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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

74. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 konané dne 03.03.2021 

R/97/2021 - 74. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu ve výši 1/40 celku na pozemkové parcele 

č. 89/8 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové, od Ludmily Stránské, ************** 

a spoluvlastnického podílu ve výši 2/40 celku na pozemkové parcele č. 89/8 v k. ú. Lipnice 

u Dvora Králové, od Vlastimila Vognara, ************, 

1.2. schválit smlouvu o darování nemovité věci č. OEMM/DAR-2021/0035 v souladu s bodem 1.1. 

tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/98/2021 - 74. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. úpravu výše nájemného z prostor sloužících podnikání pro rok 2021 o meziroční růst inflace 

ve výši vyhlášené ČSÚ, tj. o 3,2 % s účinností od 01.01.2021 dle přílohy č. 1, 

1.2. vzor dodatku ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání, 

2. pověřuje 

2.1. starostu města podpisem dodatků k nájemním smlouvám s nájemci prostor sloužících 

podnikání dle bodu 1.1 tohoto usnesení, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. předložit dodatky k nájemním smlouvám starostovi města k podpisu. 

Termín: 30.04.2021 

R/99/2021 - 74. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. hodnotící komisi na pronájem prostor sloužících podnikání č. 1 v čp. 2960 v ul. Eduarda 

Zbroje, Dvůr Králové nad Labem ve složení: Alexandra Jiřičková (náhradník Jan Helbich), 

Helena Mojiková (náhradník Iva Pohlová), Martina Svobodová. 
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R/100/2021 - 74. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit prominutí 100 % nájemného od 01.01.2021 do 30.06.2021 pro nájemce, kteří 

po dobu nouzového stavu nemohli vykonávat svoji činnost pro veřejnost dle přílohy č. 1, 

1.2. schválit prominutí 50 % nájemného od 01.01.2021 do 30.06.2021 pro nájemce, kteří po dobu 

nouzového stavu mohli pouze z části vykonávat svoji činnost pro veřejnost dle přílohy č. 2, 

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/101/2021 - 74. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. rozhoduje 

1.1. o výběru zhotovitele na akci: „Obnova vodovodu a kanalizace v ulici Zborovská“, kterým je 

společnost Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., IČO 28818334, 

náměstí Denisovo 766, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, s nabídkovou cenou 8.512.397 Kč 

bez DPH, tj. 10.300.000 Kč vč. DPH, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2021/0013 se společností Městské vodovody a kanalizace Dvůr 

Králové nad Labem, s. r. o., IČO 28818334, náměstí Denisovo 766, 544 01 Dvůr Králové nad 

Labem, na výše uvedenou akci a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. předložit smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2021/0013 starostovi města k podpisu, 

Termín: 05.03.2021 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. zajistit realizaci akce: „Obnova vodovodu a kanalizace v ulici Zborovská“. 

Termín: 19.03.2021 

R/102/2021 - 74. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí dotací na sociální služby následovně: Sdružení ozdravoven a léčeben okresu 

Trutnov, IČO 00195201, Procházkova 818, Trutnov - odborné sociální poradenství 14.200 Kč, 

kontaktní centrum 29.200 Kč, Oblastní charita Hradec Králové, IČO 45979855, Komenského 

266, Hradec Králové - raná péče 29.200 Kč, Život Hradec Králové, o. p. s., IČO 02498251, 

Tř.  E.  Beneše 1747, Hradec Králové - tísňová péče 39.200 Kč, 

1.2. smlouvy o poskytnutí dotací dle bodu 1.1. tohoto usnesení: ŠKS/SMDO-2021/0054, 

ŠKS/SMDO-2021/0056, ŠKS/SMDO-2021/0057, ŠKS/SMDO-2021/0062 a pověřuje starostu 

města jejich podpisem, 
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2. ukládá vedoucí ŠKS 

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

Termín: 23.03.2021 

3. doporučuje zastupitelstvu města 

3.1. schválit poskytnutí dotací na sociální služby následovně: Oblastní charita Červený Kostelec, 

IČO 48623814, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec - domov pro osoby se zdravotním 

postižením 89.200 Kč, odlehčovací služby v Domově sv. Josefa 59.200 Kč, Diakonie ČCE – 

středisko ve Dvoře Králové nad Labem, IČO 43462162, nábřeží Benešovo 1067, Dvůr Králové 

nad Labem - pečovatelská služba 199.200 Kč, denní stacionář 95.200 Kč, domov pro seniory 

199.200 Kč, domov se zvláštním režimem 119.200 Kč, Sdružení ozdravoven a léčeben okresu 

Trutnov, IČO 00195201, Procházkova 818, Trutnov - sociální rehabilitace 52.000 Kč, 

Misericordia, o. p. s., IČO 01875248, Štefánikova 1207, Dvůr Králové nad Labem - sociální 

rehabilitace 79.200 Kč, Farní charita Dvůr Králové nad Labem, IČO 43464637, Palackého 99, 

Dvůr Králové nad Labem - sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 159.200 Kč, 

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 159.200 Kč, odborné sociální poradenství 

119.200 Kč, osobní asistence 199.200 Kč, sociálně-terapeutické dílny 159.200 Kč, denní 

stacionář 99.200 Kč, 

3.2. schválit smlouvy č. ŠKS/SMDO-2021/0045, ŠKS/SMDO-2021/0046, ŠKS/SMDO-2021/0047, 

ŠKS/SMDO-2021/0048, ŠKS/SMDO-2021/0049, ŠKS/SMDO-2021/0050, ŠKS/SMDO-

2021/0051, ŠKS/SMDO-2021/0052, ŠKS/SMDO-2021/0053, ŠKS/SMDO-2021/0055, 

ŠKS/SMDO-2021/0058, ŠKS/SMDO-2021/0059, ŠKS/SMDO-2021/0060, ŠKS/SMDO-

2021/0061 v souladu s bodem 3.1. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejich 

podpisem. 

4. ukládá vedoucí ŠKS 

4.1. předložit starostovi města smlouvy dle bodu 3.2. tohoto usnesení k podpisu. 

Termín: 05.04.2021 

 

R/103/2021 - 74. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit, za podmínek uvedených ve smlouvě v příloze č. 1 tohoto materiálu, poskytnutí 

vyrovnávací platby ve výši 250.000 Kč Městské nemocnici, a. s. ve Dvoře Králové nad Labem 

za plnění závazku veřejné služby - zajištění provozu dětské pohotovosti v roce 2021, 

1.2. schválit v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů a bodem 1.1. tohoto usnesení smlouvu o závazku veřejné služby 

a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby č. RAF/FIN-

2021/0002 pro výše uvedený účel s Městskou nemocnicí, a. s., IČO 25262238 se sídlem 

Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové nad Labem a pověřit starostu města podpisem této 

smlouvy. 
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R/104/2021 - 74. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. vydává 

1.1. vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 2/2021 - Jednací řád Rady města Dvůr 

Králové nad Labem s účinností od 03.03.2021, 

2. souhlasí 

2.1. se zveřejněním vnitřního předpisu města č. 2/2021 na webových stránkách města Dvůr 

Králové nad Labem, 

3. ukládá tajemníkovi městského úřadu 

3.1. zveřejnit vnitřní předpis města č. 2/2021 na webových stránkách města Dvůr Králové nad 

Labem. 

Termín: 09.03.2021 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

             
             
           

            
          


