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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

80. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 konané dne 19.05.2021 

R/258/2021 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pokračování pojistného vztahu mezi městem Dvůr Králové nad Labem a Kooperativou 

pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group, Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká 

republika na pojištění plavidla s vlastním strojním pohonem MARINE Y16, za cenu 9.150 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. 8849002621 (ES č. RAF/POJI/0003-2021) s Kooperativou pojišťovnou, a. s., Vienna 

Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21 na pojištění plavidla s vlastním strojním 

pohonem MARINE Y16 a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucímu RAF 

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

Termín: 25.05.2021 

R/259/2021 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pro rozpočtový rok 2021 provedení přezkumu hospodaření města Dvůr Králové nad Labem 

Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, 

2. pověřuje 

2.1. starostu města v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a v souladu s ustanovením § 4 

odst. 1) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných 

celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů požádat o toto přezkoumání 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, 

 

3. ukládá vedoucímu RAF 

3.1. předložit starostovi města, v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení, k podpisu formulář 
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žádosti o provedení přezkoumání hospodaření za rok 2021, zaslaný Krajským úřadem 

Královéhradeckého kraje. 

Termín: 07.06.2021 

R/260/2021 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

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

zřízení), ve znění pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku města Dvůr Králové nad 

Labem č. 2/2021 o místním poplatku z pobytu s účinností od 01. 07. 2021. 

 

R/261/2021 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. na základě usnesení zastupitelstva města č. Z/344/2021 - 14. Zastupitelstvo města Dvůr 

Králové nad Labem ze dne 13.04.2021 zahájení veřejné zakázky, informace pro předložení 

závazné nabídky, časový harmonogram, okruh oslovených uchazečů, dle již dříve 

předložených indikativních nabídek, podklady zadání a realizaci akce služby 

úvěru na financování a refinancování záměrů pro léta 2021 až 2023 obsažených v akčním 

plánu města Dvůr Králové nad Labem v celkovém rozsahu 160 mil. Kč, 

1.2. vedoucího odboru RAF v návaznosti na usnesení zastupitelstva města uvedené v bodě 1.1., 

jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci této veřejné zakázky mimo 

uzavření smlouvy o úvěru, 

1.3. složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání závazných nabídek včetně 

náhradníků v předloženém znění, 

2. ukládá vedoucímu RAF 

2.1. zajistit přípravu, administraci veřejné zakázky a její realizaci, 

Termín: 20.05.2021 

3. ukládá vedoucímu RAF 

3.1. zajistit, aby členové hodnotící komise a zároveň komise pro otevírání závazných nabídek 

(případně náhradníci za členy komise) zahájili svoji činnost prvním dnem jednání 27.05.2021 

před otevíráním došlých závazných nabídek. 

Termín: 27.05.2021 

R/262/2021 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zahájení zadávání veřejné zakázky na akci: „Elektronické úřední desky Městského úřadu Dvůr 

Králové nad Labem“ jako veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, zadávanou mimo 

režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu pravidly OP 

Zaměstnanost a vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2019 Pravidla pro 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, 

1.2. zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce včetně příslušných dokumentů - 

výzva k podání nabídek, technická specifikace předmětu, návrh kupní smlouvy a 
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harmonogram plnění, 

1.3. společnost Centrum evropského projektování a. s., IČO 27529576, se sídlem Švendova 1282, 

500 03 Hradec Králové, zastoupenou Mgr. Natálií Karpovičovou, jako osobu, která bude 

zadavatele zastupovat při provádění úkonů souvisejících s veřejnou zakázkou, 

1.4. osoby oprávněné k otevírání nabídek elektronickou formou a vedoucího odboru OI, jako 

osobu oprávněnou, jednat ve věcech této veřejné zakázky, jak se společností Centrum 

evropského projektování, a. s., tak i navenek, 

2. rozhoduje 

2.1. že při zadávání této veřejné zakázky bude zahájení provedeno zveřejněním v systému E-ZAK 

a zadávací dokumentace zveřejněna na profilu zadavatele, 

3. ukládá vedoucímu OI 

3.1. zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech. 

