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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

73. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 konané dne 24.02.2021 

R/73/2021 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s připojením se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“, 

1.2. s vyvěšením tibetské vlajky dne 10.03.2021 na budově Městského úřadu Dvůr Králové nad 

Labem, náměstí T. G. Masaryka, čp. 38, 

2. ukládá vedoucí KTÚ-PROV 

2.1. vyvěsit dne 10.03.2021 tibetskou vlajku na budově Městského úřadu Dvůr Králové nad 

Labem, náměstí T. G. Masaryka, čp. 38, 

Termín: 10.03.2021 

R/74/2021 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. přijetí daru sochy „Klíč k městu Dvůr Králové nad Labem“  od   spolku UMĚNÍ  VŠEM, z. s., 

IČO 05792088, se sídlem Spojených národů 1293, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, v hodnotě 

205.000 Kč a její umístění u mostu Jana Palacha, za odbočkou k ZOO na části pozemkové 

parcely č. 1694/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

1.2. darovací smlouvu č. OEMM/DAR - 2021/0025 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

2.2. zaevidovat sochu do evidence Vera majetek, 

Termín: 16.03.2021 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. zajistit realizaci umístění sochy v roce 2021, 

Termín: 30.11.2021 
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4. ukládá vedoucímu RAF 

4.1. zahrnout finanční prostředky ve výši 45.000 Kč na realizaci podstavce a umístění sochy do 

nejbližšího rozpočtového opatření. 

Termín: 16.03.2021 

R/75/2021 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zřízení úplatné služebnosti na části pozemkové parcely č. 4028/1 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, v rozsahu dle geometrického plánu č. 5189-60/2020, za jednorázovou finanční 

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

pro společnost CETIN, a. s., 

1.2. smlouvu o zřízení služebnosti č. OEMM/VB-2021/0018 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: 16.03.2021 

R/76/2021 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3702 v k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem, v rozsahu dle geometrického plánu č. 5180-14269/2020, 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 č. IP-12-2011334/VB/03 (ES OEMM/VB-

2021/0019) 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 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: 16.03.2021 

R/77/2021 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3774/2 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, v rozsahu dle geometrického plánu č. 5193-6094/2020, za jednorázovou 

finanční náhradu ve výši 2.000 Kč bez příslušné sazby DPH, tj. 2.420 Kč včetně příslušné sazby 
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DPH, pro společnost GasNet, s. r. o., 

1.2. smlouvu o zřízení věcného břemene č. sml. 7700102328_1/VB (ES OEMM/VB-2021/0022) se 

společností GasNet, s. r. o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad 

Labem, která je na základě plné moci zastoupena společností GasNet Služby, s. r. o., 

IČO  27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 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: 16.03.2021 

R/78/2021 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 3775, č. 2259/2, 

č. 2259/5, č. 3824, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za jednorázovou finanční 

náhradu ve výši 12.917 Kč bez příslušné sazby DPH, tj. 15.629,57 Kč včetně příslušné sazby 

DPH, s  umístěním stavby v částech pozemkových parcel č. 3775, č. 2259/2, č. 2259/5, 

č.  3824, všechny 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-služebnosti a dohodu 

o  umístění stavby č. IE-12-2007564/SOBS VB/3 (ES OEMM-BUDO-2021/0020) 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 SB projekt, s. r. o., 

IČO  27767442, se sídlem Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín a pověřuje starostu města 

jejím podpisem, 

3. souhlasí 

3.1. se zřízením úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 354/2, č. 333/1, 

č. 354/1, č. 347/1, č. 271/1, č. 361, č. 332/3, č. 346/1, č. 311/14, č. 110/7, č. 113/23, č. 332/1, 

č. 342/1, č. 26, č. 166/10, všechny v k. ú. Sylvárov, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 

138.931 Kč bez příslušné sazby DPH, tj. 168.106,51 Kč včetně příslušné sazby DPH, 

s  umístěním stavby v  částech pozemkových parcel č. 354/2, č. 333/1, č. 354/1, č. 347/1, č  

