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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM - V 

  

83. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 konané dne 16.06.2021 

R/337/2021 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. žádost o vydání stanoviska a souhlasu k projektové dokumentaci stavby "Oplocení 

a přístřešky JUTA a. s. Žireč" od společnosti JUTA a. s., IČO 45534187, se sídlem Dukelská 

417, 544 15 Dvůr Králové nad Labem, 

2. odkládá 

2.1. své rozhodnutí ve věci udělení souhlasu se stavbou "Oplocení a přístřešky JUTA a. s. Žireč", 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. nadále jednat se společností JUTA a. s. o součinnosti stavby „Oplocení a přístřešky JUTA a. s. 

Žireč“ se stavbou „Dvůr Králové nad Labem – smíšená stezka z ul. Jaroměřské do osady 

Na Borkách“. 

Termín: 09.07.2021 

 

R/338/2021 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 21 v čp. 2903, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Lidmile 

Damianidisové, ******************************************************** na 

dobu určitou od 13.07.2021 do 12.07.2023, za smluvní nájemné 3.500 Kč/měsíc, za 

předpokladu, že Lidmila Damianidisová uhradí před podpisem smlouvy jistotu ve výši 

trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2021/0088 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: 30.06.2021 
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R/339/2021 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 567/1 v k. ú. Lipnice 

u Dvora Králové, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.100 Kč bez příslušné sazby DPH, 

tj. 1.331 Kč včetně příslušné sazby DPH, s umístěním stavby v části pozemkové parcely 

č.  567/1 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové, pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., 

2. schvaluje 

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

číslo: IV-12-2022164/SoBS VB/4F (ES OEMM/BUDO-2021/0086) 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 města jejím podpisem, 

3. souhlasí 

3.1. se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 569/1 v k. ú. Lipnice 

u Dvora Králové, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 3.600 Kč bez příslušné sazby DPH, 

tj. 4.356 Kč včetně příslušné sazby DPH, s umístěním stavby v části pozemkové parcely 

č.  569/1 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové, pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., 

4. schvaluje 

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

číslo: IV-12-2022164/SoBS VB/2 (ES OEMM/BUDO-2021/0085) 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 města jejím podpisem, 

5. ukládá vedoucí OEMM 

5.1. předložit smlouvy dle bodů 2.1. a 4.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 02.07.2021 

 

R/340/2021 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 3557, č. 3834, 

obě 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 částech 

pozemkových parcel č. 3557, č. 3884, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, pro společnost 

ČEZ Distribuce, a. s., 

2. schvaluje 

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

číslo: IZ-12-2001870/SoBS VB/1 (ES OEMM/BUDO-2021/0087) 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 
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Hálkova 875, 508 01 Hořice 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: 02.07.2021 

 

R/341/2021 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. ukončení nájmu bytu č. 52 v čp. 2902, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, 

k  30.06.2021, s Johannem Müllerem, 

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

1.2. dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. OEMM/DOUS-2021/0089 v souladu s bodem 

1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 30.06.2021 

3. doporučuje zastupitelstvu města 

3.1. schválit prominutí nájemného a záloh na služby ve výši 31.780 Kč dědici práva nájmu bytu 

č.  52 v čp. 2902, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Johannu Müllerovi, 

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

 

R/342/2021 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr prodat část pozemkové parcely č. 3774/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Králové nad Labem. 

Termín: 25.06.2021 

 

R/343/2021 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 22 v čp. 1973, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, Josef Lieserovi, 

*************************************************************** na dobu 

určitou od 13.07.2021 do 12.07.2023, za smluvní nájemné 7.999 Kč/měsíc, za předpokladu, 

že Josef Lieser uhradí před podpisem smlouvy jistotu ve výši trojnásobku měsíčního 

nájemného, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2021/0090 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
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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: 30.06.2021 

 

R/344/2021 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením bezúplatných věcných břemen v rámci stavby "KANALIZACE DVŮR KRÁLOVÉ NAD 

LABEM - VERDEK" na pozemkových parcelách v k. ú. Verdek a k. ú. Dvůr Králové nad Labem 

dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, 

2. schvaluje 

2.1. vzor smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti, 

3. pověřuje 

3.1. starostu města podpisem smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen - 

služebností s vlastníky dotčených pozemků dle bodu 1.1. tohoto usnesení, 

4. ukládá vedoucí OEMM 

4.1. předložit smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen - služebností starostovi 

města k podpisu. 