Termín: 30.07.2021 

R/263/2021 - 80. 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 Schulzovy sady - Dodávka ICT 2021“ 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/264/2021 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. protokol o hodnocení nabídek z 11.05.2021 na veřejnou zakázku „ZŠ Strž - Dodávka ICT – 

Dovybavení kabinetů a tříd“, 

2. rozhoduje 

2.1. o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku „ZŠ Strž - Dodávka ICT – 

Dovybavení kabinetů a tříd“ tak, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka firmy Chráněná dílna 

AZORELLA s. r. o., IČO 06113818, Riegrova 345, 544 01 Dvůr Králové nad Labem za cenu 

264.434 Kč včetně DPH. 

 

R/265/2021 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem- V 

1. schvaluje 

1.1. žádost o dotaci na individuální účel z dotačního titulu, jehož vyhlašovatelem je 

Královéhradecký kraj, na projekt: „Rekonstrukce víceúčelového sportovního hřiště v areálu 

Gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem“ a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucímu RISM 

2.1. zajistit předložení žádosti o dotaci dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu 
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a následně zajistit její podání, 

Termín: 24.05.2021 

3. ukládá vedoucímu RAF 

3.1. v případě přiznání dotace zahrnout dotační prostředky do návrhu nejbližšího rozpočtového 

opatření roku 2021. 

Termín: 10.06.2021 

R/266/2021 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s přijetím dotace od Královéhradeckého kraje ve výši 52.000 Kč na realizaci projektu: 

„Restaurování stropní fresky v kapli Nejsvětější Trojice v Žirči“ a s jeho spolufinancováním, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o poskytnutí dotace č. RISM/SMDO-2021/0029 s Královéhradeckým krajem, 

IČO 70889546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, na realizaci 

projektu: „Restaurování stropní fresky v kapli Nejsvětější Trojice v Žirči“ a pověřuje starostu 

města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. zajistit předložení smlouvy o dotaci dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města 

k podpisu, 

Termín: 21.05.2021 

4. ukládá vedoucímu RAF 

4.1. zahrnout přidělené finanční prostředky do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření 

rozpočtu města pro rok 2021 a realizaci akce do návrhu rozpočtu města pro rok 2022. 

 

Termín: 30.06.2021 

R/267/2021 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s navýšením ceny smlouvy o dílo na akci: „Přívětivý úřad Město Dvůr Králové nad Labem“ 

o 108.900 Kč vč. DPH na částku 350.900 Kč vč. DPH z důvodu rozšíření předmětu smlouvy 

o realizaci tří výběrových řízení na dodavatele technologií a služeb, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. RISM/PRIK-2021/0012 se společností CEP a. s., 

IČO 27529576, se sídlem Švendova 1282, 500 03 Hradec Králové a pověřuje starostu města 

jeho podpisem, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 24.05.2021 
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R/268/2021 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

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

dokumentaci a realizaci akce: „Oprava balkonů čp. 2903 a 2904 v ulici E. Zbroje, Dvůr Králové 

nad Labem“ v souladu s čl. V vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2019 – 

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, 

1.2. zveřejnění této veřejné zakázky v souladu s čl. V bod 4 vnitřního předpisu města Dvůr Králové 

nad Labem č. 7/2019 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem 

Dvůr Králové nad Labem, 

1.3. vedoucího odboru RISM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci veřejné 

zakázky, 

1.4. složení hodnotící komise, která je současně komisí pro otevírání obálek a komisí pro 

posouzení podmínek účasti včetně náhradníků, 

2. ukládá vedoucímu RISM 

2.1. zajistit přípravu akce a její realizaci, 

Termín: 15.10.2021 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. zajistit zahájení činnosti hodnotící komise (případně náhradníků za členy komise) tak, 

aby zahájila svoji činnost prvním jednáním dne 07.06.2021 před otevíráním obálek 

s doručenými nabídkami. 

