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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

78. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 konané dne 21.04.2021 

R/189/2021 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací 

dokumentaci a realizaci akce: "ZŠ Strž - Dodávka ICT – Dovybavení kabinetů a tříd", v souladu 

s Vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 20/2016 - Pravidla pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad 

Labem, 

1.2. složení hodnotící komise včetně náhradníků. 

 

R/190/2021 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2021/0015 se společností STAVEBNÍ GEOLOGIE-GEOPRŮZKUM 

ČESKÉ BUDĚJOVICE spol. s r. o., IČO 15769976, Pekárenská 257/81, 372 13 České Budějovice, 

na akci: "Zřízení nového vrtu HV-1N Hrubá Luka ve Dvoře Králové nad Labem" za cenu 

1.698.720 Kč bez DPH, tj. 2.055.451 Kč vč. DPH, a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucímu RISM 

2.1. předložit smlouvu dle bodu 1.1. starostovi města k podpisu. 

Termín: 03.05.2021 

 

R/191/2021 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. postup přípravy investiční akce rekonstrukce budovy čp. 795 v ul. Komenského a zřízení 

bezbariérového přístupu do objektu Městské knihovny Slavoj. 

 

 



2/14 

 
 

R/192/2021 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. připravovaný záměr společnosti ČEZ a. s. v ul. Tyršova, Zahradní, Zátopkova a Slunečná, 

kterým je rekonstrukce sítě nízkého napětí a její přeložení, dále pak souběh s připravovanými 

investičními akcemi města, kterými jsou vyvolaná přeložka a rozšířením veřejného osvětlení 

a rozvoj metropolitní sítě v této lokalitě s tím, že práce zhotovitele vybraného společností 

ČEZ a. s., kterým je společnost VČE - montáže, a. s., IČO 25938746, Arnošta z Pardubic 2082, 

531 17 Pardubice, budou zahájeny na jaře tohoto roku, 

1.2. návrh postupu odboru RISM a OI, který spočívá ve spolupráci provedení prací, tj. přeložením 

a rozvojem sítě veřejného osvětlení a rozvoje metropolitní sítě, se společností VČE - 

montáže, a. s., IČO 25938746, Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice, 

1.3. nabídnutou cenu za vybudování veřejného osvětlení a rozvoj metropolitní sítě, která činí 

1.159.200 Kč bez DPH, tj. 1.402.632 Kč vč. DPH, souběžně s akcí společnosti ČEZ a. s. a cenu 

za stejný rozsah prací, ale realizovaných městem Dvůr Králové nad Labem samostatně, která 

je cca 1,8 mil. Kč bez DPH, tj. 2,2 mil. Kč vč. DPH, 

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 nutné spolupráce tehdy, 

kdy není možné ani účelné postupovat podle příslušných ustanovení tohoto vnitřního 

předpisu“ u předem určeného zhotovitele vybraného společností ČEZ a. s., kterým 

je společnost VČE - montáže, a. s., IČO 25938746, Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice, 

a to z důvodu úspory významných finančních prostředků, 

2.2. o výběru zhotovitele, kterým je společnost VČE - montáže, a. s., IČO 25938746, Arnošta 

z  Pardubic 2082, 531 17 Pardubice, s cenou 1.159.200 Kč bez DPH, tj. 1.402.632 Kč vč. DPH, 

která zejména v ul. Zátopkova provede nezbytné stavební práce na vybudování sítě 

veřejného osvětlení a na rozvoj metropolitní sítě zejména v ul. Slunečná, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. ve spolupráci s vedoucím odboru OI připravit smlouvu s vybraným (předem určeným) 

zhotovitelem a předložit ji radě města k projednání. 

