivých výměr položek rozpočtu na akci „Dvůr Králové nad 

Labem – Chodník v ulici Nedbalova“, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. 2 RISM/DILO-2020/0383-D2 se zhotovitelem: Pavel BOŘEK – STAVEBNÍ FIRMA, 

IČO 11112166, Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu 

jeho podpisem, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. předložit dodatek č. 2 RISM/DILO-2020/0383-D2 starostovi města k podpisu. 

Termín: 22.12.2020 

R/805/2020 - 68. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. podání žádosti Mateřskou školou, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428, do 

programu „Malý zahradník“ vyhlášeného společností Agro CS a. s. 

 

R/806/2020 - 68. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. vzít na vědomí vyhodnocení Akčního plánu rozvoje sociálních služeb pro správní obvod 

města Dvůr Králové nad Labem za rok 2020 dle přílohy č. 1. 

 

R/807/2020 - 68. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. podání žádosti Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem do programu 20KPG01 

podpora činnosti muzeí a galerií v rámci Královéhradeckého kraje na restaurování 

sbírkového předmětu - řemeslný prapor, 

2. souhlasí 

2.1. v případě kladného vyřízení žádosti dle bodu 1.1. tohoto usnesení, s přijetím finančních 
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prostředků poskytnutých Městskému muzeu ve Dvoře Králové nad Labem. 

 

R/808/2020 - 68. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí dotace Spolku pro Dvorek, IČO 8375917, Žireč 160, Dvůr Králové nad Labem, ve 

výši 25.000 Kč na úhradu technického zajištění přenosů, zvuk, honoráře muzikantům 

v rámci projektu s názvem On - line adventní koncerty ve Dvoře Králové nad Labem, 

1.2. smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2020/1270 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: 31.12.2020 

 

R/809/2020 - 68. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. vyhlašuje 

1.1. dotační program na podporu tělovýchovy a sportu dle přílohy č. 1, 

2. ukládá vedoucí ŠKS-KSCR 

2.1. zveřejnit vyhlášení dotačního programu dle bodu 1.1. na úřední desce městského úřadu. 

Termín: 18.12.2020 

R/810/2020 - 68. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. pověřuje 

1.1. ředitele městské policie Jana Štípka jednat jménem obce v pracovněprávních vztazích 

čekatelů, strážníků a dalších zaměstnanců obce zařazených do městské policie, 

a to v rozsahu oprávnění vedoucího zaměstnance, jak je vymezeno v ustanovení § 11 

zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, v platném znění a vnitřních předpisů Městské policie 

Dvůr Králové nad Labem. 

 

R/811/2020 - 68. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. rozhoduje 

1.1. o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na službu „Roznášková služba Novin 

královédvorské radnice na rok 2021“, kterým je Česká pošta, s. p., IČO 47114983, 

Politických vězňů 909/4, 110 00 Praha 1, za cenu dle aktuálního ceníku České pošty, s. p., 

2. schvaluje 

2.1. Smlouvu o Roznášce informačních/propagačních materiálů č. VKV/OSTA-2020/1273 

se společností Česká pošta, s. p., IČO 47114983, Politických vězňů 909/4, 110 00 Praha 1, 

a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 



9/14 

 

 

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: 20.01.2021 

 

R/812/2020 - 68. 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. 16/2020 - Podmínky pro 

zřízení vyhrazeného parkovacího místa, s účinností od 01.01.2021 a pověřuje starostu 

města jeho podpisem, 

2. souhlasí 

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

Labem, 

3. ukládá vedoucí ODS 

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

Termín: 30.12.2020 

 

R/813/2020 - 68. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje 

1.1. řediteli Technických služeb města Dvora Králové nad Labem vybrat nejvhodnější nabídku 

veřejné zakázky – „Dodávka 1 ks nákladního vozidla s třístranným sklápěčem do 3,5 t“, 

kterou byla hodnotící komisí určena nabídka společnosti Fa RENE s. r. o., se sídlem Bří 

Štefanů 886, 500 03 Hradec Králové, s nabídkovou cenou 985.000,00 Kč bez DPH, tedy 

1.191.850,00 Kč s DPH, za nákladní vozidlo FUSO Canter 3,5t 4x2 typ 3S15 s třístranným 

sklápěčem s termínem dodání do 21 dnů od podpisu kupní smlouvy. 

