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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

70. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 konané dne 13.01.2021 

R/1/2021 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. žádost Markéty Škopové, ***************************************, o pronájem 

bytu č. 21 v čp. 963, Sladkovského, Dvůr Králové nad Labem, odchylně od Pravidel pro 

hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem, 

2. neschvaluje 

2.1. pronájem bytu č. 21 v čp. 963, Sladkovského, Dvůr Králové nad Labem, Markétě Škopové, 

****************************************. 

 

R/2/2021 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 1831/12 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, v rozsahu dle geometrického plánu č. 5155-532/2020, za jednorázovou 

finanční náhradu ve výši 2.000 Kč bez příslušné sazby DPH, tj. 2.420 Kč včetně příslušné 

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

1.2. smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IE-12-2007545/VB/-1 (ES OEMM/VB-

2021/0001) 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 

SIGNALBAU a. s., IČO 25840819, se sídlem Moštěnská 60/4a, 750 02 Přerov III - Lověšice, 

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: 02.02.2021 
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R/3/2021 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 343 v k. ú. Sylvárov, 

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. 343 

v k. ú. Sylvárov, pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., 

2. schvaluje 

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

stavby č. IV-12-2021666/1 (ES OEMM-BUDO-2021/0002) 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: 02.02.2021 

 

R/4/2021 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 2309/9 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 200 Kč bez příslušné sazby 

DPH, tj. 242 Kč včetně příslušné sazby DPH za každý, i započatý, metr uloženého 

elektrického vedení a zařízení, nejméně však 2.000 Kč bez příslušné sazby DPH, tj. 2.420 Kč 

včetně příslušné sazby DPH, s umístěním stavby v části pozemkové parcely č. 2309/9 

v k. ú. Dvůr Králové nad Labem pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., 

2. schvaluje 

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

stavby č. IZ-12-2001741/SOBS VB/2 (ES OEMM-BUDO-2021/0003) 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 Jaroslavem Kuličkou, IČO 76512037, se sídlem 

Okružní 932, 517 21 Týniště nad Orlicí 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: 02.02.2021 

 

R/5/2021 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. nedoporučuje zastupitelstvu města 

1.1. souhlasit s technickými podmínkami k prodeji zájmové části pozemkové parcely č. 311/1 
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v k. ú. Sylvárov, které jsou uvedeny v dopise zn. S36205/2016-O31, 41983/16 ze dne 

04.10.2016, 

1.2. souhlasit s navrhovanou kupní cenou ve výši 30.000 Kč za odkoupení části pozemkové 

parcely č. 311/1 v k. ú. Sylvárov, která je dle geometrického plánu č. 214-423/2016 

označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 311/25 v k. ú. Sylvárov. 

 

R/6/2021 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. předložené nabídky na využití části pozemkové parcely č. 1697/1 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, 

2. konstatuje 

2.1. že zadávací podmínky vyhlášeného záměru splnila pouze nabídka společnosti BRICKBAY SE, 

IČO 07459904 se sídlem Plaská 622/3, 150 00 Praha 5 – Malá Strana, 

3. ukládá předsedovi stavebně-architektonické komise RM 

3.1. zajistit projednání předložené nabídky společnosti BRICKBAY SE ve stavebně - 

architektonické komisi. 

Termín: 29.01.2021 

 

R/7/2021 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. ukončení pronájmu části pozemkové parcely č. 420 o výměře 25 m2 v k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem, s Elli Prausovou, ************************************, dohodou 

k 18.01.2021, 

1.2. dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2021/0005 v souladu s bodem 

1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit dohodu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 18.01.2021 

 

R/8/2021 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. žádost o dotaci z dotačního programu „Životní prostředí a zemědělství 2021 - opatření 

k zadržování vody v krajině“, jehož vyhlašovatelem je Královéhradecký kraj na projekt: 

„Revitalizace požární nádrže Žireč“ a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucímu RISM 

2.1. zajistit podání žádosti o dotaci dle bodu 1.1. tohoto usnesení, 
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Termín: 15.01.2021 

3. ukládá vedoucímu RAF 

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

prostředků do příslušného rozpočtového opatření v roce 2021. 

Termín: 01.07.2021 

 

R/9/2021 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly č. 11/2020 v organizaci Městské muzeum ve 

Dvoře Králové nad Labem, Sladkovského 530, 544 01 Dvůr Králové nad Labem ze dne 

07.12.2020. 