Termín: 09.07.2021 

 

R/345/2021 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. Informativní zprávu o zabezpečení území města Dvůr Králové nad Labem před následky 

povodní, 

2. ukládá krizovému manažerovi 

2.1. v souladu s vnitřním předpisem města č. 7/2019 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem“ oslovit alespoň 2 společnosti s žádostí 

o vyhotovení studie proveditelnosti protipovodňových opatření ve městě Dvůr Králové nad 

Labem, 

Termín: 30.07.2021 

3. ukládá vedoucímu RAF 

3.1. zajistit finanční prostředky v rámci rozpočtového opatření. 

Termín: 30.09.2021 
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R/346/2021 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. připomínky města Dvůr Králové nad Labem k Plánu dílčího povodí horního a středního Labe, 

2. ukládá krizovému manažerovi 

2.1. připravit  připomínky města Dvůr Králové nad Labem k odeslání na Ministerstvo zemědělství 

a předložit je starostovi města k podpisu. 

Termín: 18.06.2021 

 

R/347/2021 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly č. 1/2021 v organizaci Základní škola Schulzovy 

sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 ze dne 18.5.2021. 

 

R/348/2021 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. protokol o hodnocení nabídek z 08.06.2021 na veřejnou zakázku "ZŠ Schulzovy sady - veřejná 

zakázka na dodávku ICT 2021" 

2. rozhoduje 

2.1. o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku "ZŠ Schulzovy sady - 

veřejná zakázka na dodávku ICT 2021" tak, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka firmy DLNK, 

s. r. o., IČO 26012162, E. Beneše 470, 55203 Česká Skalice, za cenu 982.581 Kč včetně DPH. 

 

R/349/2021 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. navrácení zapůjčeného serveru Dell PowerEdge 860, 

2. schvaluje 

2.1. dohodu o ukončení smlouvy číslo OI/DOUS-2021/0003 se ZŠ Schulzovy sady a pověřuje 

starostu města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucímu OI 

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

Termín: 25.06.2021 
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R/350/2021 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. protokol z otevírání obálek a písemné zprávy o hodnocení nabídek k veřejné zakázce 

„Elektronické úřední desky Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem“, 

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

 

1. SPOJMONT Brno, spol. s r.o., IČO 15548341, Křenová 210/64, 602 00 Brno - nabídková 

cena 932.000 Kč bez DPH (1.127.720 Kč včetně DPH), 

 

2. emam s.r.o., IČO 29284414, Poříčí 2466/30, 678 01 Blansko - nabídková cena 463.722 Kč 

bez DPH (561.103,62 Kč včetně DPH), 

 

3. inpublic technology s.r.o., IČO 27490882, Mečislavova 164/7, 140 00 Praha 4 - nabídková 

cena 691.339 Kč bez DPH (836.520 Kč včetně DPH), 

 

4. DigiDay Czech s.r.o., IČO 06078362, 28. října 3388/111, 702 00 Ostrava - nabídková cena 

872.300 Kč bez DPH (1.055.483 Kč včetně DPH) 

1.3. že bylo provedeno posouzení splnění podmínek dle zadávací dokumentace pouze 

u vybraného uchazeče, který nabídl nejnižší nabídkovou cenu, 

2. rozhoduje 

2.1. o výběru nejvýhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, že nejvýhodnější 

nabídkou je nabídka společnosti emam s.r.o., IČO 29284414, Poříčí 2466/30, 678 01 Blansko 

s nabídkovou cenou 463.722 Kč bez DPH (561.103,62 Kč včetně DPH), 

3. schvaluje 

3.1. kupní smlouvu OI/KUPN-2021/0004 s vítězným uchazečem na výše uvedenou veřejnou 

zakázku, se společností emam s.r.o., IČO 29284414, Poříčí 2466/30, 678 01 Blansko 

a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

4. ukládá vedoucímu OI 

4.1. informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 

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

Termín: 30.06.2021 

 

R/351/2021 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. rozhoduje 

1.1. o obnově kanalizace formou metody inverzního rukávce (vložkováním), 

1.2. o výběru zhotovitele na akci: "Obnova vodovodu a kanalizace v ulici Karolíny Světlé ve Dvoře 

Králové nad Labem", kterým je společnost Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad 

Labem, s.r.o., náměstí Denisovo 766, IČO 28818334, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

s nabídkovou cenou 5.189.132,00 Kč bez DPH, tj. 6.278.849,72 Kč vč. DPH, 
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2. schvaluje 

2.1. smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2021/0041 se společností Městské vodovody a kanalizace Dvůr 

Králové nad Labem, s.r.o., IČO 28818334, náměstí Denisovo 766, 544 01 Dvůr Králové nad 

