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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

76. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 konané dne 24.03.2021 

R/141/2021 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s posunutím realizace projektu Spolku pro Dvorek, IČO 8375917, Žireč 160, 544 04 Dvůr 

Králové nad Labem s názvem On - line adventní koncerty ve Dvoře Králové nad Labem 

o 3 měsíce (do 31.05.2021), z důvodu pandemie COVID - 19, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. ŠKS/SMDO - 2020/1270 -D1 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 

starostu města podpisem této smlouvy, 

3. ukládá vedoucí ŠKS-KSCR 

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

Termín: 13.04.2021 

 

R/142/2021 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč na činnost Křesťanské psychologické poradny 

poskytované společností Misericordia, o. p. s., IČO 01875248, Štefánikova 1207, 

544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

1.2. smlouvu o poskytnutí dotace č. ŠKS1/SMDO-2021/0069 dle bodu 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí ŠKS 

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

Termín: 14.04.2021 

 

 



2/11 

 

 

R/143/2021 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí finančního daru ve výši 1.000 Kč Bílému kruhu bezpečí, z. s., IČO 47607483, 

U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5, 

1.2. darovací smlouvu č. ŠKS1/DAR-2021/0067 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí ŠKS 

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

Termín: 13.04.2021 

 

R/144/2021 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. termíny zápisů pro školní rok 2021/2022 do mateřských škol zřizovaných městem Dvůr 

Králové nad Labem: Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 a Mateřská 

škola, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428 dle aktuální epidemiologické 

situace buď bez přítomnosti dětí od 02.05.2021 do 16.05.2021, nebo za přítomnosti dětí ve 

dnech 04.05.2021 od 10 hodin do 14 hodin a 05.05.2021 od 12 hodin do 14 hodin,  

2. bere na vědomí 

2.1. kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol zřizovaných 

městem Dvůr Králové nad Labem, dle přílohy č. 1 a 2. 

 

R/145/2021 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí dotace ve výši 5.500 Kč Centru LIRA, z. ú., IČO 28731191, Matoušova 406/20, 

460 07 Liberec, na sociální službu raná péče pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením 

ze Dvora Králové nad Labem, 

1.2. smlouvu o poskytnutí dotace č. ŠKS1/SMDO-2021/0068, v souladu s bodem 1.1. tohoto 

usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí ŠKS 

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

Termín: 14.04.2021 

 

R/146/2021 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s omezením provozu Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 a Mateřské 

školy, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428, v měsících červenci a srpnu roku 

2021, dle přílohy č. 1 a 2. 



3/11 

 

 

R/147/2021 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. oznámení o zapojení Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, 

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

Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884, Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 

1444 a Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428, do projektu 

„Potravinová pomoc dětem Královéhradeckého kraje - obědy do škol ve školním roce 

2021/2022“, 

2. souhlasí 

2.1. s přijetím finančních prostředků v případě kladného vyřízení projektu dle bodu 1.1. tohoto 

usnesení. 

 

R/148/2021 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis č. 13 ze sociální komise rady města, 

2. schvaluje 

2.1. umístění Vlasty Hulíkové, ********************************, Dvůr Králové nad Labem, 

Miloslavy Pavly Pávové, ************************************, Dvůr Králové nad 

Labem, Jany Hajné, *********************************, Dvůr Králové nad Labem, 

Lenky Neumanové, *****************************, Dvůr Králové nad Labem, Zory 

Petráčové, *****************************, Dvůr Králové nad Labem, Alžběty Čonkové, 

************************, Dvůr Králové nad Labem, do domu s pečovatelskou službou. 

 

R/149/2021 - 76. 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 o výměře 1 627 m2 a stavební parcely č. 739 o výměře 

465 včetně rodinného domu čp. 678, vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Davidu Koblasovi, 

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

 

R/150/2021 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zřízení úplatného věcného břemene na části stavební parcely č. 382/2, části pozemkové 

parcely č. 3546/3, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, v rozsahu dle geometrického plánu 

č. 5179-14889/2020, 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., 
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1.2. smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-2020454/VB/1 (ES OEMM/VB-