 

R/814/2020 - 68. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. aktualizované znění Ceníku prací a služeb Technických služeb města Dvora Králové nad 

Labem s platností od 01.01.2021, dle přílohy č. 2. 

 

R/815/2020 - 68. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s uzavřením dohod o narovnání č. 7 a č. 8/2020 mezi Technickými službami města Dvora 

Králové nad Labem a společností ZEBRA GROUP s. r. o. dle přílohy č. 2 a č. 3, 
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2. souhlasí 

2.1. s uzavřením nájemních smluv č. 10 a 11/2020 mezi Technickými službami města Dvora 

Králové nad Labem a společností ZEBRA GROUP s. r. o., IČO 02864240, Týnská 1053/21, 

110 00 Praha 1, tak jak jsou předloženy s účinností od 01.01.2021 dle příloh č. 5 a č. 7 

včetně uzavření servisních smluv k těmto nájemním smlouvám dle přílohy č. 6 a č. 8, 

3. ukládá řediteli TSM 

3.1. vypsat výběrové řízení na pořízení nových vozidel v souladu se schváleným investičním 

příspěvkem a rozpočtem na rok 2021 či případně vypsat výběrové řízení na pronájem 

potřebných vozidel. 

Termín: 31.05.2021 

 

R/816/2020 - 68. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. řediteli Technických služeb města Dvora Králové nad Labem, Ing. Janu Horsákovi, mzdový 

výměr s účinností od 01.01.2021 do 31.03.2021 dle přílohy č. 2 a mzdový výměr s účinností 

od 01.04.2021 dle přílohy č. 4. 

 

R/817/2020 - 68. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. výpůjčku 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 

průmyslové škole a Střední odborné škole, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 

2069, dále movitého majetku v celkové hodnotě 469.606 Kč umístěného v nebytových 

prostorách budovy bez čp. Sportovní hala na nábřeží Jiřího Wolkera, na dobu určitou od 

01.01.2021 do 30.06.2021, 

1.2. smlouvu o výpůjčce č. OEMM/OVYP-2020/1252 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 31.12.2020 

 

R/818/2020 - 68. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. neschvaluje 

1.1. poskytnutí slevy ve výši 25 % na nájemném pro rok 2021 společnosti SAM 73 

APPAREL s. r. o., IČO 72115411, Milady Horákové 2774, 272 01 Kladno - Kročehlavy, 

zastoupené Janem Fahounem, jednatelem společnosti. 
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R/819/2020 - 68. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. oznámení o ukončení veřejné autobusové dopravy v Královehradeckém kraji od 07.03.2021 

od společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí, a. s., IČO 60108851, Třebovská 330, 652 00 Ústí nad 

Orlicí, 

2. souhlasí 

2.1. s ukončením smluvního vztahu se společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí, a. s., IČO 60108851, 

Třebovská 330, 652 00 Ústí nad Orlicí dohodou ke dni 06.03.2021, 

3. schvaluje 

3.1. dohodu č. OEMM/DOUS-2020/1256 o ukončení smlouvy o užívání autobusových stání na 

autobusovém nádraží ve Dvoře Králové nad Labem a pověřuje starostu města jejím 

podpisem, 

4. ukládá vedoucí OEMM 

4.1. předložit dohodu dle bodu 3.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 29.01.2021 

 