Labem, na výše uvedenou akci a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 22.06.2021 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. zajistit realizaci akce: "Obnova vodovodu a kanalizace v ulici Karolíny Světlé ve Dvoře Králové 

nad Labem", 

Termín: 12.07.2021 

5. ukládá vedoucímu RAF 

5.1. zahrnout výdaje do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření pro rok 2021 schvalovaného 

Zastupitelstvem města Dvůr Králové nad Labem v září 2021 

Termín: 09.09.2021 

 

R/352/2021 - 83. 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: „Oprava balkonů čp. 2903 a 2904 v ulici E. Zbroje, Dvůr Králové nad Labem“ ze dne 

07.06.2021, 

 

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 Stavhaus s.r.o., 

IČO 04469739, nám. Odboje 1843, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, s nabídkovou cenou 

557.726 Kč bez DPH, tj. 641.385 Kč včetně DPH, která byla jedinou obdrženou nabídkou, 

3. schvaluje 

3.1. smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2021/0027 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: 21.06.2021 

5. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 24.06.2021 
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R/353/2021 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

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

zakázky na akci: "Přestavba bytu školníka na kanceláře, MŠ Drtinova 1444, Dvůr Králové n/L" 

ze dne 07.06.2021, 

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: Stavhaus s.r.o.,  

IČO 04469739, nám. Odboje 1843, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, s nabídkovou cenou 

819.790 Kč bez DPH, tj. 991.946 Kč včetně DPH, která byla jedinou obdrženou nabídkou, 

3. schvaluje 

3.1. smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2021/0033 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: 21.06.2021 

5. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 24.06.2021 

6. ukládá vedoucímu RAF 

6.1. na základě podkladů odboru RISM zahrnout přesun potřebných finančních prostředků 

do rámce návrhu nejbližšího rozpočtového opatření. 

Termín: 09.09.2021 

 

R/354/2021 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis ze schůzky pracovní skupiny Labská stezka ze dne 22.04.2021 včetně závěrů 

a doporučení a zápis z jednání se zástupci Státního pozemkového úřadu a starostou Bílé 

Třemešné Štěpánem Čeňkem, 

2. souhlasí 

2.1. se spoluprací s Lubošem Tuzarem, starostou města Smiřice, který tak díky svým bohatým 

zkušenostem při přípravě a následné realizaci Labské stezky aktivně pomůže městu Dvůr 

Králové nad Labem s rozvojem této cyklostezky na území města, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. ve spolupráci s oddělením PAM KTÚ uzavřít dohodu s Lubošem Tuzarem, starostou města 

Smiřice, jejímž předmětem bude vzájemná spolupráce při přípravě a následné realizaci nebo 
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údržbě cyklostezky Labská na území města dvůr Králové nad Labem, 

Termín: 30.06.2021 

4. ukládá vedoucímu RAF 

4.1. zahrnout potřebné finanční prostředky na dohodu s Lubošem Tuzarem do návrhu nejbližšího 

rozpočtového opatření přesunem z ORJ 10, ORG 10229 na ORJ 25. 

 

Termín: 30.06.2021 

 

R/355/2021 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. žádost společnosti ADVISIA s.r.o., IČO 24668613, se sídlem Pernerova 659/31a, Karlín, 186 

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

ceny díla na vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení včetně 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a jejich ocenění z důvodů 

dodatečných požadavků objednatele a rozhodnutí města o úpravách parkování v prostoru 

náměstí Republiky, dořešení napojení kanalizace z ulice Spojených národů na plánovanou 

stoku z místní části Verdek a prověření dalších možností v návaznosti na náměstí Republiky, 

2. souhlasí 

2.1. s navýšením ceny díla na projektovou dokumentaci o 138.000 Kč bez DPH, tj. 166.980 Kč 

včetně DPH na celkovou částku 984.500 Kč bez DPH, tj. 1.191.245 Kč včetně DPH, 

3. schvaluje 

3.1. dodatek č. RISM/DILO-2020/0745-D2 se zhotovitelem: ADVISIA s.r.o., IČO 24668613, 

se sídlem Pernerova 659/31a, Karlín, 186 00 Praha 8, a pověřuje starostu města jeho 

podpisem, 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. předložit dodatek č. 2 dle bodu 3.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 25.06.2021 

 

R/356/2021 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. žádost o dotaci na individuální účel z dotační výzvy na posílení vodních zdrojů, jejímž 

vyhlašovatelem je SFŽP, na projekt: "Vrt HV-1N Hrubá Luka - Dvůr 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 

a následně zajistit její podání, 

Termín: 30.06.2021 
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3. ukládá vedoucímu RAF 

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

opatření roku 2021, případně návrhu rozpočtu roku 2022. 

