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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

77. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 konané dne 07.04.2021 

R/173/2021 - 77. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. žádost společnosti ADVISIA s. r. o., IČO 24668613, se sídlem Pernerova 659/31a, Karlín, 

186 00 Praha 8, v rámci investiční akce „II/299 Dvůr Králové nad Labem – Verdek“, 

na prodloužení termínu na vypracování projektové dokumentace pro vydání společného 

povolení (DUR + DSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

včetně ocenění o 60 dnů z důvodů dodatečných požadavků objednatele a rozhodnutí 

města o úpravách parkování v prostoru náměstí Republiky, dořešení napojení kanalizace 

z ulice Spojených národů na stoku z „Verdeku“ a z důvodu výrazných prodlev 

při projednávání PD v souvislosti s omezením v rámci pandemie Covid 19, 

2. souhlasí 

2.1. s prodloužením termínu předání projektové dokumentace pro vydání společného povolení 

(DUR + DSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně 

ocenění – vše v konceptu, o 60 dnů, tj. do 25.06.2021, 

3. schvaluje 

3.1. dodatek č. RISM/DILO-2020/0745-D1 se zhotovitelem, společností ADVISIA s. r. o., 

IČO 24668613, se sídlem Pernerova 659/31a, Karlín, 186 00 Praha 8, a pověřuje starostu 

města jeho podpisem, 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. předložit dodatek č. 1 dle bodu 3.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu, 

Termín: 30.04.2021 

5. schvaluje 

5.1. výslednou podobu dle přílohy č. 2 uspořádání zpevněných ploch na náměstí Republiky. 
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R/174/2021 - 77. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s projektovou dokumentací Malá průmyslová a obytná zóna, lokalita Sylvárov, 

vypracovanou Danielem Kadavým, Měník 118, 503 64 Měník, IČO 73648761, pod č. zakázky 

1/19 v říjnu 2019 a s polohou komunikace v ul. Seifertova výhradně na pozemcích města, 

2. ukládá vedoucímu RISM 

2.1. vzhledem ke kolizi se stávající zelení při zasíťování této lokality vypracovat ve spolupráci 

s odborem životního prostředí studii řešící veřejnou zeleň lokality pod areálem Technických 

služeb města, a to na pozemcích ve vlastnictví města a pak zejména na pozemcích 

určených územním plánem pro biokoridor. 

Termín: 30.11.2021 

 

R/175/2021 - 77. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. nesouhlasí 

1.1. s přijetím nabízeného majetku uvedeného v příloze č. 1 od Mateřské školy, Dvůr Králové 

nad Labem, Drtinova 1444. 

 

R/176/2021 - 77. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí dotací na podporu služeb souvisejících se sociální oblastí následovně: 

Královédvorská Arnika z. s., IČO 26593297, Doubravice 94, 544 51 Doubravice - 26.400 Kč, 

Svaz diabetiků ČR, IČO 60154195, územní organizace Dvůr Králové nad Labem, 5. května 

2195, 544 01 Dvůr Králové nad Labem - 30.000 Kč, 

Klub důchodců v Sadové, IČO 26987562, Sadová 2755, 544 01 Dvůr Králové nad Labem - 

35.000 Kč, 

Klub důchodců v Žirči, IČO 26989646, Žireč 5309, 544 04 Dvůr Králové nad Labem - 

40.000 Kč, 

Potravinová banka Hradec Králové, z. s., IČO 03642640, Na Kropáčce 30/3, 500 03 Hradec 

Králové - 25.000 Kč, 

1.2. smlouvy o poskytnutí dotací dle bodu 1.1. tohoto usnesení: č. ŠKS1/SMDO-

2021/0093,ŠKS1/SMDO-2021/0094, ŠKS1/SMDO-2021/0095, ŠKS1/SMDO-2021/0096, 

ŠKS1/SMDO-2021/0097 a pověřuje starostu města jejich podpisem, 

2. ukládá vedoucí ŠKS 

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

Termín: 27.04.2021 
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R/177/2021 - 77. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis památkové komise rady města ze dne 22. března 2021 včetně návrhu rozdělení 

dotací z programu Ministerstva kultury ČR. 