Termín: 07.06.2021 

R/269/2021 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

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

dokumentaci a realizaci akce: „Výměna oken v bytových domech čp. 2900, 2901, 2902 

a 2905 v ulici E. Zbroje ve Dvoře Králové nad Labem“ v souladu s čl. VI vnitřního předpisu 

města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2019 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, 

1.2. zveřejnění této veřejné zakázky v souladu s čl. VI odst. A bod 2 vnitřního předpisu města 

Dvůr Králové nad Labem č. 7/2019 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, 

1.3. vedoucího odboru RISM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci veřejné 

zakázky, 

1.4. složení hodnotící komise, která je současně komisí pro otevírání obálek a komisí pro 

posouzení podmínek účasti včetně náhradníků, 

2. ukládá vedoucímu RISM 

2.1. zajistit přípravu akce a její realizaci, 

Termín: 22.10.2021 

3. ukládá vedoucímu RISM 
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3.1. zajistit zahájení činnosti hodnotící komise (případně náhradníků za členy komise) tak, 

aby zahájila svoji činnost prvním jednáním dne 08.06.2021 před otevíráním obálek s 

doručenými nabídkami. 

Termín: 08.06.2021 

R/270/2021 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. že po prověření - aktualizaci jednotlivých položek došlo u návrhu smlouvy o dílo 

se společností VČE - montáže, a. s., IČO 2593874, Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice, 

schválenou usnesením č. R/192/2021 - 78. RM ze dne 21.04.2021 s cenou 1.159.200 Kč bez 

DPH, tj. 1.402.632 Kč včetně DPH, ke snížení nabídnuté ceny díla o částku 74.200 bez DPH, 

tedy na celkovou cenu díla 1.085.000 Kč bez DPH, 1.312.850 včetně DPH, 

1.2. prohlášení odběratele stavebních nebo montážních prací odpovídající číselnému kódu 

Klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 k § 92e zákona č. 235/2004 Sb., zákona o DPH, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o dílo č. 2021/0030/RISM/DILO se společností VČE - montáže, a. s., IČO 2593874, 

Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice s cenou 1.085.000 Kč bez DPH, tj. 1.312.850 Kč 

včetně DPH a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

2.2. prohlášení odběratele stavebních nebo montážních prací odpovídající číselnému kódu 

Klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 k § 92e zákona č. 235/2004 Sb., zákona o DPH, že tato 

část „bude alespoň částečně“ sloužit pro naši ekonomickou činnost (osvobozenou nebo 

zdanitelnou), ve smyslu ustanovení § 5 zákona o DPH s tím, že bude uplatněn režim 

přenesené daňové povinnosti, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

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

3.2. předložit prohlášení dle bodu 2.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 26.05.2021 

R/271/2021 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

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

dokumentaci a realizaci akce: „Přestavba bytu školníka na kanceláře, MŠ Drtinova 1444, Dvůr 

Králové nad Labem“ v souladu s čl. V vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem 

č. 7/2019 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové 

nad Labem, 

1.2. zveřejnění této veřejné zakázky v souladu s čl. V bod 4 vnitřního předpisu města Dvůr Králové 

nad Labem č. 7/2019 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem 

Dvůr Králové nad Labem, 

1.3. vedoucího odboru RISM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci veřejné 

zakázky, 

1.4. složení hodnotící komise, která je současně komisí pro otevírání obálek a komisí pro 

posouzení podmínek účasti včetně náhradníků, 

2. ukládá vedoucímu RISM 



7/17 

 

 

2.1. zajistit přípravu akce a její realizaci, 

Termín: 20.08.2021 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. zajistit zahájení činnosti hodnotící komise (případně náhradníků za členy komise) tak, 

aby zahájila svoji činnost prvním jednáním dne 07.06.2021 před otvíráním obálek s 

doručenými nabídkami. 

Termín: 07.06.2021 

R/272/2021 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s podáním žádosti o dotaci z dotačního titulu Regionální infrastruktura nad 10 mil. Kč, 

vyhlašovatelem tohoto dotačního titulu je Národní sportovní agentura na projekt: „Zlepšení 

využití zimního stadionu ve Dvoře Králové nad Labem“, 

2. schvaluje 

2.1. žádost o dotaci na projekt: „Zlepšení využití zimního stadionu ve Dvoře Králové nad Labem“ 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. zajistit předložení žádosti o dotaci starostovi města k podpisu, dle bodu 2.1. tohoto usnesení 

a následně zajistit její podání, 

Termín: 28.05.2021 

4. ukládá vedoucímu RAF 

4.1. v případě přiznání dotace zahrnout dotační prostředky do příjmové části v rámci návrhu 

rozpočtu na 2022. 