Termín: 30.04.2021 

 

R/193/2021 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr nakoupit silovou elektrickou energii na období od 01.01.2022 do 31.12.2023, 

pro město a jeho příspěvkové organizace i vlastněné společnosti s ručením omezeným, 

formou burzovního komoditního obchodu, 

1.2. Smlouvu o zprostředkování burzovních komoditních obchodů číslo RIM/ZPRO-2021/0017 

se společností FIN-servis, a. s. Kladno, se sídlem Dr. Vrbenského 2040, 272 01 Kladno, plnou 

moc pro společnost FIN-servis, a. s. Kladno, se sídlem Dr. Vrbenského 2040, 272 01 Kladno 

a  obchodní podmínky a pověřuje starostu města jejich podpisem, 
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1.3. text doporučených vzorových smluv o centralizovaném zadávání s organizacemi města, číslo 

RISM/SPOL-2021/0018 a pověřuje starostu města jejich podpisem, 

1.4. vedoucího odboru RISM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci této 

veřejné zakázky, 

2. ukládá vedoucímu RISM 

2.1. předložit smlouvu o zprostředkování burzovních obchodů a plnou moc dle bodu 1.2. 

starostovi města k podpisu, 

Termín: 05.05.2021 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. předložit smlouvy dle bodu 1.3. starostovi města k podpisu. 

Termín: 31.05.2021 

 

R/194/2021 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. havárii skalního svahu v bývalém pískovcovém lomu u vlakového nádraží ČD na p. p. č. 

311/12 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, který je ve vlastnictví města, přičemž skalní hmoty 

dopadly na p. p. č. 311/12 také v k. ú. Dvůr Králové nad Labem ve vlastnictví Ing. Jiřího 

Vidasova, 

1.2. posudek zpracovaný Ing. Jiřím Peterou, odpovědným geologem v oboru inženýrská 

a environmentální geologie, Pouchovská 533/52a, 500 03 Hradec Králové, který hodnotí 

nastalou situaci, navrhuje způsob sanace území, odhaduje náklady atd., přičemž náklady 

na navržené práce jsou odhadované ve výši cca 8,2 mil. Kč vč. DPH a je nezbytné provést 

co nejdříve vybrané práce ve výši cca 3,7 mil. Kč vč. DPH, 

2. ukládá vedoucímu RISM 

2.1. ve spolupráci s odborem OEMM informovat o nastalé situaci Českou geologickou službu, 

Klárov 3,  118 21 Praha 1 a také s ní projednat možnost spolufinancování sanačních prací, 

 

2.2. ve spolupráci s Českým a moravským účetním Dvorem, Dašická 247, 530 03 Pardubice 

projednat možnosti v postupu výběru zhotovitele prací na sanaci zasaženého území. 

Termín: 31.05.2021 

 

R/195/2021 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč Lince bezpečí, z.s., IČO 61383198, Ústavní 95, 181 02 

Praha 8 – Bohnice, 

1.2. smlouvu o poskytnutí dotace č. ŠKS1/SMDO-2021/0098 dle bodu 1.1. tohoto usnesení 

a  pověřuje starostu města jejím podpisem, 
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2. ukládá vedoucí ŠKS 

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

Termín: 14.05.2021 

 

R/196/2021 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. neschvaluje 

1.1. poskytnutí finančního příspěvku Domovu důchodců Lampertice, Lampertice 204, 541 01 

Trutnov z důvodu, že žádost o dotaci mohla být podána v rámci výzvy pro poskytovatele 

sociálních služeb a dlouhodobě v tomto zařízení není žádný občan města Dvůr Králové nad 

Labem. 

 

R/197/2021 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč na činnost Svazu postižených civilizačními chorobami 

v ČR, z.s., základní organizaci Dvůr Králové nad Labem, IČO 75017954, Slunečná 2170, 544 

01 Dvůr Králové nad Labem, 

1.2. smlouvu o poskytnutí dotace č. ŠKS1/SMDO-2021/0100 v souladu s bodem 1.1. tohoto 

usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí ŠKS 

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

Termín: 11.05.2021 

 

R/198/2021 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s podáním přihlášky do energetické soutěže na dodavatele plynu pro Mateřskou školu Dvůr 

Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428 a DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem, 

Spojených národů 1620 podle článku 4, oddílu I. vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad 

Labem č. 20/2016 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými 

organizacemi města Dvůr Králové nad Labem, 

2. rozhoduje 

2.1. že při této veřejné zakázce nebude využit elektronický systém E-ZAK, 

3. ukládá ředitelce MŠ E. Krásnohorské 

3.1. předložit návrh realizace veřejné zakázky, zadávací dokumentaci a časový harmonogram 

veřejné zakázky radě města ke schválení dle bodu 1.1 tohoto usnesení. 