2021/0044) 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: 13.04.2021 

 

R/151/2021 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. ruší 

1.1. usnesení č. R/78/2021 – 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 24.02.2021, 

2. souhlasí 

2.1. 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 13.000 Kč bez příslušné sazby DPH, tj. 15.730 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., 

3. schvaluje 

3.1. 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-2021/0046) 

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, 

4. souhlasí 

4.1. 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 139.000 Kč bez příslušné sazby DPH, tj. 168.190 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., 

5. schvaluje 

5.1. 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-2021/0047) 
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se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-

Podmokly, 405 02 Děčín a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

 

6. ukládá vedoucí OEMM 

6.1. předložit smlouvy dle bodu 3.1. a 5.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 13.04.2021 

 

R/152/2021 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem části pozemkové parcely č. 1827/1 o výměře 200 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, tj. celkové roční nájemné 1.000 Kč, Jitce Rykrové, 

*********************************************, na dobu neurčitou, od 01.04.2021, 

1.2. smlouvu o nájmu č. OEMM/NAJE-2021/0045 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 30.04.2021 

 

R/153/2021 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. neschválit nabytí částí pozemkových parcel č. 195/1, č. 466, obě v k. ú. Žireč Ves, od České 

republiky, Správy železnic, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná 1003/7, 

110 00 Praha 1. 

 

R/154/2021 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr prodat část pozemkové parcely č. 366/1 v k. ú. Žirecká Podstráň, 

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: 31.03.2021 

 

R/155/2021 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit směnu části pozemkové parcely č. 792/1 o výměře 78 m2, označené dle 
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geometrického plánu č. 5167-142/2020 jako nově vzniklá pozemková parcela č. 792/113, 

za část pozemkové parcely č. 792/58 o výměře 4 m2, označená dle geometrického plánu 

č. 5167-14/2020 jako nově vzniklá pozemková parcela č. 792/118, všechny v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, s finančním vyrovnáním ve výši 35.874 Kč, s RNDr. Lenkou Popovskou, 

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

1.2. schválit směnnou smlouvu č. OEMM/SMEN-2021/0048 v souladu s bodem 1.1. tohoto 

usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/156/2021 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. souhlasit s prohlášením 3 ks pomníků prusko-rakouské války nacházejících se na části 

pozemkové parcely č. 311/3 v k. ú. Sylvárov za kulturní památku. 

 

R/157/2021 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. informaci, že na výzvu k podání nabídky na pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 1 

v čp. 2960 v ulici Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, reagovali tři zájemci, 

2. schvaluje 

2.1. pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 1 v čp. 2960 v ulici Eduarda Zbroje, Dvůr Králové 

nad Labem, Markétě Musilové, IČO 09404317, Revoluční 70, 544 01 Dvůr Králové nad 

Labem, za účelem provozování bistra na dobu určitou 5 let, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, 

za cenu 730 Kč/m2/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního růstu nájemného, 

s účinností od 01.04.2021, za podmínek, že před podpisem nájemní smlouvy bude 

uhrazena jistota ve výši 2 měsíčních nájmů, 

2.2. nájemní smlouvu č. OEMM/ONNP-2021/0050 v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. předložit nájemní smlouvu dle bodu 2.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 31.03.2021 

 

R/158/2021 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocení nabídek na pronájem bytu č. 42 v čp. 2903, Eduarda 

Zbroje, Dvůr Králové nad Labem: 

1. místo: Jakub Sobotka, ************************************************, 

2. místo: Eva Dykovská, *************************************************, 

 

1.2. pronájem bytu č. 42 v čp. 2903, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Jakubovi 

Sobotkovi, *************************************************, dle Pravidel pro 
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hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou, od 

01.04.2021 do 31.03.2022, za smluvní nájemné ve výši 4.500 Kč/měsíc, za předpokladu, 

že uhradí před podpisem smlouvy o nájmu bytu jistotu ve výši trojnásobku měsíčního 

nájemného a nájemné za období 01.04.2021 - 30.06.2021, 

1.3. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2021/0049 v souladu s bodem 1.2. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit smlouvu o nájmu bytu dle bodu 1.3. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 31.03.2021 

