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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

81. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 konané dne 02.06.2021 

R/304/2021 - 81. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1 „Doporučení k parcelaci, ul. Žirečská, Dvůr Králové n. L.“ zpracované Ing. arch. Markem 

Wajsarem, 

2. ukládá starostovi města 

2.1. prověřit, zda majitelé sousedních pozemků budou mít zájem o parcelaci pozemků pro 

výstavbu rodinných domů, jak je uvedeno v návrhu parcelace ve variantě 2. 

Termín: 31.08.2021 

R/305/2021 - 81. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr prodat část pozemkové parcely č. 467/1 v k. ú. Doubravice u Dvora Králové Tělocvičné 

jednotě Sokol Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137, 544 01 Dvůr Králové nad 

Labem, za podmínky úhrady nákladů za vyhotovení geometrického plánu a ostatních 

nákladů, 

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: 11.06.2021 

R/306/2021 - 81. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr výpůjčky pozemku st. p. č. 665/2, jehož součástí je budova čp. 121, pozemku st. p. č. 

1467, jehož součástí je budova čp. 1806 a pozemku 862/1, jehož součástí je budova bez čp. 

SPORTOVNÍ HALA, nábřeží Jiřího Wolkera, vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Střední 

průmyslové škole a Střední odborné škole, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 

2069, na dobu určitou, od 01.07.2021 do 30.06.2026, 
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2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 07.06.2021 

R/307/2021 - 81. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr pronajmout pozemkové parcely č. 2017/2 a č. 2017/3, obě v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, Martinu Záveskému, ********************, 

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: 11.06.2021 

R/308/2021 - 81. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. neschválit prodej části pozemkové parcely č. 98/8 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové, Josefu 

Peterovi, *******************, 

2. schvaluje 

2.1. záměr pronajmout část pozemkové parcely č. 98/8 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. zveřejnit záměr pronájmu dle bodu 2.1. tohoto usnesení na úřední desce Městského úřadu 

Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 11.06.2021 

R/309/2021 - 81. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocení nabídek na pronájem bytu č. 51 v čp. 2905, Eduarda 

Zbroje, Dvůr Králové nad Labem: 

1. místo: Tomáš Zaoral, ****************, 

2. místo: Emília Farbárová, *************, 

1.2. pronájem bytu č. 51 v čp. 2905, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Tomáši Zaoralovi, 

*********** dle Pravidel pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem, 

na dobu určitou, od 14.06.2021 do 13.06.2022, za smluvní nájemné ve výši 9.000 Kč/měsíc 

za předpokladu, že uhradí před podpisem smlouvy o nájmu bytu jistotu ve výši trojnásobku 

měsíčního nájemného a nájemné za období 14.06.2021-13.10.2021, 

1.3. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2021/0072 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: 11.06.2021 
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R/310/2021 - 81. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit bezúplatný převod 39% podílu na bytové jednotce č. 2958/13 v čp. 2958, 

Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech a 

stavebním pozemku č. 5222, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Zdeňkovi Sojkovi, ***********, 

1.2. schválit smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2021/0073 v souladu s bodem 1.1. 

tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.3. schválit bezúplatný převod 39% podílu na bytové jednotce č. 2958/14 v čp. 2958, 

Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech 

a stavebním pozemku č. 5222, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Ondreji Kovarovi, **********, 

1.4. schválit smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2021/0074 v souladu s bodem 1.3. 

tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.5. schválit bezúplatný převod 39% podílu na bytové jednotce č. 2958/15 v čp. 2958, 

Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech 

a stavebním pozemku č. 5222, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, manželům Ladislavu 

Výprachtickému a Monice Výprachtické, ************, 

1.6. schválit smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2021/0075 v souladu s bodem 1.5. 

tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.7. schválit bezúplatný převod 39% podílu na bytové jednotce č. 2958/43 v čp. 2958, 

Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech 

a stavebním pozemku č. 5222, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Jaroslavu Mašinovi, *********, 

1.8. schválit smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2021/0076 v souladu s bodem 1.7. 

tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/311/2021 - 81. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. žádost jednatele společnosti Lesy města Dvůr Králové nad Labem, s. r. o, IČO 27553884, 

Raisova 2824, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, o odkoupení pozemkových parcel č. 3771/1 

a č. 3771/5, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. jednat se spoluvlastníky pozemkových parcel č. 3771/1 a č. 3771/5, obě v k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem, tj. se společností JUTA a. s., IČO 45534187, Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové 

nad Labem a Českou republikou, o možnosti a podmínkách odkoupení těchto pozemků. 