Termín: 05.05.2021 
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4. ukládá ředitelce DDM 

4.1. předložit návrh realizace veřejné zakázky, zadávací dokumentaci a časový harmonogram 

veřejné zakázky radě města ke schválení dle bodu 1.1 tohoto usnesení. 

Termín: 05.05.2021 

 

R/199/2021 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis z jednání kulturní komise RM ze dne 09.04.2021, 

2. schvaluje 

2.1. poskytnutí dotací na podporu veřejně prospěšných aktivit na úhradu nákladů 

specifikovaných ve smlouvách následovně: 

Český kynologický svaz ZKO Dvůr Králové nad Labem - 138, IČO 62048643, Zdobín 24 - 

spolková činnost 16.400 Kč, Podzvičinský pohár - závody psů 4.700 Kč, 

Mateřské centrum Žirafa, z. s., IČO 26652811, náměstí T. G. Masaryka 2, Dvůr Králové nad 

Labem – spolková činnost 23.800 Kč, 

BIGBAND Dvorský, z. s., IČO 26528509, Tyršova 2750, Dvůr Králové nad Labem - spolková 

činnost 18.100 Kč, 

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Dvůr Králové nad Labem, IČO 13586173, Raisova 

2970, Dvůr Králové nad Labem – spolková činnost 23.400 Kč, rybářské závody kroužku 

mladých rybářů při DDM Jednička 7.300 Kč, 

"Královédvorský chrámový sbor z. s.", IČO 22866221, Krátká 1838, Dvůr Králové nad Labem 

- spolková činnost 14.600 Kč, Koncert se světovou premiérou 12.900 Kč, Hudební léto Kuks 

20.000 Kč, 

Pěvecký spolek Záboj, IČO 47464135, náměstí Václava Hanky 299, Dvůr Králové nad Labem 

- spolková činnost 16.100 Kč, 

Old Racing Club Dvůr Králové nad Labem z. s., IČO 64203492, Klicperova 2498, Dvůr Králové 

nad Labem – spolková činnost 18.400 Kč, 

ELDORÁDO, středisko Náchod (oddíl TUBRODEL Dvůr Králové nad Labem), IČO 48650480, 

Zborovská 893, Náchod - spolková činnost 24.500 Kč, 

"Fimfárum", IČO 22871594, Lánov, Prostřední Lánov 4 - spolková činnost 20.100 Kč, 

Český svaz chovatelů, z. s., Základní organizace Žireč, IČO 70151547, Žireč 8, Dvůr Králové 

nad Labem - místní výstava drobného zvířectva 15.900 Kč, 

Královédvorská Arnika z. s., IČO 26593297, Doubravice 94– Vítání léta v Žirči 6.200 Kč, 

Tělovýchovná jednota SOKOL Lipnice, z. s., IČO47466278, Lipnice 120, Dvůr Králové nad 

Labem - Pochod okolo Lipnice 7.200 Kč, 

Ivan Mann, IČO 16266455, Na Kopečku 5106, Dvůr Králové nad Labem - Královédvorský den 

piva 26.500 Kč, 

Tělocvičná jednota Sokol Žireč, IČO 60152567, Žireč 70, Dvůr Králové nad Labem - maškarní 

dětský ples a dětský den 6.600 Kč, 

Den všech, z. s., IČO 06304419, Městská Podstráň 1227, Dvůr Králové nad Labem - Den všech 

28.300 Kč, 

Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem z. s., IČO 22737839, Tyršova 557, Dvůr Králové 



