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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

79. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 konané dne 05.05.2021 

R/222/2021 - 79. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Dvůr Králové nad Labem za rok 

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

 

R/223/2021 - 79. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit závěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2020 spolu se zprávou 

o výsledku přezkoumání hospodaření města Dvůr Králové nad Labem za rok 2020 v souladu 

s § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších doplnění a předpisů s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením 

bez výhrad. 

 

R/224/2021 - 79. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. uzavření skupinového úrazového pojištění a škodového pojištění odpovědnosti za újmu 

způsobenou činností sdružení dobrovolných hasičů nebo jednotek sboru dobrovolných 

hasičů zřizovaných městem Dvůr Králové nad Labem s Pojišťovnou VZP, a. s., Ke Štvanici 

656/3, 18600 Praha 8, Česká republika, za souhrnnou cenu 17.720 Kč za jeden pojistný rok, 

1.2. v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení Pojistnou smlouvu 

č. 1310003123 na skupinové úrazové pojištění (ES č. RAF/POJI/0004-2021) a Dodatek č. 1 

k pojistné smlouvě č. 1200170323 (ES č. RAF/POJI/1245-2020-D1), oba dokumenty 

uzavírané s Pojišťovnou VZP, a. s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika 

a pověřuje starostu města jejich podpisem, 
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2. ukládá vedoucímu RAF 

2.1. předložit starostovi města k podpisu Pojistnou smlouvu č. 1310003123 na skupinové úrazové 

pojištění (ES č. RAF/POJI/0004-2021) a Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 1200170323 

(ES č. RAF/POJI/1245-2020-D1), oba dokumenty v souladu s bodem 1.2. tohoto usnesení. 

Termín: 10.05.2021 

R/225/2021 - 79. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. Protokol z otevírání žádostí o účast, protokoly z posouzení nabídky a Písemnou zprávu 

o hodnocení nabídek veřejné zakázky „Vybudování kanalizace a ČOV v městské části Žireč, 

Dvůr Králové nad Labem“, 

1.2. že město Dvůr Králové nad Labem obdrželo následující nabídky (dle data a času podání): 

 

1. AQUASYS spol. s r. o., IČO 25344447, se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou, 

s nabídkovou cenou 64.865.900 Kč, tj. 78.487.739 Kč včetně DPH. 

 

2. BAK stavební společnost, a. s., IČO 28402758, se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9, 

s nabídkovou cenou 62.499.920,71 Kč bez DPH, tj. 75.624.904,06 Kč včetně DPH. 

 

3. VPK Suchý, s. r. o., IČO 27085201, se sídlem Komenského náměstí 12, 681 44 Zásmuky, 

s nabídkovou cenou 63.350.000 Kč bez DPH, tj. 76.653.500  Kč včetně DPH. 

 

4. Společnost Žireč, správce společnosti VCES, a. s., IČO 26746573, se sídlem Na Harfě 337/3, 

190 00 Praha 9, s nabídkovou cenou 62.537.134,63 Kč, tj. 75.669.932,90 Kč včetně DPH. 

 

5. GASCO spol. s r. o., IČO 15049035, se sídlem Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice, 

s nabídkovou cenou 62.222.000 Kč bez DPH, tj. 75.288.620 Kč včetně DPH. 

 

6. VHST s. r. o., IČO 02464471, se sídlem Kouřimského 2532, 393 01 Pelhřimov, s nabídkovou 

cenou 65.526.880,89 Kč bez DPH, tj. 79.287.525,88 Kč včetně DPH. 

 

1.3. že hodnotící komise provedla posouzení splnění podmínek dle zadávací dokumentace pouze 

u vybraného uchazeče, který nabídl nejnižší nabídkovou cenu, 

2. rozhoduje 

2.1. o výběru nejvýhodnější nabídky výše uvedené veřejné zakázky tak, že nejvýhodnější 

nabídkou je nabídka společnosti GASCO spol. s r. o., IČO 15049035, se sídlem Vodárenská 

22, Nemošice, 530 03 Pardubice, s nabídkovou cenou 62.222.000 Kč bez DPH, 

tj. 75.288.620 Kč včetně DPH, 

3. schvaluje 

3.1. smlouvu o dílo číslo RISM/DILO-2021/0019 s vítězným uchazečem, se společností GASCO 

spol. s r. o., IČO 15049035, se sídlem Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice a pověřuje 

starostu města podpisem této smlouvy, 
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4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 

Termín: 14.05.2021 

5. ukládá vedoucímu RISM 

5.1. po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu předložit smlouvu dílo číslo RISM/DILO-2021/0019 

starostovi města k podpisu. 