R/820/2020 - 68. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 11 v čp. 950, Boženy Němcové, Dvůr Králové nad Labem, jako bytu 

sociálního z dotačního programu IROP, Tomáši Kočovskému, ******************* 

******************, dle VP města č. 11/2019, na dobu určitou, od 18.12.2020 do 

17.12.2021, za smluvní nájemné 3.560 Kč/měsíc, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2020/1049 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: 30.12.2020 

 

R/821/2020 - 68. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3544 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, v rozsahu dle geometrického plánu č. 5108-13631/2019, za 

jednorázovou finanční náhradu ve výši 8.000 Kč bez příslušné sazby DPH, tj. 9.680 Kč 

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

1.2. smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2018737/VB/01 (ES OEMM/VB-

2020/1266) se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem, Teplická 874/8, 

Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, která je na základě plné moci zastoupena společností 
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VČE – montáže, IČO 25938746, se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice, 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: 08.01.2021 

R/822/2020 - 68. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3580 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, v rozsahu dle geometrického plánu č. 5135-105/2020, za jednorázovou 

finanční náhradu ve výši 8.600 Kč bez příslušné sazby DPH, tj. 10.405 Kč včetně příslušné 

sazby DPH, pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., 

1.2. smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2018853/VB/2 (ES OEMM/VB-

2020/1267) se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 

Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, která je na základě plné moci zastoupena společností 

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

je na základě plné moci zastoupena společností GGP s. r. o., IČO 04045408, se sídlem Nad 

Stadionem 1311, 549 01 Nové Město nad Metují 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: 08.01.2021 

 

R/823/2020 - 68. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. nesouhlasí 

1.1. se stavbou „NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU p. p. č. 638/1, k. ú. DVŮR KRÁLOVÉ NAD 

LABEM“ dle předložené projektové dokumentace a požaduje její upravení dle zápisu 

z architektonické komise č. 1/2020. 

 

R/824/2020 - 68. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 665/3 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: 23.12.2020 
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R/825/2020 - 68. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3652 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.000 Kč bez příslušné sazby 

DPH, tj. 2.420 Kč včetně příslušné sazby DPH, s umístěním stavby v části pozemkové 

parcely č. 3652 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby č. IV-12-2021533/1 (ES OEMM-BUDO-2020/1271) se společností ČEZ 

Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, 

která je na základě plné moci zastoupena společností MATEX HK s. r. o., IČO 25968807, se 

sídlem Kladská 181, 500 03 Hradec Králové a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 08.01.2021 

 

R/826/2020 - 68. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3544 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.200 Kč bez příslušné sazby 

DPH, tj. 2.662 Kč včetně příslušné sazby DPH, s umístěním stavby v části pozemkové 

parcely č. 3544 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby č. IV-12-2021132/1 (ES OEMM-BUDO-2020/1272) se společností ČEZ 

Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, 

která je na základě plné moci zastoupena společností MATEX HK s. r. o., IČO 25968807, se 

sídlem Kladská 181, 500 03 Hradec Králové a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 08.01.2021 

 

R/827/2020 - 68. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s pronájmem datových okruhů optické metropolitní sítě (Komenského - Erbenova, 

Sladkovského, Nad Parkem, Macharova) Martinu Frýzlovi za cenu 66.200 Kč včetně 

DPH/rok, 
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2. schvaluje 

2.1. smlouvu o poskytování služeb č. OI/POSS-2020/1280 s Martinem Frýzlem, IČO 66822009, 

Dolní Nemojov 262, 544 61 Nemojov a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucímu OI 

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

Termín: 31.12.2020 

 

R/828/2020 - 68. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s pronájmem datového okruhu optické metropolitní sítě (Komenského - Heydukova) 

Martinu Frödemu za cenu 21.083 Kč včetně DPH/rok, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o poskytování služeb č. OI/POSS-2020/1281 s Martinem Frödem, IČO 62050729, 

Sochorova 1694, 544 01 Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města jejím 

podpisem, 

3. ukládá vedoucímu OI 

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

Termín: 31.12.2020 

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

      