 271/1, č. 361, č. 332/3, č. 346/1, č. 311/14, č. 110/7, č. 113/23, č. 332/1, č. 342/1, č. 26, č.  166/10, 

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

4. schvaluje 

4.1. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a dohodu 

o  umístění stavby č. IE-12-2007564/SOBS VB/20 (ES OEMM-BUDO-2021/0021) 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 SB projekt, 

s . r. o., IČO 27767442, se sídlem Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín a pověřuje starostu 

města jejím podpisem, 
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5. ukládá vedoucí OEMM  

5.1. předložit smlouvy dle bodů 2.1. a 4.1 tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 16.03.2021 

R/79/2021 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit směnu pozemkové parcely č. 3559/3, části pozemkové parcely č. 3528 o výměře 

32  m2, která je dle geometrického plánu č. 5079-52/2020 označena jako nově vzniklá 

pozemková parcela č. 3528/2 za část stavební parcely č. 478/3 o výměře 74 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 5174-380/2020 označena jako nově vzniklá pozemková parcela 

č  4949 včetně stávající asfaltové plochy, vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, bez dalšího 

finančního vyrovnání s Karlem Asterem, ************, a to s ohledem na veřejný zájem 

zachování stávající propojky z ulice Legionářská do ulice Sladkovského, 

1.2. schválit podílové vyrovnání stavební parcely č. 478/2, kdy oddělenou část o výměře 14 m2 

označenou dle geometrického plánu č. 5174-380/2020 jako nově vzniklá pozemková parcela 

č. 4947 a část o výměře 66 m2 dle geometrického plánu č. 5174-380/2020 označenou jako 

díl „a“ přejdou do vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem, IČO 00277819, 

náměstí  T.  G .  Masaryka 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem a oddělená část o výměře 

85  m2, která je dle geometrického plánu č. 5174-380/2020 označena jako nově vzniklá 

pozemková parcela č. 4948, vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, přejde do vlastnictví Karla 

Astera, *********** bez dalšího finančního vyrovnání, a to s ohledem na veřejný zájem 

zachování stávající propojky z  ulice Legionářská do ulice Sladkovského, 

1.3. schválit smlouvu o směně a zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví 

č.  OEMM/SMEN-2021/0034 v souladu s body 1.1 a 1.2. tohoto usnesení a pověřit starostu 

města jejím podpisem, 

1.4. neschválit prodej pozemkové parcely č. 3559/3 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem Zdeňku 

Bláhovi, *************. 

 

R/80/2021 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. informace k ukončení pronájmu pozemkových parcel č. 3432 o výměře 2.196 m2 a č. 3433 

o  výměře 76 m2 a stavební parcely č. 739 o výměře 465 m2, jejíž součástí je stavba čp. 678, 

vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, pozemkových parcel č. 1646 o výměře 2.232 m2, 

č.  1645/3 o výměře 624 m2, č. 1645/4 o výměře 433 m2, č. 1645/5 o výměře 438 m2, stavební 

parcely č. 341 o výměře 213 m2, jejíž součástí je stavba čp. 50, stavební parcely č. 342 

o  výměře 229 m2, vše v k. ú. Komárov u Dvora Králové, stavební parcely č. 183/4 o výměře 

316 m2, stavby čp. 44 na stavební parcele č. 183/4, stavební parcely č. 183/1 o výměře 

1.123  m2, jejíž součástí je stavba bez čp./č. ev, stavební parcely č. 183/3 o výměře 23 m2 

a  stavební parcely č. 278 o výměře 19 m2, stavby bez čp./č. ev (ČOV) na stavební parcele 

č  278, vše v k. ú. Kocbeře, se společnosti Lesy města Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., 

IČO  27553884, Raisova 2824, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
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2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. zajistit potřebné podklady pro převzetí nemovitostí dle čl. 1 tohoto usnesení zpět do majetku 

města Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 30.06.2021 

R/81/2021 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zájem nového dopravce AUDIS BUS, s. r. o., IČO 15040500, se sídlem Soukenická 