Termín: 30.06.2021 

R/312/2021 - 81. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 568 v k. ú. Žirecká 

Podstráň, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.000 Kč bez příslušné sazby DPH, 

tj. 2.420 Kč včetně příslušné sazby DPH, s umístěním stavby v části pozemkové parcely č. 568 

v k. ú. Žirecká Podstráň, pro společnost GasNet, s. r. o., 
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2. schvaluje 

2.1. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. sml. 7700103262_1/BVB 

(ES OEMM-BUDO-2021/0077) se společností GasNet, s. r. o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 

940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, která je na základě plné moci zastoupena společností 

GasNet Služby, s. r. o., IČO 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 

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: 22.06.2021 

R/313/2021 - 81. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. souhlasit s darováním části 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, 

1.2. pověřit starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí darovací obsahující obligatorní 

náležitosti v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení. 

 

R/314/2021 - 81. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. souhlasit s odkoupením stavební parcely č. 1251 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 

246 m2, jejíž součástí je stavba č. p. 1076, rodinný dům, pozemkové parcely č. 151 - zahrada, 

o výměře 185 m2, vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, od společnosti ARRIVA VÝCHODNÍ 

ČECHY a. s., IČO 25945408, se sídlem Na Ostrově 177, 534 01 Chrudim za nabízenou kupní 

cenu ve výši 4.950.000 Kč bez příslušné sazby DPH, která bude uhrazena ve dvou splátkách, 

kdy první splátka ve výši 2.500.000 Kč bude uhrazena do 30.12.2021 a druhá splátka bude 

uhrazena do 30.06.2022. 

 

R/315/2021 - 81. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 2179/13 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.700 Kč bez příslušné sazby 

DPH, tj. 2.057 Kč včetně příslušné sazby DPH, s umístěním stavby v části pozemkové parcely 

č. 2179/13 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby číslo: 

IV-12-2021955/SoBS VB/2g (ES OEMM/BUDO-2021/0078) 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 ELPROM CZ s. r. o., IČO 27528448, se sídlem 

Hálkova 875, 508 01 Hořice a pověřuje starostu měst 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: 22.06.2021 

R/316/2021 - 81. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. ukončení nájmu bytu č. 32 v čp. 1985, Roháčova, Dvůr Králové nad Labem, k 30.06.2021, 

s Pavlem a Evou Pajurkovými, **************, 

1.2. dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. OEMM/DOUS-2021/0079 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: 14.06.2021 

R/317/2021 - 81. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr prodeje hrobky č. D-2102-248-H, která se nachází na p. p. č. 3496/7 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, předem určenému zájemci, a to Vladislavu Žižkovi, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr prodeje dle bodu 

1.1. tohoto usnesení. 

Termín: 07.06.2021 

R/318/2021 - 81. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem prostoru sloužícího podnikání v čp. 101, náměstí Republiky, Dvůr Králové nad 

Labem, Janu Bašemu, IČO 65701321, Elišky Krásnohorské 2332, Dvůr Králové nad Labem od 

07.06.2021 do 06.07.2021, za cenu 100,50 Kč/m2/rok, 

1.2. nájemní smlouvu č. OEMM/ONNP-2021/0080 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města podpisem, 

1.3. záměr města pronajmout prostor sloužící podnikání v čp. 101, náměstí Republiky, Dvůr 

Králové nad Labem, Janu Bašemu, IČO 65701321, Elišky Krásnohorské 2332, Dvůr Králové 

nad Labem, za cenu 100,50 Kč/m2/rok, od 07.07.2021 do 30.06. 2026, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. zveřejnit záměr pronájmu dle bodu 1.3. tohoto usnesení na úřední desce Městského úřadu 

Dvůr Králové nad Labem, 

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

Termín: 07.06.2021 
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R/319/2021 - 81. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. ukončení nájmu bytu č. 11 v čp. 57, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, 

k 03.06.2021 s Jiřím Polnickým, *************, 

1.2. dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. OEMM/DOUS-2021/0081 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: 03.06.2021 

R/320/2021 - 81. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit změnu průběhu katastrální hranice mezi katastrálním územím Dvůr Králové nad 

Labem a katastrálním území Sylvárov, v rámci níž dojde k rozdělení pozemkové parcely 

č. 311/26 v katastrálním území Sylvárov, jejíž část přejde do katastrálního území Dvůr 

Králové nad Labem a část nadále zůstane v katastrálním území Sylvárov. 

