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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

71. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 konané dne 27.01.2021 

R/20/2021 - 71. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr pachtu podílu pozemkových parcel č. 1919 a č. 1921, obě v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, Karsitu Agro, a. s., IČO 64829642, čp. 34, 544 55 Dubenec, 

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: 03.02.2021 

 

R/21/2021 - 71. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. neschválit prodej pozemkových parcel č. 3432 o výměře 2 196 m2, č. 3433 o výměře 76 m2, 

části pozemkové parcely č. 3431/6 a stavební parcely č. 739 o výměře 465 m2 včetně 

rodinného domu čp. 678, vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Anetě Vaňkové, ********** 

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

 

R/22/2021 - 71. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. neschvaluje 

1.1. pronájem části pozemkové parcely č. 420 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, společnosti 

t3000, cz. s. r. o., zastoupena Bedřichem Sigmundem, IČO 24792110, Kubelíkova 1224/42, 

130 00 Praha 3 - Žižkov. 
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R/23/2021 - 71. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zřízení úplatné služebnosti na částech pozemkových parcel č. 1580/1, č. 1619/2, č. 1619/4, 

č. 3723/2, č. 3725/1, č. 4111, č. 4112, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, v rozsahu 

dle geometrického plánu č. 5130-59/2020, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 

56.048 Kč bez příslušné sazby DPH, tj. 70.238,08 Kč včetně příslušné sazby DPH, pro 

společnost CETIN a. s., 

1.2. smlouvu o zřízení služebnosti č. OEMM/VB-2021/0007 se společností CETIN a. s., 

IČO 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, která je na 

základě plné moci zastoupena společností TEMO-TELEKOMUNIKACE a. s., IČO 25740253, 

se sídlem U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10, která je na základě plné moci 

zastoupena společností Michlovský - stavební s. r. o., IČO 27714080, se sídlem Salaš 99, 

763 51 Zlín 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: 15.02.2021 

 

R/24/2021 - 71. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatné služebnosti na části pozemkové parcely č. 1800 v k. ú. Verdek, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě 

č. 102/512/2020 (ES OEMM/BUDO-2021/0008) s Českou republikou – Úřadem pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 

390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 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: 15.02.2021 

 

R/25/2021 - 71. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. vyhlašuje 

1.1. záměr prodeje, případně směny pozemkové parcely č. 2250 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, dle zadávacích podmínek uvedených v příloze č. 6, 

2. schvaluje 

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

Jiřičková), Zdeněk Lokvenc (náhradník Jan Helbich), Elena Mocová (náhradník Marie 

Kadrmasová), 
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3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. zveřejnit záměr dle bodu 1.1. tohoto usnesení na úřední desce městského úřadu Dvůr 

Králové nad Labem. 

Termín: 29.01.2021 

 

R/26/2021 - 71. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. trvá 

1.1. na uplatnění inflační doložky v nájemních smlouvách uzavřených Technickými službami 

města Dvora Králové nad Labem pro rok 2021 dle předložené tabulky v příloze č. 2, 

2. ukládá řediteli TSM 

2.1. připravit návrh způsobu kompenzace pro nájemce dle předložené tabulky v příloze č. 2 

v souladu s mimořádnými vládními opatřeními kvůli šíření nemoci COVID 19. 

Termín: 26.02.2021 

 

R/27/2021 - 71. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. žádost Víta Zlámala, ***********************************************, ze dne 

11.01.2021 o změnu smlouvy o nájmu bytu, 

2. nesouhlasí 

2.1. se změnou smlouvy o nájmu bytu č. 32 v čp. 57, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad 

Labem, Vítu Zlámalovi, *******************************************, spočívající 

v přistoupení Barbory Vobořilové, ****************************************** 

k této smlouvě. 

 

R/28/2021 - 71. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s tím, že provozovatelem pravidelných prodejních trhů na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře 

Králové nad Labem v roce 2021 bude Radek Aleš, IČO 45384495, Na Rozhraní 619/40, 

321 00 Plzeň, a to každou středu od 10.03.2021 do 30.06.2021, 

1.2. s uzavřením nájemní smlouvy č. 02/2021 na pronájem části pozemku p. p. č. 3524/7 na 

náměstí T. G. Masaryka v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za účelem provozování 

pravidelných prodejních trhů v roce 2021 (10.03.2021 - 30.06.2021), mezi Technickými 

službami města Dvora Králové nad Labem a Radkem Alešem, za podmínek uvedených ve 

smlouvě o nájmu a o provozování trhů dle přílohy č. 2, 
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2. ukládá řediteli TSM 

2.1. vypsat a zveřejnit výběr pořadatele pravidelných prodejních trhů na náměstí 

T. G. Masaryka v období od 01.07.2021 do 31.12.2021. 

Termín: 31.05.2021 

 

R/29/2021 - 71. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr bezúplatného převodu 39% podílu na bytových jednotkách v čp. 2958, Štefánikova, 

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

a stavebním pozemku č. 5222, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, dle přílohy č. 1 tohoto 

materiálu, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. zveřejnit záměr bezúplatného převodu dle bodu 1.1. tohoto usnesení na úřední desce 

Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 02.02.2021 

 

R/30/2021 - 71. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr bezúplatného převodu 37% podílu na bytové jednotce č. 2959/31 v čp. 2959, 

Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na společných 

částech domu a stavebním pozemku č. 5208, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Miroslavě 

Balkové, ****************************************, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. zveřejnit záměr bezúplatného převodu dle bodu 1.1. tohoto usnesení na úřední desce 

Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 04.02.2021 

 

R/31/2021 - 71. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů Opatření pro případ nepříznivého vývoje příjmové stránky rozpočtu 

města v roce 2021 ve znění přílohy č. 1, 

2. ukládá vedoucímu RAF 

2.1. předložit zastupitelstvu města informaci ohledně „Opatření pro případ nepříznivého vývoje 

příjmové stránky rozpočtu města v roce 2021“. 

Termín: 16.03.2021 
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R/32/2021 - 71. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. v souvislosti se zkvalitňováním služeb provozu a další elektronizací platebního styku 

rozšíření počtu POS terminálů u služeb přijímání platebních karet prostřednictvím platební 

brány na internetu nebo POS terminálů ve fyzickém světě včetně dalších doplňkových 

služeb (zejména nájem/výpůjčku POS terminálů) od Československé obchodní banky, a. s., 

1.2. v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení Smlouvu o přijímání 

platebních karet a poskytování dalších služeb (ES č. RAF/FIN-2021/0001) včetně 

souvisejících registračních formulářů s Československou obchodní bankou, a. s. se sídlem 

Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucímu RAF 

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

Termín: 01.02.2021 

 

R/33/2021 - 71. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. v souladu s usnesením zastupitelstva města č. Z/303/2020 - 13. Zastupitelstvo města Dvůr 

Králové nad Labem z 10.12.2020 rozpočtové opatření č. 6 pro rok 2020 včetně změn 

v rámci jednotlivých organizačních jednotek rozpočtu 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 zvyšuje             o                4.938.870,68 Kč 

· na straně výdajů snižuje              o              53.140.928,54 Kč 

· ve financování upravuje              o          -   58.079.799,22 Kč 

 

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2020: 

· na straně příjmů                                          474.632.974,97 Kč 

· na straně výdajů                                          415.057.007,33 Kč 

· financování                                               -     59.575.967,64 Kč 

 

Rozpočet města na rok 2020, po této úpravě vykazuje přebytek v souhrnné výši 

59.575.967,64 Kč, 

2. ukládá vedoucímu RAF 

2.1. informovat zastupitelstvo města o souhrnných hodnotách 6. rozpočtového opatření roku 

2020. 

Termín: 16.03.2021 
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R/34/2021 - 71. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

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

Martinu Frödemu za cenu 13.753,34 Kč včetně DPH/rok, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o poskytování služeb č. OI/POSS-2021/0001 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 smlouvu dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 05.02.2021 

 

R/35/2021 - 71. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zahájení zadávání veřejné zakázky na akci: „Vybudování kanalizace a ČOV v městské části 

Žireč“ dle § 58 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění jako podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v užším řízení, včetně 

návrhu příslušných podkladů a formulářů - zadávací dokumentace apod., 

1.2. v souladu s § 43 zákona č. 134/2016 Sb., společnost VIA Consult, a. s., IČO 25084275, se 

sídlem náměstí Svobody 527, 739 61 Třinec, Lyžbice, jako osobu pověřenou zastupovat 

zadavatele při provádění úkonů podle tohoto zákona souvisejících se zadávacím řízením, 

1.3. složení hodnotící komise pro otevírání elektronických nabídek a komise pro hodnocení 

nabídek a pro posouzení splnění podmínek účasti, včetně náhradníků, 

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

se společností VIA Consult, a. s., IČO 25084275, se sídlem náměstí Svobody 527, 

739 61 Třinec, Lyžbice, tak i navenek, 

2. rozhoduje 

2.1. že při zadávání této veřejné zakázky bude  zahájení   provedeno   zveřejněním  v systému  

E-ZAK, tedy na profilu zadavatele, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech, 

Termín: 31.01.2023 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. zajistit zahájení činnosti hodnotící komise (případně náhradníků za členy komise) tak, aby 

zahájila svoji činnost prvním jednáním dne 06.04.2021 před otevíráním elektronických 

žádostí o účast v zadávacím řízení. 