 

R/159/2021 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. doplacení kupní ceny za bytovou jednotku č. 2954/22 v čp. 2954, Štefánikova, Dvůr Králové 

nad Labem, Václavem a Květoslavou Etrychovými, ****************************** 

**********, v částce 29.936 Kč ke dni 31.03.2021. 

 

R/160/2021 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. předložené plnění úkolu č. R/117/2021 - 75. RM s vysvětlením plánu údržby, oprav 

komunikací a chodníků pro rok 2021 dle přílohy č. 4, 

1.2. plán čištění a úklidu města pro rok 2021 dle přílohy č. 3, 

2. schvaluje 

2.1. plán údržby, oprav komunikací a chodníků pro rok 2021 ve smyslu platné zřizovací listiny 

Technických služeb města Dvora Králové nad Labem dle přílohy č. 1, č. 2. 

 

R/161/2021 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s uzavřením smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání - nebytového prostoru - 

kanceláře v provozní budově v areálu zimního stadionu na st. p. č. 3069/1, 3069/2 a 3069/3 

v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, mezi Technickými službami města Dvora Králové nad 

Labem a Tělovýchovnou jednotou Dvůr Králové nad Labem z. s., IČO 00527530, se sídlem 

nábřeží Jiřího Wolkera 137, Dvůr Králové nad Labem, za podmínek uvedených v nájemní 

smlouvě v příloze č. 2. 

 

R/162/2021 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2021 včetně změn v rámci jednotlivých 
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organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) a změn závazných ukazatelů, které upravuje 

schválený rozpočet na rok 2021 zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany 

Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: 

 

· na straně příjmů zvyšuje   o    1.121.446,24 Kč 

· na straně výdajů zvyšuje   o  13.247.217,33 Kč 

· ve financování upravuje   o  12.125.771,09 Kč 

 

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2021 

· na straně příjmů     405.685.942,25 Kč 

· na straně výdajů     458.027.693,33 Kč 

· financování       52.341.751,08 Kč. 

 

Uvedený celkový schodek rozpočtu města na rok 2021, po této úpravě v souhrnné výši 

52.341.751,08 Kč, je pokryt jednak zůstatkem finančních prostředků z minulých let a také 

smlouvami o kontokorentním úvěru v souhrnné výši úvěrového limitu 55 mil. Kč. 

 

R/163/2021 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. posouzení výhodnosti převedení do majetku města a ocenění vybudovaného vodovodu 

a kanalizace v lokalitě Vorlech na p. p. č. 1223/3 a 3676/4 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

provozovatele Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s. r. o., 

2. nesouhlasí 

2.1. s odkoupením nově vybudovaného vodovodního a kanalizačního řadu v částech 

pozemkových parcel č. 1223/3 a 3676/4, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem od 

společnosti MAFE DKNL s. r. o., IČO 077231181, Vrchlického 740, 544 01 Dvůr Králové nad 

Labem, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. odeslat investorovi společnosti MAFE DKNL s. r. o., Vrchlického 740, 544 01 Dvůr Králové 

nad Labem, vyrozumění o rozhodnutí rady města. 

Termín: 06.04.2021 

 

R/164/2021 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. plnění „Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací“ za rok 2020. 

 

R/165/2021 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s podmínkami použití pozemku p. p. č. 245/1, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, jehož 
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vlastníkem je Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Dvoře Králové nad Labem, pro 

příjezd na staveniště v rámci rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu gymnázia ve Dvoře 

Králové nad Labem a obnovy dvorních průčelí budovy gymnázia, 

2. schvaluje 

2.1. dohodu o souhlasu souseda se stavbou a s dočasným používáním pozemku p. p. č. 254 /1, 

k. ú. Dvůr Králové nad Labem č. RISM/DOHO-2021/0016 s Farním sborem Českobratrské 

církve evangelické ve Dvoře Králové nad Labem a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 31.03.2021 

 

R/166/2021 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. okolnosti a technické problémy, ke kterým došlo při uveřejňovaní soutěžních podmínek 

v rámci architektonické soutěže na revitalizaci Mayerovy továrny ve Dvoře Králové nad 