Termín: 30.09.2021 

R/273/2021 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. oznámení ředitelky Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem o získání dotace 

ve výši 1.293.756 Kč na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců 

zařazených do sociálních služeb v souvislosti s COVID-19, 

2. ukládá vedoucímu RAF 

2.1. zahrnout dotaci dle bodu 1.1. tohoto usnesení do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření. 

Termín: 02.06.2021 

R/274/2021 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. odpisový plán Základní umělecké školy R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem, náměstí 

T. G. Masaryka 83, pro rok 2021 dle přílohy č. 1. 
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R/275/2021 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis ze sociální komise RM č. 15 ze dne 10.05.2021, 

2. schvaluje 

2.1. umístění Hany Šecové, ***********, Antonie Kefurtové, ************ Luboše Rejla, 

*********** do domu s pečovatelskou službou, 

3. neschvaluje 

3.1. přidělení bytu v mimořádně tíživé životní situaci Martině Palasmanové , ************, 

z důvodu vyřešení její bytové situace. 

 

R/276/2021 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis památkové komise RM ze dne 26.04.2021, 

2. doporučuje zastupitelstvu města 

2.1. schválit poskytnutí dotací na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou kulturní 

památkou, nebo které se nacházejí na území Městské památkové zóny města Dvůr Králové 

nad Labem na úhradu nákladů specifikovaných ve smlouvách následovně: 

LUKAS EKO s. r. o., IČO 015 56 975, Slovany 3051, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, na výměnu 

4 ks oken v čelní fasádě nemovitosti Palackého 88, Dvůr Králové nad Labem, ve výši 

120.000 Kč, 

Soňa Vachková, ***************** na údržbu, nátěr dřevěných i zděných částí domu 

Přemyslova 478, Dvůr Králové nad Labem, ve výši 80.000 Kč, 

2.2. schválit smlouvy č. ŠKS/SMDO- 2021/0102 a ŠKS/SMDO- 2021/0103, 

3. ukládá vedoucí ŠKS-KSCR 

3.1. předložit, v případě schválení, starostovi města smlouvy dle bodu 2.2. k podpisu, 

Termín: 30.06.2021 

4. souhlasí 

4.1. s podáním podnětu Ministerstvu kultury ČR k zápisu nemovitosti čp. 828 (v současnosti kino 

Svět), náměstí Václava Hanky, Dvůr Králové nad Labem, na pozemku st. p. č. 992/1, k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem za kulturní památku, 

5. ukládá vedoucí OEMM 

5.1. podat podnět Ministerstvu kultury ČR k zápisu nemovitosti čp. 828 (v současnosti kino Svět), 

náměstí Václava Hanky, Dvůr Králové nad Labem, na pozemku st. p. č. 992/1, k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem za kulturní památku. 

Termín: 31.12.2021 
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R/277/2021 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. určuje 

1.1. plat ředitelce Hankova domu, městského kulturního zařízení, náměstí Václava Hanky 299, 

Dvůr Králové nad Labem, s účinností od 01.05.2021, dle přílohy tohoto materiálu a pověřuje 

starostu města podpisem platového výměru. 

 

R/278/2021 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis kulturní komise RM ze dne 03.05.2021, 

2. doporučuje zastupitelstvu města 

2.1. udělit Cenu města Dvůr Králové nad Labem za realizaci 3D animace s názvem 17 století města 

Dvora Králové nad Labem Ladislavu Válkovi, za dodávku speciálně upravené textilie v první 

vlně pandemie firmě INOTEX, spol. s r. o., za vydání knihy Lyžování: zvláště pak 

na Královédvorsku Ing. Karlu Raichovi a za vydání knihy Zvičina Univ. Prof. RNDr. Karlu 

Martinkovi, DrSc., in memoriam. 