Termín: 06.04.2023 
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R/36/2021 - 71. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. žádost o dotaci z dotačního programu: „Zachování a obnova historických hodnot“, jehož 

vyhlašovatelem je Ministerstvo obrany na projekt: „Restaurování vojenského pomníku 

v obci Zboží“ a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.2. investiční záměr na výše uvedený projekt a poskytnutí finančních prostředků z vlastního 

rozpočtu na dofinancování dotace z Ministerstva obrany, dotační program „Zachování 

a obnova historických hodnot“, 

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: 29.01.2021 

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: 30.04.2021 

 

R/37/2021 - 71. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s uložením dešťové kanalizace města Dvůr Králové nad Labem do částí pozemkové parcely 

č. 566/1 ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, svěřené do správy Správě silnic 

Královéhradeckého kraje, v k. ú. Lipnice u Dvora Králové nad Labem, za jednorázovou 

peněžitou vratnou kauci ve výši 7.321 Kč včetně příslušné sazby DPH, 

2. schvaluje 

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

č. 9/60/20/0236/Va/NK (RISM/OSTA-2021/0008) v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

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 RISM 

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

Termín: 24.02.2021 

 

R/38/2021 - 71. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. žádost o  dotaci z dotačního programu Státního fondu dopravní infrastruktury 
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„Cyklostezky, cyklopruhy“ na projekt: „LABSKÁ STEZKA (Cyklotrasa č. 2) V ÚSEKU 

STANOVICE - ŽIREČ“ a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucímu RISM 

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

a následně zajistit její podání, 

Termín: 01.02.2021 

3. ukládá vedoucímu RAF 

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

finančních prostředků do návrhu rozpočtu města pro rok 2022. 

Termín: 30.09.2021 

 

R/39/2021 - 71. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. oznámení o podání žádosti Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 

2428, do dotačního programu Královéhradeckého kraje s názvem „Malý zahradník poznává 

svět“, 

2. souhlasí 

2.1. s přijetím finančních prostředků v případě kladného vyřízení žádosti o finanční prostředky 

uvedené v bodě 1.1. tohoto usnesení. 

 

R/40/2021 - 71. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. podání žádostí Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, o poskytnutí 

dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje, na projekty „Výchova dětí v MŠ - 

základ pro rozvoj jejich osobnosti“ a „Bádáme, tvoříme a programujeme II“, 

2. souhlasí 

2.1. s přijetím finančních prostředků na účet města Dvůr Králové nad Labem, jako zřizovatele 

příjemce dotací a s jejich převedením na účet Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, 

Drtinova 1444, v případě kladného vyřízení žádosti uvedené v bodě 1.1. tohoto usnesení. 

 

R/41/2021 - 71. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. získání finančních prostředků od poskytovatele MŠMT z Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání Mateřskou školou, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, ve výši 

478.066 Kč na projekt „Učíme se hrou II“, 
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2. ukládá vedoucímu RAF 

2.1. zapracovat poskytnutou dotaci do návrhu rozpočtového opatření. 

Termín: 30.04.2021 

 

R/42/2021 - 71. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí dotace Mateřské škole JUTA, IČO 71341161, Riegrova 717, 544 01 Dvůr Králové 

nad Labem, ve výši 10.000 Kč na nákup hraček a didaktických pomůcek v rámci projektu 

„Výchovně - vzdělávací potřeby“, 

1.2. smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2021/0001, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, a pověřuje 

starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí ŠKS-KSCR 

2.1. předložit smlouvu dle bodu 1.2. starostovi města k podpisu. 

Termín: 16.02.2021 

 

R/43/2021 - 71. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. vyhlášení dotačního programu na podporu veřejně prospěšných aktivit na rok 2021 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: 29.01.2021 

 

R/44/2021 - 71. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. vyhlášení dotačního programu na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou 

kulturní památkou, nebo které se nacházejí na území Městské památkové zóny města Dvůr 

Králové nad Labem, dle přílohy č. 1, 

2. ukládá vedoucí ŠKS 

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

Termín: 10.02.2021 
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R/45/2021 - 71. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí daru NA KOLE DĚTEM - nadačnímu fondu Josefa Zimovčáka, IČO 29235715, 

Na Hrázi 244, 698 01 Veselí nad Moravou, ve výši 10.000 Kč na rekondiční pobyty pro děti, 

1.2. smlouvu č. ŠKS/DAR - 2021/0003 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 

starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí ŠKS-KSCR 

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

 

Termín: 16.02.2021 

 

R/46/2021 - 71. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí daru Daně Bohutínské, *************************************, ve výši 

3.000 Kč na úhradu tisku plakátu s výtvarnými pracemi dětí ze ZUŠ R. A. Dvorského (polep 

aktuálně prázdných výlepových ploch), 

1.2. smlouvu č. ŠKS/DAR - 2021/0004 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: 16.02.2021 

 

R/47/2021 - 71. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. nevyhovět návrhu Petra Nečesala na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad 

Labem spočívající v zařazení p. p. č. 1559/1 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem 

do způsobu využití BI – plochy bydlení v rodinných domech – městské a příměstské. 

 

R/48/2021 - 71. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. odvolává 

1.1. ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 

pozdějších předpisů, ke dni 27.01.2021 Ing. Michala Súkupa z funkce člena komise 

cestovního ruchu RM a z funkce člena komise životního prostředí RM. 
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R/49/2021 - 71. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. průběžné plnění úkolů uložených radou města k 31.12.2020, 

2. schvaluje 

2.1. nové termíny u nesplněných úkolů uložených radou města dle přílohy č. 1. 

 

 

 

 

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

            
          