Labem ve věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele E-ZAK, 

2. rozhoduje 

2.1. z důvodu technických problémů při uveřejňování soutěže o zrušení soutěže o návrh řešení 

na revitalizaci Mayerovy továrny ve Dvoře Králové nad Labem a pověřuje starostu města 

podpisem rozhodnutí o zrušení soutěže, 

3. rozhoduje 

3.1. o opětovném vypsání architektonické soutěže o návrh řešení na revitalizaci Mayerovy 

továrny ve Dvoře Králové nad Labem v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek a  také v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů, 

4. schvaluje 

4.1. 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 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek souvisejících se zadávacím řízením a tedy i jako osobu oprávněnou pro 

elektronické otevírání nabídek, tj. návrhů, 

4.2. vedoucího odboru RISM, jako osobu oprávněnou, jednat ve věcech této soutěže o návrh, 

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

5. ukládá vedoucímu RISM 

5.1. v souladu s § 145 a § 212 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek odeslat 

soutěž k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek a následně na profil zadavatele E-ZAK. 

Termín: 31.03.2021 
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R/167/2021 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. Pravidla pilotního a prvního ročníku participativního rozpočtu města Dvůr Králové nad 

Labem a pověřuje starostu města jejich podpisem, 

2. souhlasí 

2.1. se zveřejněním pravidel dle bodu 1.1. na webových stránkách města www.mudk.cz 

a v Novinách královédvorské radnice, 

3. ukládá vedoucí VKV 

3.1. zajistit zveřejnění pravidel. 

Termín: 15.04.2021 

 

R/168/2021 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. jmenuje 

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

pozdějších předpisů členkou komise pro životní prostředí Libuši Vonkovou s platností 

od 25.03.2021. 

 

R/169/2021 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. vzít petici proti záměru města Dvůr Králové nad Labem využít část. p. p. č. 1697/1 

v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za účelem výstavby bytových domů a související 

infrastruktury na vědomí, 

1.2. schválit návrh odpovědi na petici dle přílohy č. 2 a pověřit starostu doplněním odpovědi 

v souladu s usnesením ZM a pověřit starostu podpisem odpovědi. 

 

R/170/2021 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. nesouhlasit s navýšením četnosti a změnou času konání Zastupitelstva města Dvůr Králové 

nad Labem ve volebním období 2018 - 2022. 

 

R/171/2021 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. nesouhlasí 

1.1. s dalším omezováním hodin pro veřejnost na poště ve Dvoře Králové nad Labem. 
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R/172/2021 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. program 14. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného v úterý 

13.04.2021 od 16:00 hodin v sále Hankova domu. 

 

1. Zahájení 

2. Informativní zpráva ke koronavirové situaci 

3. Plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 

4. Výbory ZM 

5. Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2021 o nočním klidu 

6. Valná hromada Krematoria, a. s. Jaroměř 

7. Návrh na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 

8. Majetkové záležitosti 

9. Petice občanů 

10. Pomoc nájemcům v prostorách sloužících podnikání v majetku města 

11. Dotace Volejbalovému klubu VK Dvůr Králové nad Labem, z. s. 

12. Dotace HC Dvůr Králové nad Labem, z. s. - 100 let založení hokeje 

13. Dotace na podporu tělovýchovy a sportu 

14. Akční plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Dvůr Králové nad Labem   

pro rok 2021 

15. Vyhodnocení Akčního plánu rozvoje sociálních služeb pro rok 2020 

16. Dotace na podporu sociálních služeb 

17. Informace o rozpočtovém opatření č. 6 pro rok 2020 

18. Opatření v případě nepříznivého vývoje příjmové stránky rozpočtu města v roce 2021 

19. Financování provozu dětské pohotovosti v roce 2021 

20. Informace k možnostem profinancování budoucích investičních záměrů města v letech 

2021 až 2023 na základě předložených indikativních nabídek peněžních ústavů 

21 Rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2021 

22. Četnost a změna času konání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 

23. Diskuze 

24. Závěr. 

 

 

 

 

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

     
            

          