 

R/279/2021 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis sportovní komise RM ze dne 03.05.2021, 

2. ukládá vedoucímu RISM 

2.1. zajistit realizaci videokonference a následnou diskuzi k projektu technologie chlazení 

na zimním stadionu a k připomínkám JUDr. Koblasové předaným zastupitelům a členům 

sportovní komise, 

Termín: 31.07.2021 

3. doporučuje zastupitelstvu města 

3.1. schválit Akční plán rozvoje sportu města Dvůr Králové nad Labem na roky 2021 - 2022, 

4. bere na vědomí 

4.1. podklady pro zpracování studie letního a zimního stadionu, 

5. ukládá vedoucímu RISM 

5.1. zadat studii letního a zimního stadionu dle podkladů zpracovaných sportovní komisí RM, 

Termín: 31.08.2021 

6. ukládá vedoucí OEMM 

6.1. vytipovat vhodné pozemky města pro případné přemístění nebo realizaci nového 

skateparku. 

Termín: 18.06.2021 
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R/280/2021 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s partnerstvím města Dvůr Králové nad Labem v projektu s názvem Místní akční plán ORP 

Dvůr Králové nad Labem do výzvy č. 02_20_082 pro Akční plánování v území v prioritní ose 

3 OP, 

 

2. pověřuje 

2.1. starostu města podpisem případných potřebných příloh pro podání žádosti v rámci výzvy 

dle bodu 1.1. tohoto usnesení. 

 

R/281/2021 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. vzít na vědomí výroční zprávu Centrály cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, z. s. 

 

R/282/2021 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. souhlasit se zahájením prací na pořízení Změny č. 5 Územního plánu Dvůr Králové nad 

Labem. 

 

R/283/2021 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. neschvaluje 

1.1. prodloužení nájemní smlouvy č. OEMM/ONNP-2016/0244 na pronájem prostoru č. 10 

v čp. 40 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem společnosti Sdružení 

ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČO 00195201, Procházkova 818, 541 01 Trutnov, 

zastoupená PharmDr. Janou Třešňákovou, za účelem poskytování sociálně rehabilitačních 

služeb pro duševně nemocné. 

 

R/284/2021 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis z jednání likvidační komise 06.05.2021, 

2. schvaluje 

2.1. vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 2 ekologickou likvidací, 

2.2. vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 3 ekologickou likvidací, 

2.3. vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 4 ekologickou likvidací, 

2.4. vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 5 ekologickou likvidací, 

2.5. vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 6 ekologickou likvidací, 

2.6. vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 7 ekologickou likvidací, 
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2.7. vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 8 ekologickou likvidací, 

3. ukládá řediteli ZŠ Schulzovy sady 

3.1. zajistit dohled nad vyřazením majetku a doložení schváleného způsobu likvidace majetku 

dle části 2.1. tohoto usnesení, 

Termín: 04.06.2021 

4. ukládá ředitelce Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem 

4.1. zajistit dohled nad vyřazením majetku a doložení schváleného způsobu likvidace majetku 

dle části 2.2. tohoto usnesení, 

Termín: 04.06.2021 

5. ukládá ředitelce ZUŠ 

5.1. zajistit dohled nad vyřazením majetku a doložení schváleného způsobu likvidace majetku 

dle části 2.3. tohoto usnesení, 

Termín: 04.06.2021 

6. ukládá vedoucímu VÚP 

6.1. zajistit dohled nad vyřazením majetku a doložení schváleného způsobu likvidace majetku 

dle části 2.4. tohoto usnesení, 

Termín: 04.06.2021 

7. ukládá řediteli městské policie 

7.1. zajistit dohled nad vyřazením majetku a doložení schváleného způsobu likvidace majetku 

dle části 2.5. tohoto usnesení, 

Termín: 04.06.2021 

8. ukládá tajemníkovi městského úřadu 

8.1. zajistit dohled nad vyřazením majetku a doložení schváleného způsobu likvidace majetku 

dle části 2.6. tohoto usnesení, 

Termín: 04.06.2021 

9. ukládá krizovému manažerovi 

9.1. zajistit dohled nad vyřazením majetku a doložení schváleného způsobu likvidace majetku 

dle části 2.7. tohoto usnesení. 