6/14 

 
 

nad Labem - Než vypustíme vodu z chladiče 12.100 Kč, 

Spolek pro Dvorek, IČO 8375917, Žireč 160, Dvůr Králové nad Labem - Čtení u knihobudky 

včetně bazaru knih 4.600 Kč, Rozkvetlé Královédvorsko 13.600 Kč, Jak se tu žije! 11.200 Kč, 

Řecko český spolek Dvůr Králové nad Labem, IČO 07842198, Jungmannova 983, Dvůr Králové 

nad Labem – Řecký večer s hudbou a tancem 7.000 Kč, 

Oblastní charita Červený Kostelec, stř. Domov sv. Josefa, IČO 48623814, 5. května 1170, 

Červený Kostelec – 20. Svatoanenské zahradní slavnosti 20.300 Kč, 

Katalpa z. s., IČO 22722904, Klazarova 966, Dvůr Králové nad Labem - výtvarné dílny OČKO 

16.100 Kč, 

Theatrum Kuks z. s., IČO 05350395, Stanovice 29 - Theatrum Kuks 27.200 Kč, 

Život Srdcem, z. s., IČO 05539846, Bílá Třemešná 260 – kulturní léto 2021 na přehradě Les 

Království 50.000 Kč, 

2.2. smlouvy č. ŠKS/SMDO - 2021/0074, ŠKS/SMDO - 2021/0073, ŠKS/SMDO - 2021/0078, 

ŠKS/SMDO - 2021/0079, ŠKS/SMDO - 2021/0083, ŠKS/SMDO - 2021/0084, ŠKS/SMDO - 

2021/0086, ŠKS/SMDO - 2021/0087, ŠKS/SMDO - 2021/0090, ŠKS/SMDO - 2021/0091, 

ŠKS/SMDO - 2021/0065, ŠKS/SMDO - 2021/0066, ŠKS/SMDO - 2021/0071, ŠKS/SMDO - 

2021/0072, ŠKS/SMDO - 2021/0077, ŠKS/SMDO - 2021/0085, ŠKS/SMDO - 2021/0088, 

ŠKS/SMDO - 2021/0089, ŠKS/SMDO - 2021/0081, ŠKS/SMDO - 2021/0092, ŠKS/SMDO - 

2021/0099, ŠKS/SMDO - 2021/0075, ŠKS/SMDO - 2021/0080, ŠKS/SMDO - 2021/0082 

v  souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejich podpisem. 

3. ukládá vedoucí ŠKS-KSCR 

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

Termín: 21.05.2021 

4. souhlasí 

4.1. s realizací projektu Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem a ZUŠ R. A. Dvorského 

s názvem Umění bez galerie, 

4.2. po projednání se všemi uživateli a se souhlasným stanoviskem státní památkové péče, 

s realizací společných úprav vitrín "na bráně. 

 

R/200/2021 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. projednala 

1.1. předloženou zprávu o výsledku řádné periodické inventarizace majetku a závazků města 

Dvůr Králové nad Labem ke dni 31.12.2020, 

2. schvaluje 

2.1. výsledek roční periodické inventarizace majetku a závazků města Dvůr Králové nad Labem 

ke dni 31.12.2020, 

3. ukládá vedoucímu VÚP 

3.1. předložit návrhy na vyřazení majetku označeného za přebytečný a neupotřebitelný 

v inventurních soupisech z řádné periodické inventarizace ke dni 31.12.2020 k projednání 

v likvidační komisi rady města, 

Termín: 30.04.2021 
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4. ukládá krizovému manažerovi 

4.1. předložit návrhy na vyřazení majetku označeného za přebytečný a neupotřebitelný 

v inventurních soupisech z řádné periodické inventarizace ke dni 31.12.2020 k projednání 

v likvidační komisi rady města, 

Termín: 30.04.2021 

5. ukládá vedoucí KTÚ-PROV 

5.1. předložit návrhy na vyřazení majetku označeného za přebytečný a neupotřebitelný 

v inventurních soupisech z řádné periodické inventarizace ke dni 31.12.2020 k projednání 

v likvidační komisi rady města, 

Termín: 30.04.2021 

6. ukládá řediteli městské policie 

6.1. předložit návrhy na vyřazení majetku označeného za přebytečný a neupotřebitelný 

v inventurních soupisech z řádné periodické inventarizace ke dni 31.12.2020 k projednání 

v likvidační komisi rady města, 

Termín: 30.04.2021 

7. ukládá vedoucímu OI 

7.1. předložit návrhy na vyřazení majetku označeného za přebytečný a neupotřebitelný 

v inventurních soupisech z řádné periodické inventarizace ke dni 31.12.2020 k projednání 

v likvidační komisi rady města. 