 

R/10/2021 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. žádost od Alžběty Hubené, 544 01 Lipnice 114 o možnostech zajištění pitné vody pro 

rodinný dům ze dne 16.11.2020, 

2. schvaluje 

2.1. odpověď žadatelce, dle schváleného vnitřního předpisu města „Pravidla pro nabývání 

inženýrských sítí městem Dvůr Králové nad Labem“, který upravuje jednotný postup pro 

řešení spolufinancování nově budovaných kanalizačních a vodovodních řadů na žádost 

vlastníků nemovitostí a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

R/11/2021 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

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

Spojených národů 1620, z výběrového dotačního řízení Královéhradeckého kraje, a to na 

projekty: Juniorfilm - Memoriál Jiřího Beneše a Malé vize 2021 ve výši 35.000 Kč a LT Jívka - 

pobytový dětský tábor 2021 ve výši 35.000 Kč, 

2. souhlasí 

2.1. s přijetím finančních prostředků v případě kladného vyřízení žádostí uvedených v bodě 

1.1. tohoto usnesení. 

 

R/12/2021 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. vyhlašuje 

1.1. dotační program na podporu služeb souvisejících se sociální oblastí pro rok 2021, dle 

přílohy č. 1, 
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2. ukládá vedoucí ŠKS 

2.1. zveřejnit dotační program dle bodu 1.1. na úřední desce městského úřadu. 

Termín: 14.01.2021 

 

R/13/2021 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. výzvu k podání žádostí o účelové neinvestiční dotace pro poskytovatele sociálních služeb 

na rok 2021 dle přílohy č. 1, 

2. ukládá vedoucí ŠKS 

2.1. zveřejnit výzvu dle bodu 1.1. tohoto usnesení na úřední desce městského úřadu. 

Termín: 18.01.2021 

 

R/14/2021 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. podání žádosti Pečovatelskou službou Města Dvůr Králové nad Labem o účelovou dotaci ve 

výši 5.500.700 Kč na sociální služby z rozpočtu Královéhradeckého kraje v rámci dotačního 

programu A pro rok 2021, 

2. souhlasí 

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

1.1. tohoto usnesení. 

 

R/15/2021 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. určuje 

1.1. plat ředitelce Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2428, ředitelce 

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

školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, ředitelce Základní umělecké školy 

R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem, nám. T. G. Masaryka 83, ředitelce Domu dětí 

a mládeže JEDNIČKA, Spojených národů 1620, Dvůr Králové nad Labem, řediteli Základní 

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

Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884 a řediteli Základní školy Schulzovy sady, Dvůr 

Králové nad Labem, Školní 1235, s účinností od 01.01.2021, dle přílohy č. 1 a pověřuje 

starostu města podpisem platových výměrů. 

 

R/16/2021 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. podání žádostí o poskytnutí dotací pro městské informační centrum a sezónní informační 
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centrum, do dotačního programu Královéhradeckého kraje - 21CRG04 Podpora činnosti 

turistických informačních center, 

2. ukládá vedoucí ŠKS-KSCR 

2.1. zajistit podání žádostí do dotačního programu uvedeného v bodě 1.1. tohoto usnesení. 

Termín: 13.01.2021 

 

R/17/2021 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. informaci o činnosti komise pro občanské záležitosti za rok 2020, 

2. souhlasí 

2.1. s prodloužením dočasného omezení činnosti komise pro občanské záležitosti, které spočívá 

v zasílání písemných dotazů jubilantům ohledně osobní návštěvy členů komise pro 

občanské   záležitosti  a  s  organizováním   vítání   občánků   s   ohledem  na  vývoj  situace  

COVID-19.  

 

R/18/2021 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2021 Pravidla pro nabývání 

inženýrských sítí městem Dvůr Králové nad Labem, 

2. ukládá vedoucímu KTÚ-PO 

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

č. 1/2021 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, 

Termín: 29.01.2021 

3. souhlasí 

3.1. se zveřejněním vnitřního předpisu města č. 1/2021 na webových stránkách města, 

4. ukládá vedoucímu KTÚ-PO 

4.1. zveřejnit vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2021 Pravidla pro nabývání 

inženýrských sítí městem Dvůr Králové nad Labem na webových stránkách města Dvůr 

Králové nad Labem, 

Termín: 02.02.2021 

5. ukládá vedoucímu RAF 

5.1. zahrnout do rozpočtu města příslušné prostředky v rámci nejbližšího rozpočtového 

opatření roku 2021. 

Termín: 26.02.2021 
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R/19/2021 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s prodloužením termínu plnění usnesení č. R/503/2020 - 55. Rada města Dvůr Králové nad 

Labem ze dne 29.07.2020, a to z 31.01.2021 do 30.04.2021. 

 

 

 

 

 

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

     
            

          