Termín: 04.06.2021 

R/285/2021 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr prodat pozemkovou parcelu č. 835/33 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. 
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Termín: 28.05.2021 

R/286/2021 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr prodat část pozemkové parcely č. 2277/7 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: 28.05.2021 

R/287/2021 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit prodej části pozemkové parcely č. 490/2 o výměře 50 m2, která je dle geometrického 

plánu č. 5164-443/2020 označená jako pozemková parcela č. 490/2 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, za dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 21.750 Kč, do podílového 

spoluvlastnictví, a to spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 celku Stanislavu Paulů 

a spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 celku Evě Paulů, ************** 

1.2. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2021/0069 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/288/2021 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr prodat pozemkovou parcelu č. 2391/3 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: 28.05.2021 

 

R/289/2021 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr prodat část pozemkové parcely č. 3546/1 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: 28.05.2021 

R/290/2021 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 
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1.1. záměr Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí, IČO 71197621, se 

sídlem Komenského 616, 543 01 Vrchlabí, vybudovat na území města Dvůr Králové nad 

Labem novou budovu školy. 

2. ukládá místostarostovi města 

2.1. jednat o technických podmínkách a upřesnění investičního záměru výstavby Základní školy 

speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. 

Termín: 30.06.2021 

R/291/2021 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. obdrženou nabídku stavební parcely č. 1349/2, jejíž součástí je stavba komínu v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, od SLEZAN HOLDING a. s., IČO 24229709, se sídlem Václavská 316/12, 

Nové Město, 120 00 Praha 2, 

2. ukládá starostovi města 

2.1. jednat se společností SLEZAN HOLDING a. s., IČO 24229709, se sídlem Václavská 316/12, 

Nové Město, 120 00 Praha 2, o bližších podmínkách převodu stavební parcely č. 1349/2, 

jejíž součástí je stavba komínu. 

Termín: 30.06.2021 

R/292/2021 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. neschválit prodej části pozemkové parcely č. 466 v k. ú. Verdek Janě Kopecké, ***********, 

1.2. neschválit prodej části pozemkové parcely č. 466 v k. ú. Verdek Vladimíru Urbanovi, 

**********, 

2. nesouhlasí 

2.1. s přesahem požárně nebezpečného prostoru na část pozemkové parcely č. 466 v k. ú. Verdek 

od stávající stavby na pozemkové parcele č. 455 v k. ú. Verdek, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. vyzvat vlastníka pozemkové parcely č. 467/2 v k. ú. Verdek k narovnání majetkoprávních 

vztahů s městem. 

Termín: 04.06.2021 

 

R/293/2021 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. souhlasit s technickými podmínkami k prodeji zájmové části pozemkové parcely č. 311/1 

v k. ú. Sylvárov, které jsou uvedeny v dopise zn. 18711/2017-SŽDC-GŘ-031(18), 

S036205/206-SŽDC-GŘ-031 ze dne 30.04.2021, 

1.2. souhlasit s navrhovanou kupní cenou ve výši 19.000 Kč za odkoupení části pozemkové 

parcely č. 311/1 v k. ú. Sylvárov, která je dle geometrického plánu č. 214-423/2016 označena 
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jako nově vzniklá pozemková parcela č. 311/25 v k. ú. Sylvárov. 

 

R/294/2021 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 21 v čp. 940, Tyršova, Dvůr Králové nad Labem, Martině Šindelářové, 

************, na dobu neurčitou od 01.07.2021, za smluvní nájemné 6.503 Kč/měsíc za 

předpokladu, že Martina Šindelářová uhradí před podpisem smlouvy jistotu ve výši 

trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2021/0070 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: 28.05.2021 

R/295/2021 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. obdrženou žádost o vyjádření k obnově vstupní rampy u čp. 98 v ulici Husova na části 

pozemkové parcely č. 4120 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, od Gabriely a Pavla Rausových, 

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

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. projednat s žadateli možnost provedení úpravy stávajícího chodníku na části pozemkové 

parcely 4120 a komunikace na části pozemkové parcely č. 3525/1, obě v k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem. 