 

R/178/2021 - 77. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. obdrženou námitku k prodeji části pozemkové parcely č. 466 v k. ú. Verdek a žádost 

o prodej části pozemkové parcely č. 466 v k. ú. Verdek, 

2. odkládá 

2.1. rozhodnutí ve věci prodeje částí pozemkové parcely č. 466 v k. ú. Verdek, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. po obdržení stanoviska k dělení pozemkové parcely č. 466 v k. ú. Verdek zajistit jeho 

projednání s žadateli o koupi částí pozemku a předložit radě města k projednání. 

Termín: 05.05.2021 

 

R/179/2021 - 77. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. žádost Tělocvičné jednoty Sokol Dvůr Králové nad Labem o zřízení věcného břemene 

na části pozemkové parcely č. 467/1 v k. ú. Doubravice u Dvora Králové, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. projednat s Tělocvičnou jednotou Sokol Dvůr Králové nad Labem uzavření smlouvy 

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a předložit smlouvu k projednání radě 

města. 

Termín: 05.05.2021 

 

R/180/2021 - 77. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr prodat část pozemkové parcely č. 490/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. zveřejnit záměr prodat dle bodu 1.1. tohoto usnesení na úřední desce Městského úřadu 

Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 16.04.2021 
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R/181/2021 - 77. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 231/9 v k. ú. Žireč 

Městys, v rozsahu dle geometrického plánu č. 247-107/2020, 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 IV-12-2019934/VB2 (ES OEMM/VB-

2021/0052) 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 

ELEKTROTERM, spol. s r. o., IČO 45538280, se sídlem K. V. Raise 31 , 507 81 Lázně 

Bělohrad, která je na základě plné moci zastoupena společností ELPROM CZ s. r. o., 

IČO 27528448, se sídlem Hálkova  875, 508 01 Hořice 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: 27.04.2021 

 

R/182/2021 - 77. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. ukončení pronájmu části pozemkové parcely č. 576 o výměře 252 m2 v k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem, s Janou Velikovskou, ***********************************, dohodou 

k 30.04.2021, 

1.2. Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2021/0053 v souladu s bodem 

1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi 

města k podpisu. 

Termín: 30.04.2021 

 

R/183/2021 - 77. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr prodat části pozemkových parcel č. 2240/13 a č. 2240/15, obě v k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. zveřejnit záměr prodat dle bodu 1.1. tohoto usnesení na úřední desce Městského úřadu 

Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 16.04.2021 
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R/184/2021 - 77. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

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

ve znění pozdějších předpisů vnitřní předpis města č. 3/2021 Pravidla pro hospodaření 

s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem, s platností od 08.04.2021 a pověřuje 

starostu města jeho podpisem, 

2. souhlasí 

2.1. se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města Dvůr Králové nad 

Labem, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. zajistit zveřejnění vnitřního předpisu dle bodu 1.1. tohoto usnesení na webových stránkách 

města. 

Termín: 14.04.2021 

 

R/185/2021 - 77. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. výroční zprávu Technických služeb města Dvora Králové nad Labem za rok 2020 dle 

přílohy č. 1. 

 

R/186/2021 - 77. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zprávu o stavu pohledávek k 31.12.2020, 

2. ukládá vedoucímu RAF 

2.1. nadále zajišťovat úkoly vyplývající z kontroly stavu pohledávek a věnovat maximální péči 

pohledávkám na obhospodařovaném úseku včetně navrhování možností dalších způsobů 

řešení správy pohledávek města, 

Termín: 30.09.2021 

3. ukládá řediteli městské policie 

3.1. nadále zajišťovat pravidelné a průběžné předávání pohledávek po lhůtě, vznikajících na 

úseku činnosti městské policie, k dalšímu vymáhání odboru RAF. 

Termín: 30.09.2021 
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R/187/2021 - 77. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. žádost Martina Frödeho o zrušení schválené smlouvy na pronájmem datového okruhu 

optické metropolitní sítě (Komenského - Nad Parkem), 

2. ruší 

2.1. usnesení č. R/34/2021 - 71. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.01.2021. 

 

R/188/2021 - 77. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. vzít na vědomí zápis Osadního výboru Zboží z 05.03.2021 a Osadního výboru Žireč z měsíce 

března 2021, 

1.2. schválit odpověď na zápis Osadního výboru Zboží z 05.03.2021 a Osadního výboru Žireč 

z měsíce března 2021. 

 

 

 

 

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

     
            

          