242,  516  01 Rychnov nad Kněžnou o uzavření smlouvy o užívání autobusového stání na 

autobusovém nádraží ve Dvoře Králové nad Labem v souladu se schváleným Dopravně 

provozním řádem autobusového nádraží Dvůr Králové nad Labem, 

1.2. zájem nového dopravce CDS, s. r. o. Náchod, IČO 60110244, se sídlem Kladská 286, 547 01 

Náchod o uzavření smlouvy o užívání autobusového stání na autobusovém nádraží ve Dvoře 

Králové nad Labem v souladu se schváleným Dopravně provozním řádem autobusového 

nádraží Dvůr Králové nad Labem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit smlouvy dle schváleného vzoru s novými dopravci starostovi města k podpisu. 

Termín: 05.03.2021 

R/82/2021 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit bezúplatný převod 39% podílu na bytové jednotce č. 2958/21 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, Jiřímu a Ivoně Krejčíkovým, 

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

1.2. schválit smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2021/0026 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. 2958/23 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 a Mgr. Beatě 

Dundovým, ************, 

1.4. schválit smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2021/0027 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. 2958/33 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, Mgr. Martinu Hlavatému, 

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

1.6. schválit smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2021/0028 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. 2958/35 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, JUDr. Daniele Žihlové, 

*************, 
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1.8. schválit smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2021/0029 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. 2958/41 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, Zdeňce Jaklové, 

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

1.10. schválit smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2021/0030 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. 2958/42 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, Ivaně Špůrové, ************,  

1.12. schválit smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2021/0031 v souladu s bodem 1.11. 

tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/83/2021 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit bezúplatný převod 37% podílu na bytové jednotce č. 2959/31 v čp. 2959, Eduarda 

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

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

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

1.2. schválit smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2021/0032 v souladu s bodem 1.1. 

tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/84/2021 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 122 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, Petře Hejdukové, 

**************, na dobu neurčitou, od 15.12.2021, za smluvní nájemné 7.200 Kč/měsíc, 

za předpokladu, že Petra Hejduková uhradí před podpisem smlouvy jistotu ve výši 

trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2021/0033 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: 05.03.2021 

R/85/2021 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. vyhodnocení speciálních revizních prací na vodárenském vrtu HV-1 Hrubá Luka 

zpracovaného společností Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o., U Vodárny 137, 537 01 Chrudim 

II, ze kterého vyplývá jeho havarijní stav, 

1.2. postup odboru RISM při odstraňování havarijního stavu vrtu HV-1 Hrubá Luka zřízením 
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nového vrtu HV-1N Hrubá Luka, 

1.3. že nabídku na vybudování nového vrtu HV-1N podaly následující společnosti: 

1. STAVEBNÍ GEOLOGIE-GEOPRŮZKUM ČESKÉ BUDĚJOVICE, spol. s r. o., IČO 15769976, se 

sídlem Pekárenská 257/81, 372 13 České Budějovice, s nabídkovou cenou vrtných prací 

1.698.720 Kč bez DPH, tj. 2.055.451 Kč vč. DPH, za použití výstroje z PVC potrubí,2. VODNÍ 

ZDROJE, a. s., IČO 45274428, se sídlem Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5, provozovna 

Tuchlovice, 273 02 Tuchlovice, s nabídkovou cenou 1.933.750 bez DPH, tj. 2.339.838 Kč vč. 

DPH, za použití výstroje z PVC potrubí, 

3. EKODRILL, s. r. o., IČO 60739207, se sídlem Sokolská 418, 760 01 Zlín, s nabídkovou cenou 

3.170.550 Kč bez DPH, tj. 3.836.366 Kč vč. DPH, za použití výstroje antikoro, 

2. rozhoduje 

2.1. v souladu s článkem VII vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2019 - 

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, 

o využití „Výjimky z postupů zadávání veřejných zakázek z důvodu řešení nastalého 

havarijního stavu“ vrtu HV-1 Hrubá Luka, 

2.2. o výběru nejvýhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, že nejvýhodnější 

nabídkou je nabídka firmy: STAVEBNÍ GEOLOGIE-GEOPRŮZKUM ČESKÉ BUDĚJOVICE, spol. 