Termín: 15.06.2021 

R/296/2021 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr pronajmout části pozemkové parcely č. 2626/3 a č. 142/5, obě v k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem, společnosti BusLine KHK s. r. o., IČO 05666449, Na Rovinkách čp. 211, 

543 01 Semily - Podmoklice, 

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: 28.05.2021 

R/297/2021 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 24 v čp. 950, Boženy Němcové, Dvůr Králové nad Labem, Kateřině 

Horáčkové, *************, na dobu neurčitou od 25.06.2021, za smluvní nájemné 

2.436 Kč/měsíc za předpokladu, že Kateřina Horáčková uhradí před podpisem smlouvy 
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jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2021/0071 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: 28.05.2021 

R/298/2021 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr prodeje pozemkové parcely č. 2152/3 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2. doporučuje zastupitelstvu města 

2.1. neschválit prodej pozemkových parcel č. 2171/7, č. 2171/6, č. 2152/4, všechny v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, Janu a Věře Srbovým, ***************, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. zveřejnit záměr prodeje dle bodu 1.1. tohoto usnesení na úřední desce Městského úřadu 

Dvůr Králové nad Labem, 

Termín: 25.05.2021 

4. ukládá vedoucí OEMM 

4.1. projednat možnost finanční spoluúčasti na zpevnění účelové komunikace na pozemkových 

parcelách č. 2171/7, č. 2171/6, č. 2152/4, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, s Janem 

a Věrou Srbovými, Ing. Karlou Pomeznou, Ing. Michaelou Pomeznou, Ing. Markem 

Pomezným. 

Termín: 30.06.2021 

R/299/2021 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. trvá 

1.1. na svém usnesení č. R/28/2021 - 71. RM ze dne 27.01.2021 bod 2., 

2. ukládá řediteli TSM 

2.1. vypsat a zveřejnit výběr pořadatele pravidelných prodejních trhů na náměstí T. G. Masaryka 

v období od 01.07.2021 do 31.12.2021 za podmínek dle příloh č. 2 a č. 3. 

Termín: 31.05.2021 

R/300/2021 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit nákup pozemků, stavební parcely č. 154/1 a pozemkové parcely č. 98/2 o celkové 

výměře 3 223 m2, vše v k. ú. Lipnice u Dvora Králové, od České obce sokolské, IČO 00409537, 

Újezd 450/40, 118 00 Praha 1 - Malá Strana, za cenu určenou znaleckým posudkem číslo 

6787-12-21, tj. 1.354.000 Kč. 
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R/301/2021 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s přijetím individuální dotace od Královéhradeckého kraje ve výši 80.000 Kč na projekt „Malá 

vodní nádrž Žireč“, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o poskytnutí dotace č. KRI_1/SMDO-2021/0001 s Královéhradeckým krajem, 

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

starostu města jejím podpisem, 

3. ukládá krizovému manažerovi 

3.1. zajistit předložení smlouvy o dotaci dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města 

k podpisu, 

Termín: 28.05.2021 

4. ukládá vedoucímu RAF 

4.1. zahrnout dotační prostředky do příjmové části rozpočtu města v rámci návrhu rozpočtového 

opatření roku 2021. 

Termín: 31.08.2021 

R/302/2021 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. průběžné plnění úkolů uložených radou města k 31.03.2021, 

2. schvaluje 

2.1. nové termíny u nesplněných úkolů uložených radou města dle přílohy č. 1. 

 

R/303/2021 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zadání výběru městského architekta, předpokládaný časový harmonogram, oznámení 

o vyhlášení výběrového řízení na pozici městského architekta v souladu s článkem V. 

vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2019 - Pravidla pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu města Dvůr Králové nad Labem, 

1.2. návrh Příkazní smlouvy o poskytování služeb městského architekta, 

1.3. zveřejnění Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici městského architekta 

(externího odborného konzultanta) na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad 

Labem a webových stránkách České komory architektů, 

1.4. Ing. arch. Otu Černého, jako osobu oprávněnou jednat jménem zadavatele v rámci výběru 

městského architekta, 

1.5. složení hodnotící komise, která je zároveň komisí pro otevírání obálek s nabídkami, 

2. souhlasí 

2.1. s úhradou odměny externím členům hodnotící komise, 
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3. ukládá tajemníkovi městského úřadu 

3.1. zajistit přípravu a realizaci výběrového řízení na pozici městský architekt, 

Termín: 29.10.2021 

4. ukládá předsedovi stavebně-architektonické komise RM 

4.1. zajistit zahájení činnosti hodnotící komise tak, aby zahájila svoji činnost prvním jednáním, 

po ukončení lhůty pro podání nabídek. 

Termín: 31.08.2021 

 

 

 

 

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

             
             
             