 

R/321/2021 - 81. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr města pronajmout byt č. 3 v čp. 830, Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, jako byt bez 

předběžného určení, za min. cenu 3.240 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření s byty 

v majetku města Dvůr Králové nad Labem, 

1.2. hodnoticí komisi na pronájem bytu č. 3 v čp. 830, Kotkova, 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: 11.06.2021 

R/322/2021 - 81. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr města pronajmout byt č. 62 v čp. 2902, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, jako 

byt bez předběžného určení, za min. cenu 5.475 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření 

s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem, 

1.2. hodnoticí komisi na pronájem bytu č. 62 v čp. 2902, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem 

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

Tomáš Machek) a Helena Mojiková (náhradník Renata Pospíšilová), 
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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: 11.06.2021 

R/323/2021 - 81. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. ruší 

1.1. své usnesení č. R/250/2021 - 79. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 05.05.2021, 

2. souhlasí 

2.1. 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 1.000 Kč bez příslušné 

sazby DPH, tj. 1.210 Kč včetně příslušné sazby DPH, 

3. schvaluje 

3.1. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. 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, 

4. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 22.06.2021 

R/324/2021 - 81. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2021 včetně změn v rámci jednotlivých 

organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) a změn závazných ukazatelů, které upravuje 

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

Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: 

· na straně příjmů zvyšuje o   9.389.691,05 Kč 

· na straně výdajů zvyšuje o 10.449.417,25 Kč 

· ve financování upravuje o    1.059.726,20 Kč 

 

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2021 

· na straně příjmů 415.225.327,64 Kč 

· na straně výdajů 469.313.254,46 Kč 

· financování          54.087.926,82 Kč. 

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

54.087.926,82 Kč, je pokryt jednak zůstatkem finančních prostředků z minulých let a také 

smlouvami o kontokorentním úvěru v souhrnné výši úvěrového limitu 55 mil. Kč. 
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R/325/2021 - 81. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. vzít na vědomí zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek 

veřejné zakázky na službu úvěru ve výši 160 mil. Kč na financování a refinancování záměrů 

pro léta 2021 až 2023 obsažených v akčním plánu města Dvůr Králové nad Labem, 

1.2. rozhodnout dle předchozího doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na 

výše uvedenou veřejnou zakázku tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka Československé 

obchodní banky, a. s., FIB Hradec Králové - Ulrichovo nám., Břetislavova 1622, - adresa 

právnické osoby Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, 

1.3. zároveň rozhodnout o dalším pořadí jednotlivých uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek 

takto: Komerční banka, a. s., Corporate and Municipal Banking, Nám. Republiky 222, 

Pardubice, - adresa právnické osoby Komerční banka, a. s. Na Příkopě 33, čp. 969, 

114 07 Praha 1, 

1.4. souhlasit s poskytnutím úvěru ve výši 160 mil. Kč dle Smlouvy o úvěru č. 2021005997 

(ES č. RAF-FIN-0005/2021) včetně příloh vypracované Československou obchodní bankou, 

a. s., 

1.5. schválit smlouvu o úvěru dle bodu 1.4. tohoto usnesení s vítězným uchazečem výše uvedené 

veřejné zakázky dle bodu 1.2. tohoto usnesení a pověřit starostu města podpisem této 

smlouvy včetně všech souvisejících dokumentů, 

1.6. uložit vedoucímu RAF informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku a současně 

zahrnout příslušné prostředky do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření roku 2021, 

návrhu rozpočtu města na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu města Dvůr Králové 

nad Labem pro následující roky. 

 

 

R/326/2021 - 81. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. informativní zprávu o projektu spol. T-Mobile Czech Republic a. s. k vybudování komunikační 

sítě ve Dvoře Králové nad Labem, 

2. souhlasí 

2.1. s navrženým postupem přípravy smluv se spol. T-Mobile Czech Republic a. s. (Smlouva 

o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti, Smlouva o právu provést stavbu, Kupní 

smlouva, Smlouva o pronájmu vláken). 