Termín: 25.06.2021 

R/226/2021 - 79. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky 

na akci: „Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem 

a obnova dvorních průčelí budovy gymnázia č. p. 304 ve Dvoře Králové n.L./I. etapa“ ze dne 

16.04.2021 a 26.04.2021, 

1.2. že město Dvůr Králové nad Labem obdrželo následující nabídky (dle data a času podání): 

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s. r. o., IČO 25560191, 3.233.063,65 Kč bez DPH, 

tj. 3.912.007,02 Kč včetně DPH; 

Maratonstav a. s., IČO 00528862, 3.277.118,00 Kč bez DPH, 3.965.313,00 Kč včetně DPH; 

Stavební společnost Žižka spol. s r. o., IČO 49814851, Elišky Krásnohorské 2897, 544 01 Dvůr 

Králové nad Labem s nabídkovou cenou 2.920.597 Kč bez DPH, tj. 3.533.922,00 Kč včetně 

DPH, 

1.3. že hodnotící komise provedla posouzení splnění podmínek dle zadávací dokumentace pouze 

u vybraného uchazeče, který nabídl nejnižší nabídkovou cenu, 

2. rozhoduje 

2.1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvýhodnější nabídky na výše uvedenou 

veřejnou zakázku tak, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka firmy: Stavební společnost Žižka 

spol. s r. o., IČO 49814851, Elišky Krásnohorské 2897, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 

s nabídkovou cenou 2.920.597 Kč bez DPH, tj. 3.533.922 Kč včetně DPH, 

3. schvaluje 

3.1. smlouvu o dílo č. RISM/DILO – 2021/0014 s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné 

zakázky a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 

Termín: 14.05.2021 

5. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 14.05.2021 
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R/227/2021 - 79. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. podání žádosti Základní školou Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, 

do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony III., č. výzvy 02_20_080, 

vyhlášeného MŠMT, na personální podporu a projektové dny, 

2. souhlasí 

2.1. s přijetím finančních prostředků v případě kladného vyřízení žádosti uvedené v bodě 1.1 

tohoto usnesení. 

 

R/228/2021 - 79. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis č. 14 sociální komise RM z měsíce dubna 2021, 

2. neschvaluje 

2.1. přidělení bytu v mimořádně tíživé životní situaci Petru Hermanovi, ******************,  

Dianě Rejlové, ****************, 

3. schvaluje 

3.1. umístění Ivanky Mlynářové, ***************** do domu s pečovatelskou službou. 

 

R/229/2021 - 79. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. revokuje 

1.1. usnesení č. R/198/2021 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21.04.2021, 

2. bere na vědomí 

2.1. informaci o uzavření dodatku ke smlouvě se stávajícím dodavatelem plynu Pražská 

plynárenská a. s. s MŠ Elišky Krásnohorské a DDM Jednička, za cenu 598 Kč/MWh 

od 01.06.2021 do 05.11.2021. 

 

R/230/2021 - 79. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. oznámení ředitelky Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem o podání žádosti 

o dotaci ze státního rozpočtu na podporu mimořádného finančního ohodnocení 

zaměstnanců zařazených do sociálních služeb v souvislosti s COVID-19 č. A/2021/3207 

ve výši 1.293.756 Kč, 

1.2. oznámení ředitelky Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem o uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Horní Brusnice 

ve výši 60.000 Kč na podporu činnosti a služby spojené s péčí o klienty z obce Horní Brusnice, 

2. souhlasí 
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2.1. s přijetím finančních prostředků v případě kladného vyřízení žádosti uvedené v bodě 1.1 

tohoto usnesení a s přijetím dotace dle bodu 1.2. tohoto usnesení. 

 

R/231/2021 - 79. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. odpisový plán Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem pro rok 2021 dle přílohy 

č. 2. 