Termín: 30.04.2021 

 

R/201/2021 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s umístěním ploch pro propagaci města Dvůr Králové nad Labem v areálu ZOO Dvůr Králové 

a. s., v rozsahu minimálně 12 m2, za částku 15.000 Kč bez příslušné sazby DPH, tj. 18.150 Kč 

včetně DPH, 

2. schvaluje 

2.1. pronájem části pozemkové parcely č. 148/3 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, na které 

je umístěno reklamní zařízení, propagující výhradně činnost organizace, za dohodnutou 

částku 15.000 Kč bez příslušné sazby DPH, tj. 18.150 K včetně DPH, společnosti ZOO Dvůr 

Králové a.s., IČO 27478246, Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

2.2. Dohodu o spolupráci č. OEMM/DOHO-2021/0051 v souladu s body 1.1. a 2.1. tohoto 

usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. předložit Dohodu o spolupráci dle bodu 2.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 30.04.2021 
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R/202/2021 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. ukončení nájmu bytu č. 51 v čp. 2902, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, 

k  30.06.2021, s Mirlanem Šamšievem a Gulmirou Kazakovou, 

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

1.2. dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2021/0054 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: 07.05.2021 

 

R/203/2021 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem části pozemkové parcely č. 2315 o výměře 800 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, tj. celkové roční nájemné 4.000 Kč, Ondřeji Sadskému, 

*************************************************, na dobu neurčitou, 

od 01.05.2021, 

1.2. smlouvu o nájmu č. OEMM/NAJE-2021/0055 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3. pronájem části pozemkové parcely č. 2315 o výměře 85 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, tj. celkové roční nájemné 425 Kč, Daně Vlkové, 

****************************************************, na dobu neurčitou, 

od 01.05.2021, 

1.4. smlouvu o nájmu č. OEMM/NAJE-2021/0056 v souladu s bodem 1.3. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit smlouvy o nájmu dle bodů 1.2. a 1.4. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 30.04.2021 

R/204/2021 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr prodat pozemkovou parcelu č. 665/3 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, v souladu 

s přiloženou žádostí, 

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: 07.05.2021 
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R/205/2021 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. ruší 

1.1. své usnesení č. R/57/2021 – 72. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 10.02.2021, 

2. souhlasí 

2.1. se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 589 v k. ú. Žirecká 

Podstráň, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.400 Kč bez příslušné sazby DPH, 

tj. 1.694 Kč včetně příslušné sazby DPH, s umístěním stavby v části pozemkové parcely č. 589 

v k. ú. Žirecká Podstráň, pro společnost ČEZ Distribuce, a. s. 

3. schvaluje 

3.1. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-12-

2021664 (ES OEMM-BUDO-2021/0057) 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 ELEKTRO-COMP spol. s r. o., IČO 15032060, se sídlem Maloskalická 

68, 552 03 Česká Skalice a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

4. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 11.05.2021 

 

R/206/2021 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. ruší 

1.1. své usnesení č. R/437/2020 – 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 01.07.2020, 

2. souhlasí 

2.1. se zřízením úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 2253/6, 

č. 2253/8, č. 2277/1, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za jednorázovou finanční 

náhradu ve výši 44.800 Kč bez příslušné sazby DPH, tj. 54.208 Kč včetně příslušné sazby DPH, 

s umístěním stavby v částech pozemkových parcel č. 2253/6, č. 2253/8, č. 2277/1, všechny 

v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

3. schvaluje 

3.1. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 

č. IV-12-2020298/VB/01 (ES OEMM-BUDO-2021/0058) 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, 

4. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 11.05.2021 
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R/207/2021 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocení nabídek na pronájem bytu č. 1 v čp. 830, Kotkova, 

Dvůr Králové nad Labem: 

1. místo: Bohuslav Strouhal, **************************************************, 

1.2. pronájem bytu č. 1 v čp. 830, Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, Bohuslavu Strouhalovi, 

****************************************************dle Pravidel pro 

hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou od 01.05.2021 

do 30.04.2022, za smluvní nájemné ve výši 4.052 Kč/měsíc, za předpokladu, že uhradí před 

podpisem smlouvy o nájmu bytu jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného 

a nájemné za období 01.05.2021-30.06.2021, 

1.3. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2021/0059 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: 30.04.2021 

 

R/208/2021 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr města pronajmout byt č. 51 v čp. 2905, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, 

jako byt bez předběžného určení, za min. cenu 5.979 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření 

s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem, 

1.2. hodnoticí komisi na pronájem bytu č. 51 v čp. 2905, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem 

ve složení: Jan Jarolím (náhradník Alexandra Jiřičková), Martina Svobodová (náhradník 

Tomáš Machek) a Helena Mojiková (náhradník Renata Pospíšilová), 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu 

dle bodu 1.1. tohoto usnesení. 

Termín: 28.04.2021 

 

R/209/2021 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 2 v čp. 830, Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, Vlastě Pfeiferové, 

***************************************** dle Pravidel pro hospodaření s byty 

v majetku města Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou od 01.06.2021 do 31.05.2023, 

za smluvní nájemné 2.533 Kč/měsíc, za předpokladu, že Vlasta Pfeiferová uhradí před 

podpisem smlouvy jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2021/0060 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 
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2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 12.05.2021 

 

R/210/2021 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápisy z kontrol výsledků hospodaření za rok 2020 v ZŠ Schulzovy sady, ZŠ 5. května, ZŠ Strž, 

ZŠ Podharť, ZUŠ, MŠ Drtinova, MŠ E. Krásnohorské, v Městské knihovně Slavoj, v městském 

kulturním zařízení Hankův dům, v Městském muzeu, v Domě dětí a mládeže Jednička, 

v Pečovatelské službě Města Dvůr Králové nad Labem a v Technických službách města Dvora 

Králové nad Labem, 

1.2. hospodářské výsledky jednotlivých městem zřízených příspěvkových organizací uvedených 

v bodě 1.1. za rok 2020 jako součást závěrečného účtu města Dvůr Králové nad Labem za rok 

2020, 

2. schvaluje 

2.1. hospodářské výsledky jednotlivých městem zřízených příspěvkových organizací uvedených 

v bodě 1.1. za rok 2020, jejich rozdělení do jednotlivých fondů, včetně případného posílení 

fondu investic z rezervního fondu, dále odvody do rozpočtu zřizovatele dle § 28 odst. 9 písm. 

b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů a úpravy stávajících výší neinvestičních příspěvků pro zřízené 

příspěvkové organizace na rok 2021, vše dle přiložené tabulky Rozdělení hospodářského 

výsledku příspěvkových organizací za rok 2020, která je součástí přílohy č. 1 tohoto 

materiálu. 

 

R/211/2021 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

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

pozdějších předpisů roční účetní závěrky, sestavené k 31.12.2020, městem zřízených 

příspěvkových organizací ZŠ Schulzovy sady, ZŠ 5. května, ZŠ Strž, ZŠ Podharť, ZUŠ, MŠ 

Drtinova, MŠ E. Krásnohorské, Městské knihovny Slavoj, Městského kulturního zařízení 

Hankův dům, Městského muzea, Domu dětí a mládeže Jednička, Pečovatelské služby Města 

Dvůr Králové nad Labem a Technických služeb města Dvora Králové nad Labem, 

2. nevznáší 

2.1. požadavky na doplňující informace ke schvalování účetní závěrky městem zřízených 

příspěvkových organizací uvedených v bodě 1.1. 
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R/212/2021 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů roční účetní závěrku města Dvůr Králové nad Labem, 

sestavenou k 31.12.2020, 

1.2. nevznést požadavky na doplňující informace ke schvalování účetní závěrky uvedené v bodě 

1.1. 