s  r. o., IČO 15769976, se sídlem Pekárenská 257/81, 372 13 České Budějovice s cenou 

1.698.720 Kč bez DPH, 2.055.451 Kč včetně DPH, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 

Termín: 01.03.2021 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. zahájit projektové práce pro povolení a vybudování nového vrtu HV-1N Hrubá Luka, 

4.2. připravit návrh smlouvy o dílo včetně harmonogramu postupu prací a předložit ho radě 

města k projednání, 

Termín: 31.03.2021 

5. ukládá vedoucímu RAF 

5.1. zahrnout příslušné finanční prostředky do požadavků v rámci nejbližšího rozpočtového 

opatření, 

Termín: 07.03.2021 

6. ukládá vedoucí OEMM 

6.1. oslovit vlastníka navrženého pozemku p. p. č. 4517 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem pro zřízení 

nového vrtu HV-1N  o  možnosti  jeho  vykoupení  nebo  směny  pozemků o velikosti  plochy  

120 m2. 

Termín: 31.03.2021 

R/86/2021 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s navýšením částky za připojení lokality MPZ Sylvárov, ul. Seifertova, Dvůr Králové nad Labem 
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k distribuční soustavě společnosti ČEZ Distribuce, a. s., o 60.000 Kč na částku 342.500 Kč 

z  důvodu navýšení rezervovaného příkonu, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. 2 smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení lokality k distribuční soustavě 

č. 19_SOBS01_4121495429 (RISM/DILO-2019/0252-D-2) se společností ČEZ Distribuce, a. s., 

IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8,  Děčín, Děčín IV – Podmokly 405 02, Děčín 

a  pověřuje starostu města jeho podpisem, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 02.03.2021 

R/87/2021 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis č. 1/2021 z jednání stavebně-architektonické komise Rady města Dvůr Králové nad 

Labem ze dne 02.02.2021, 

1.2. souhlas stavebně-architektonické komise po urbanisticko-architektonické stránce 

s  navrženou bytovou výstavbou v lokalitě na Malém Berlínku ve Dvoře Králové nad Labem 

společností BRICKBAY SE, 

1.3. doporučení stavebně-architektonické komise z 02.02.2021, aby společnost BRICKBAY SE 

uspořádala veřejné projednání s místními občany, kterých se týká stavební záměr na Malém 

Berlínku, zvážit využití jedné bytové jednotky v přízemí ke komerčnímu využití a zvážit 

zjednosměrnění komunikace v ulicích Pod Safari a Odbojářů a umožnit tím podélné stání a 

zároveň vytvoření podélného stání v ul. Milady Horákové při zachování obousměrného 

provozu, 

2. doporučuje 

2.1. veřejné projednání záměru v lokalitě Berlínek, až to epidemiologická situace dovolí, 

3. nesouhlasí 

3.1. do doby vyřešení tohoto záměru se zpracováním studie dopravního řešení v městské části 

Zálabí s cílem zlepšit podmínky pro parkování. 

 

R/88/2021 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. podání žádosti Základní školy Strž, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2919, 

o  poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na projekt Podpora rozvoje 

podmínek pro vzdělávání mimořádně nadaných žáků, 

2. souhlasí 

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

příjemce dotace a s jejich převedením na účet Základní školy Strž, Dvůr Králové nad Labem, 

E. Krásnohorské 2919, v případě kladného vyřízení žádosti uvedené v bodě 1.1 tohoto 

usnesení. 
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R/89/2021 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. stanovisko dle přílohy č. 2 k navýšení úvazku sociálního pracovníka v sociální službě 

Občanská poradna poskytované Farní charitou Dvůr Králové nad Labem, Palackého 99, 

544  01 Dvůr Králové nad Labem, vydané za účelem změny kapacity Sítě podporovaných 

sociálních služeb Královéhradeckého kraje a pověřuje starostu města jeho podpisem. 

 

R/90/2021 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. vzít na vědomí Akční plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Dvůr Králové 

nad Labem na rok 2021 dle přílohy č. 1, 

1.2. schválit cíle a opatření pro město Dvůr Králové nad Labem stanovené Akčním plánem rozvoje 

sociálních služeb pro správní obvod města Dvůr Králové nad Labem pro rok 2021. 