 

R/232/2021 - 79. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zapojením Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, Základní školy 

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

Labem, Máchova 884 a Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 

a Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2428, do projektu Potravinová 

pomoc dětem v Královéhradeckém kraji IV – obědy do škol, ve smyslu § 32a zákona 

č. 561/2004 Sb., školský zákon, a s uzavřením smluv o partnerství s finančním příspěvkem 

mezi Královéhradeckým krajem a výše uvedenými organizacemi jako partnery, 

2. schvaluje 

2.1. souhlasy zřizovatele dle přílohy č. 1 a pověřuje starostu města podpisem dokumentů. 

 

R/233/2021 - 79. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. získání dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje Městským muzeem ve Dvoře Králové nad 

Labem, Sladkovského 530, Dvůr Králové nad Labem, ve výši 70.000 Kč na restaurování 

sbírkového předmětu - řemeslnického praporu (19. století). 

 

R/234/2021 - 79. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. výroční zprávy za rok 2020 Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem, Městského 

muzea ve Dvoře Králové nad Labem, Hankova domu, městského kulturního zařízení 

a Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem. 

 

R/235/2021 - 79. Rada města Dvůr Králové nad Labem- V 

1. schvaluje 

1.1. v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

přijetí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na projekt Podpora činnosti MIC Dvůr 

Králové nad Labem ve výši 36.000 Kč, 
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1.2. smlouvu o poskytnutí dotace č. 21CRG04-0018 (ES ŠKS/SMDO - 2021/0101) v souladu 

s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí ŠKS-KSCR 

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

Termín: 25.05.2021 

3. ukládá vedoucímu RAF 

3.1. zapracovat poskytnutou dotaci dle bodu 1.1. tohoto usnesení do návrhu nejbližšího 

rozpočtového opatření. 

Termín: 18.06.2021 

R/236/2021 - 79. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. dodatečnou úhradu kompenzace tržeb za rok 2020 způsobenou poklesem tržeb z důvodu 

pandemie COVID 19 ve výši 193.402 Kč společnosti ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY, a. s. 

 

R/237/2021 - 79. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. výsledek vyhodnocení nabídek na prodej stavební parcely č. 66 o výměře 1 070 m2 v k. ú. 

Dvůr Králové nad Labem, jejíž součástí je stavba čp. 40 - stavba občanského vybavení, 

na náměstí T. G. Masaryka a část pozemkové parcely č. 38/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

oddělená geometrickým plánem č. 5144-375/2020 a označená jako p. p. č. 38/1 o výměře 

250 m2 následovně: 

1. místo: Stavební společnost Žižka spol. s r. o., IČO 49814851, Elišky Krásnohorské 2897, 

544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

2. místo: Amatech s. r. o., IČO 06827683, Rudé armády 17, 251 63 Strančice, 

2. ukládá starostovi města 

2.1. svolat pracovní schůzku se zástupci obou uchazečů a zastupiteli města, na které budou 

prezentovány jejich záměry. 

Termín: 31.05.2021 

R/238/2021 - 79. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr bezúplatného převodu 39% podílu na bytových jednotkách v čp. 2958, Štefánikova, 

Dvůr Králové nad Labem vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu 

a stavebním pozemku č. 5222, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, dle přílohy č. 1 tohoto 

materiálu, 
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2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. zveřejnit záměr bezúplatného převodu dle bodu 1.1. tohoto usnesení na úřední desce 

Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 12.05.2021 

R/239/2021 - 79. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. ukončení nájmu bytu č. 33 v čp. 2903, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem k 06.05.2021 

s Evou Mühlbauerovou, ********************, 

1.2. dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. OEMM/DOUS-2021/0061 v souladu s bodem 

1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

města k podpisu. 

Termín: 06.05.2021 

R/240/2021 - 79. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. žádost Miroslava Jizby, *************** **** o prodej části pozemkové parcely č. 3584/1 

o výměře 657 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. jednat o prodeji či směně části pozemkové parcely č. 722/1 s Miroslavem Jizbou, 

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

Termín: 14.05.2021 

R/241/2021 - 79. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr prodat pozemkovou parcelu č. 2451/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za podmínky 

uzavření služebnosti cesty pro vlastníky čp. 1088 v ul. Heydukova, 

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: 07.05.2021 

R/242/2021 - 79. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 4121 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000 Kč bez příslušné sazby 

DPH, tj. 1.210 Kč včetně příslušné sazby DPH, s umístěním stavby v části pozemkové parcely 

č. 4121 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., 
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2. schvaluje 