 

R/213/2021 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s vyhrazením parkovacího místa v ulici Klazarova před čp. 1040 pro držitele průkazu ZTP 

Přemysla   Kočího, *********************************************************** 

 

R/214/2021 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s vyhrazením parkovacího místa v ulici Kotkova před čp. 792 pro držitele průkazu ZTP 

Vladimíra  Ježka, ************************************************************ 

 

R/215/2021 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s vyhrazením parkovacího místa v ulici Rooseveltova před čp. 316 pro držitele průkazu ZTP 

Františka Kalenského, ******************************************************** 

 

R/216/2021 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením věcného břemene na stavbu odběrného objektu na části pozemku p. p. č. 3802/1 

v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 5212-112/2021, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o zřízení věcného břemene č. OŽP/VB-2021/0019 s Povodím Labe, státní podnik, 

IČO 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, 

3. ukládá vedoucímu OŽP 

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

Termín: 31.05.2021 
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R/217/2021 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. podání žádosti o investiční účelovou dotaci na pořízení nového dopravního automobilu 

pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Dvůr Králové n. L. - Verdek, která byla vyhlášena 

Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR a pověřuje starostu města jejím 

podpisem, 

2. ukládá vedoucímu RISM 

2.1. zajistit podání žádosti o dotaci dle bodu 1.1. tohoto usnesení, 

Termín: 10.05.2021 

3. ukládá vedoucímu RAF 

3.1. v případě přiznání dotace zahrnout přidělené prostředky do rozpočtu města na rok 2022. 

Termín: 30.11.2021 

 

R/218/2021 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly č. 12/2020 v organizaci Pečovatelská služba 

města Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2962 ze dne 7.1.2021. 

 

R/219/2021 - 78. 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 Dvůr Králové nad Labem č. 4/2021 - Směrnice pro 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čisticích a desinfekčních 

prostředků, s platností od 01.05.2021 a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. souhlasí 

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

Labem, 

3. ukládá vedoucí KTÚ-PROV 

3.1. předložit vnitřní předpis města dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu, 

3.2. zveřejnit vnitřní předpis dle bodu 2.1. tohoto usnesení na webových stránkách města Dvůr 

Králové nad Labem. 

Termín: 30.04.2021 
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R/220/2021 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. nájem nebytových prostor v budově čp. 35, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem 

na dobu určitou, a to od 01.08.2021 do 31.07.2024, 

1.2. Smlouvu o nájmu nebytových prostor č. KTÚ/NAJE-2021/0006, v souladu s bodem 1.1. 

tohoto usnesení se společností Eurospol - Trading, společnost s ručením omezeným, IČO 

40767957, se sídlem Revoluční 65, 544 01 Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu 

města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí KTÚ-PROV 

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

Termín: 20.05.2021 

 

R/221/2021 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. žádost zástupců školního parlamentu Gymnázia Dvůr Králové nad Labem ze dne 20.04.2021, 

2. souhlasí 

2.1. s úpravou Pravidel pilotního a prvního ročníku participativního rozpočtu města Dvůr Králové 

nad Labem tak, že návrhy na investiční i neinvestiční projekty mohou v pilotním ročníku 

podat zastupitelé města Dvůr Králové nad Labem a žáci škol, kteří jsou starší 15 let a jsou 

občany města Dvůr Králové nad Labem. 

3. schvaluje 

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

Labem a pověřuje starostu města jejich podpisem, 

4. souhlasí 

4.1. se zveřejněním pravidel dle bodu 3.1 na webových stránkách města www.par.mudk.cz, 

5. ukládá vedoucí VKV 

5.1. zajistit zveřejnění pravidel. 

Termín: 26.04.2021 

 

 

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

            
        