 

R/91/2021 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis č. 12 z jednání Sociální komise RM, 

2. schvaluje 

2.1. umístění Aleny Pavelkové, *********, 

Zdeňky Hájkové, **********, 

Evy Hirschové, ************, 

Jany Hrubé, **************, 

Libuše Válkové, ***********, 

manželů Miluše Fišerové, ********** a Stanislava Prouzy, ************ do domu 

s  pečovatelskou službou, 

3. neschvaluje 

3.1. pronájem bytu v mimořádně tíživé životní situaci Haně Peškové, *********. 

 

R/92/2021 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. podání žádosti DDM Jednička, Spojených národů 1620, Dvůr Králové nad Labem, 

o  poskytnutí dotace, z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na projekt 6D (Dynamické 

dráhy, dětské dílny, digitální dimenze), 

2. souhlasí 

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

příjemce dotace a s jejich převedením na účet DDM Jednička, Spojených národů 1620, Dvůr 

Králové nad Labem, v případě kladného vyřízení žádosti uvedené v bodě 1.1 tohoto usnesení. 
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R/93/2021 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí daru Spolku pro Dvorek, IČO 08375917, se sídlem Žireč 160, Dvůr Králové nad 

Labem, ve výši 10.000 Kč na strojovou úpravu běžkařských stop v okolí města pro zimní 

sezónu 2020 -2021, 

1.2. smlouvu č. ŠKS/DAR - 2021/0042 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: 16.03.2021 

R/94/2021 - 73. 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 z funkce členky škodní komise Mgr. Šárku Hulíkovou a z funkce členky 

komise pro občanské záležitosti Barboru Bezrovou ke dni 24.02.2021, 

2. jmenuje 

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

pozdějších předpisů členem škodní komise Bc. Milana Šimka a členkou komise pro občanské 

záležitosti Simonu Vykouřilovou s platností od 25.02.2021. 

 

R/95/2021 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, s přijetím dědictví po Jiřině Gaberové ***********, zemřelé 

24.10.2020, Pečovatelskou službou Města Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 

2962, 544 01 Dvůr Králové nad Labem. 

 

R/96/2021 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s podporou podnikatelů a živnostníků ve 2 číslech Novin královédvorské radnice formou 

bezplatné propagace po rozvolnění protiepidemických opatření, a to za těchto podmínek: 

1. bezplatná inzerce bude o velikosti 89,4 krát 43,5 mm (modul 5) a bude v souladu 

s  požadavky na standardní inzerci; 

2. tato inzerce bude zdarma poskytnuta pouze fyzickým či podnikajícím právnickým osobám, 

které mají trvalé bydliště či sídlo ve Dvoře Králové nad Labem nebo mají provozovnu ve 

Dvoře Králové nad Labem; 

3. každá osoba či subjekt může využít této nabídky pouze jednou, v případě nejasností 

rozhoduje o otištění či neotištění redakční rada; 

4. do tisku budou inzeráty dávány podle pořadí, v jakém je fyzické či podnikající právnické 
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osoby pošlou na e-mail noviny@mudk.cz nebo je osobně či prostřednictvím pošty doručí 

redakci (adresa: Redakce NKR, nám. T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem); 

5. uzávěrka přijímání objednávek pro čísla, v nichž bude realizována bezplatná propagace, je 

15. den v měsíci, a není možné požadovat rezervaci místa; v případě naplnění kapacity 

příslušného vydání NKR budou zbývající bezplatné inzeráty automaticky zařazeny do dalšího 

vydání; 

6. prostor vyhrazený na tento druh inzerce bude graficky odlišen od ostatního obsahu NKR; 

7. této bezplatné propagaci bude v NKR vyhrazen prostor maximálně 2 strany z rozsahu čísla; 

8. nabídka se nevztahuje na soukromou inzerci. 

 

 

 

 

Alexandra Jiřičková  v. r.      Jan Helbich v. r.  
místostarostka       místostarosta   

        
       