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

č. IV-12-2021605/VB/2 (ES OEMM-BUDO-2021/0062) 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 TELKABEL CR s. r. o., IČO 25289675, se sídlem 

Českých bratří 89, 547 01 Náchod, která je na základě plné moci zastoupena Janem 

Trojanem, IČO 88873838, K Sokolovně 438/15, 503 41 Hradec Králové - Pouchov a pověřuje 

starostu města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 25.05.2021 

R/243/2021 - 79. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. obdrženou nabídku společnosti ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a. s. na odkoupení stavební 

parcely č. 1251, jejíž součástí je stavba č. p. 1076, pozemkové parcely č. 151, vše v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, 

2. ukládá starostovi města 

2.1. jednat se společností ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a. s. o podmínkách prodeje. 

Termín: 31.05.2021 

R/244/2021 - 79. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr směny části pozemkové parcely č. 572/1 v k. ú. Žirecká Podstráň, za okrajové části 

pozemkových parcel č. 311, č. 314, č. 315/1, č. 343/1, č. 586, všechny v k. ú. Žirecká Podstráň 

podél stávající komunikace na pozemkových parcelách č. 589, č. 583, obě v k. ú. Žirecká 

Podstráň, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Králové nad Labem. 

Termín: 11.05.2021 

R/245/2021 - 79. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s provedením stavby „Most ev. č. 29925-1 Žireč“ na částech pozemkových parcel č. 207, 

č. 627/1, obě v k. ú. Zboží u Dvora Králové, č. 436 v k. ú. Žireč Městys, č. 2195/2 v k. ú. 

Choustníkovo Hradiště, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2021/0063 s Královéhradeckým krajem, 

IČO 70889546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové a pověřuje 

starostu města jejím podpisem, 
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3. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 25.05.2021 

R/246/2021 - 79. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr darovat část pozemkové parcely č. 207 v k. ú. Zboží u Dvora Králové, v rámci stavby 

„Most ev. č. 29925-1 Žireč“, do vlastnictví Královéhradeckého kraje, a to za podmínky jejího 

převodu nejdříve v roce 2023, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 11.05.2021 

R/247/2021 - 79. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje 

1.1. řediteli Technických služeb města Dvora Králové nad Labem vybrat nejvýhodnější nabídku 

veřejné zakázky na „Dodávku malého svozového vozidla do 6 t“, vozidlo určeno pro svoz 

komunálního odpadu v kategorii SS, kterou byla hodnotící komisí určena nabídka společnosti 

I-TECH Czech spol. s r. o., IČO 26834634, se sídlem Rudná 30/3,703 00 Vítkovice - Ostrava, 

s nabídkovou cenou 3.094.500 Kč bez DPH, celková cena za kompletní dodávku tedy činí 

3.744.345 Kč s DPH, za malé svozové vozidlo BONETTI FX100/MO E5-55, včetně nástavby pro 

svoz odpadu NOVARINI NewMidicar 5/MD N35, s termínem dodání do 7 měsíců od podpisu 

kupní smlouvy. 

 

R/248/2021 - 79. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 41 v čp. 1973, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, Lucii Šimkové,  

****************** na dobu neurčitou od 14.05.2021, za smluvní nájemné 

5.360 Kč/měsíc, za předpokladu, že Lucie Šimková uhradí před podpisem smlouvy jistotu 

ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2021/0064 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: 13.05.2021 

R/249/2021 - 79. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. neschvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 62 v čp. 2902, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Sdružení 
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ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČO 00195201, Procházkova 818, 541 01 Trutnov, 

za účelem poskytování sociální služby chráněného bydlení. 

 

R/250/2021 - 79. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 457/1 v k. ú. 

Doubravice u Dvora Králové, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 15.000 Kč bez 

příslušné sazby DPH, tj. 18.150 Kč včetně příslušné sazby DPH, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ES OEMM-BUDO-

2021/0065 s Tělocvičnou jednotou Sokol Dvůr Králové nad Labem, IČO 60152478, se sídlem 

nábřeží Jiřího Wolkera 137, 544 01 Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města jejím 

podpisem, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 25.05.2021 

 

R/251/2021 - 79. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. obdrženou žádost společnosti JUTA a. s., IČO 45534187, se sídlem Dukelská 417, 544 15 Dvůr 

Králové nad Labem, o zrušení stávajícího věcného břemene na části pozemkové parcely 