 

R/327/2021 - 81. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s přijetím dotace na forenzní značení jízdních kol ve výši 19.585 Kč z Programu prevence 

kriminality Ministerstva vnitra ČR, 

2. ukládá vedoucímu RAF 

2.1. zahrnout přidělené finanční prostředky do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření 

rozpočtu města pro rok 2021. 
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Termín: 30.06.2021 

R/328/2021 - 81. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram a výzvu - zadávací dokumentaci k realizaci 

akce: „Komplexní výměna výtahu - azylovým Dům Žofie, Dvůr Králové nad Labem“ v souladu 

s článkem 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 článkem 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 splnění podmínek účasti včetně náhradníků, 

2. rozhoduje 

2.1. o provedení povrchové úpravy výtahové kabiny a dveří výběrem z předložených vzorků s tím, 

že povrchová úprava bude v provedení kartáčovaný nerez, což bude doplněno do Výzvy 

k podání nabídek, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. zajistit přípravu akce a její realizaci, 

Termín: 31.12.2021 

4. ukládá vedoucímu RISM 

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

aby zahájila svoji činnost prvním jednáním dne 21.06.2021 (v 09:45 hod.) před otevíráním 

obálek s doručenými nabídkami. 

Termín: 21.06.2021 

R/329/2021 - 81. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. souhlasit s rozšířením článku 7 Doplňková činnost organizace zřizovací listiny Základní 

umělecké školy R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 83, 

o obory činností: mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské 

činnosti a pronájem a půjčování věcí movitých, 

2. doporučuje zastupitelstvu města 

2.1. schválit zřizovací listinu Základní umělecké školy R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem, 

náměstí T. G. Masaryka 83, dle přílohy č. 2 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, 

s účinností od 01.10.2021 a pověřit starostu města podpisem zřizovací listiny. 
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R/330/2021 - 81. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

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

ze státního rozpočtu na financování vícenákladů v souvislosti s epidemií COVID_19 

č. A/2021/5305 ve výši 120.835 Kč, 

2. souhlasí 

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

tohoto usnesení. 

 

R/331/2021 - 81. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. smlouvu č. ODS-0010-2021 o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat 

pro osobní doklady vydávané v působnosti Ministerstva vnitra se Státní tiskárnou cenin, 

státní podnik, IČO 00001279, se sídlem Růžová 6, 110 00 Praha 1 a pověřuje starostu města 

jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí ODS 

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

Termín: 09.06.2021 

R/332/2021 - 81. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. vzít na vědomí plnění úkolů z usnesení přijatých zastupitelstvem města, 

1.2. schválit nové termíny nesplněných úkolů z usnesení přijatých zastupitelstvem města dle 

přílohy č. 2. 

 

R/333/2021 - 81. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit a vydat ve smyslu § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 

znění Obecně závaznou vyhlášku města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2021 o nočním klidu. 

 

R/334/2021 - 81. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. program 15. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného ve čtvrtek 

10.06.2021 od 16:00 hodin v sále Hankova domu. 

1. Zahájení 
2. Plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 
3. Výbory ZM 
4. Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 2/2021 o místním poplatku 

z pobytu 
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5. Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2021 o nočním klidu 
6. Zahájení prací na pořízení Změny č. 5 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 
7. Majetkové záležitosti 
8. Činnost Centrály cestovního ruchu Královéhradeckého kraje 
9. Akční plán rozvoje sportu města Dvůr Králové nad Labem na roky 2021 – 2022 
10. Cena města Dvůr Králové nad Labem 
11. Dotace z dotačního programu města na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou 

nemovitou kulturní památkou, nebo které se nacházejí na území Městské památkové 
zóny města Dvůr Králové nad Labem 

12. Schvalování roční účetní závěrky města Dvůr Králové nad Labem k 31.12.2020 
13. Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2020 
14. Závěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2020 
15. Vyhodnocení veřejné zakázky na službu úvěru ve výši 160 mil. Kč na financování a 

refinancování záměrů pro léta 2021 až 2023 obsažených v akčním plánu města Dvůr 
Králové nad Labem 

16. Rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2021 
17. Informativní zpráva k pilotnímu ročníku participativního rozpočtu města Dvůr Králové 

nad Labem 
18. Diskuze 
19. Závěr  

 

R/335/2021 - 81. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zahájení zadávání veřejné zakázky na akci: „Komunikační strategie města 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 předpisů 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, specifikace předmětu zakázky a návrh smlouvy o dílo, 

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 vedoucí oddělení VKV 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 vedoucí VKV 

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

Termín: 30.07.2021 

  Jan Jarolím v. r.     Alexandra Jiřičková v. r. 

  starosta města             místostarostka 

 