č. 2637/3 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem a zřízení nového věcného břemene na části 

pozemkové parcely č. 2637/3 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem v upraveném rozsahu 

dle přílohy č. 4, 

2. souhlasí 

2.1. se záměrem zrušení stávajícího věcného břemene na části pozemkové parcely č. 2637/3 

v k. ú. Dvůr Králové nad Labem a zřízení nového věcného břemene na části pozemkové 

parcely č. 2637/3 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem v upraveném rozsahu dle přílohy č. 4 tohoto 

usnesení, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. vyzvat společnost JUTA a. s., IČO 45534187, se sídlem Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové 

nad Labem k předložení nového geometrického plánu na úpravu rozsahu věcného břemene 

v souladu s přílohou č. 4 tohoto usnesení. 

Termín: 14.05.2021 

R/252/2021 - 79. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 43 v čp. 2901, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem Jitce Bezstarostové, 
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***************** na dobu neurčitou od 30.05.2021, za smluvní nájemné 3.437 Kč/měsíc, 

za předpokladu, že Jitka Bezstarostová uhradí před podpisem smlouvy jistotu ve výši 

trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2021/0066 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: 14.05.2021 

R/253/2021 - 79. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. ukončení nájmu bytu č. 21 v čp. 58, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem 

k 06.05.2021, s Miloslavou Pávovou, ********************, 

1.2. dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2021/0067 v souladu s bodem 1.1. 

tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3. pronájem bytu č. 21 v čp. 58, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, Daně 

Djordjajové ***************** dle Pravidel pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr 

Králové nad Labem, na dobu určitou, od 07.05.2021 do 06.05.2022, za smluvní nájemné 

6.368 Kč/měsíc, za předpokladu, že Dana Djordjajová uhradí před podpisem smlouvy jistotu 

ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.4. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2021/0068 v souladu s bodem 1.3. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle bodu 1.2. a smlouvu o nájmu bytu dle 

bodu 1.4. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 07.05.2021 

R/254/2021 - 79. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. provedení úklidu příkopů u příjezdových komunikací do města, a to v rozsahu: TJ Sokol Žireč 

16 km, odměna 16.000 Kč, Klub NATURA 48 km, odměna 48.000 Kč, 

1.2. dohody o provedení sběru a třídění odpadů na příjezdových komunikacích do města 

č. OŽP/DOHO-2021/0022 a č. OŽP/DOHO-2021/0023 s TJ Sokol Žireč a Klubem NATURA 

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

2. ukládá vedoucímu OŽP 

2.1. předložit dohody o provedení sběru a třídění odpadů na příjezdových komunikacích 

do města s Klubem NATURA a TJ Sokol Žireč starostovi města k podpisu. 

Termín: 26.05.2021 
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R/255/2021 - 79. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s využitím systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného městem Dvůr Králové 

nad Labem společností PT Services, s. r. o., IČO 28856961, náměstí T. G. Masaryka 6, 

544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o využití systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného městem Dvůr 

Králové nad Labem č. OŽP/OSTA-2021/0024 se společností PT Services, s. r. o., 

IČO 28856961, náměstí T. G. Masaryka 6, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, v souladu s bodem 

1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucímu OŽP 

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

Termín: 26.05.2021 

R/256/2021 - 79. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt: „Podpora domácího 

kompostování ve Dvoře Králové nad Labem 2020“, 

2. souhlasí 

2.1. s přijetí dotace od Ministerstva životního prostředí ČR ve výši 1.090.386,07 Kč na realizaci 

projektu: „Podpora domácího kompostování ve Dvoře Králové nad Labem 2020“ a s jeho 

spolufinancováním, 

3. ukládá vedoucímu RAF 

3.1. zahrnout potřebné finanční prostředky na realizaci projektu dle bodu 2.1. tohoto usnesení 

ve výši 1.240.000 Kč vč. DPH a příjem poskytnuté dotace do návrhu rozpočtu města na rok 

2022. 

Termín: 30.11.2021 

R/257/2021 - 79. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. rezignaci Jana Jarolíma na pozici člena a předsedy sportovní komise Rady města Dvůr Králové 

nad Labem, 

2. jmenuje 

2.1. v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů předsedou sportovní komise Dušana Kubicu s platností od 06.05.2021. 

 
 
 
 

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