Termín: 30.12.2021 

 

R/357/2021 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

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

zakázky na akci: „Oprava balkonů čp. 2903 a 2904 v ulici E. Zbroje, Dvůr Králové nad Labem“ 

ze dne 14.06.2021, 

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

 

1. DONAP s.r.o., Krkonošská 236, Nová Paka, s nabídkovou cenou 1.417.767 Kč bez DPH 

2. WINDOW HOLDING a.s., Hlavní 456, Lázně Toušeň, s nabídkovou cenou 1.667.875,26 Kč 

bez DPH 

3. MATRIX a.s., Třebešov 1, Rychnov nad Kněžnou, s nabídkovou cenou 1.424.566 Kč bez 

DPH 

4. OKNOSTYL GROUP s.r.o., Tišnovská 2029/51, Kuřim, s nabídkovou cenou 1.578.248 Kč bez 

DPH 

5. Petr Lupoměch, Bohuň 60, Bystřice nad Pernštejnem, s nabídkovou cenou 1.437.136 Kč 

bez DPH 

6. APIDA s.r.o., Dušníky 9, Roudnice nad Labem, s nabídkovou cenou 1.600.000 Kč bez DPH 

7. RI OKNA a.s., Úkolky 1055, Bzenec, s nabídkovou cenou 1.520.832 Kč bez DPH 

8. K.T.O. REALITY s.r.o., Orlická 245, Třebechovice pod Orebem, s nabídkovou cenou 

1.208.247 Kč bez 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: K.T.O. Reality s.r.o., 

IČO 25287664, Orlická 245, 503 46 Třebechovice pod Orebem, s nabídkovou cenou 

1.208.247 Kč bez DPH, tj. 1.389.484 Kč včetně DPH, 

3. schvaluje 

3.1. smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2021/0028 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: 21.06.2021 
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5. ukládá vedoucímu RISM 

5.1. předložit smlouvu dle bodu 3. 1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 24.06.2021 

 

R/358/2021 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. výjimku z počtu dětí na pracovištích Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 144, 

pro školní rok 2021/2022, v 2. třídě na pracovišti Drtinova z 24 dětí na 25 dětí, v 3. třídě 

na pracovišti Dvořákova z 24 dětí na 25 dětí, v 5. třídě na pracovišti Roháčova z 24 dětí na 26 

dětí, v 6. třídě na pracovišti Roháčova z 24 dětí na 25 dětí a v 7. třídě na pracovišti Lipnice 

z 24 na 25 dětí, 

1.2. výjimku z počtu dětí na pracovištích Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Elišky 

Krásnohorské 2428, pro školní rok 2021/2022, v 1., 2. a 3. třídě na pracovišti Elišky 

Krásnohorské z 24 na 26 dětí, v 1. a 2. třídě na pracovišti Slunečná z 24 na 26 dětí a v 1. třídě 

na pracovišti Verdek z 24 na 25 dětí. 

 

R/359/2021 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč Domovu důchodců Dvůr Králové nad Labem, Roháčova 

2968, Dvůr Králové nad Labem, na úhradu hudební produkce společenské akce Vítání léta 

pro klienty domova, jejich rodinné příslušníky a přátele, 

1.2. smlouvu o poskytnutí dotace č. ŠKS1/SMDO-2021/0109 dle bodu 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí ŠKS 

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

Termín: 09.07.2021 

 

R/360/2021 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč, Zdravotnímu klaunovi, o.p.s., Paříkova 355/7, 

190 00 Praha 9, 

1.2. darovací smlouvu č. ŠKS1/DAR-2021/0111 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí ŠKS 

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

Termín: 09.07.2021 
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R/361/2021 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. oznámení ředitelky Základní školy Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, 

o přidělení finančních prostředků z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši 32.000 Kč 

na projekt "Podpora rozvoje podmínek pro vzdělávání mimořádně nadaných žáků", 

2. ukládá vedoucímu RAF 

2.1. zapracovat poskytnuté dotační prostředky dle bodu 1.1. do návrhu příslušného 

rozpočtového opatření roku 2021. 

Termín: 30.09.2021 

 

R/362/2021 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. oznámení ředitelky Domu dětí a mládeže Jednička, Spojených národů 1620, Dvůr Králové 

nad Labem, o přidělení finančních prostředků z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši 

20.000 Kč, na projekt "Juniorfilm - Memoriál Jiřího Beneše a Malé vize 2021", 

1.2. oznámení ředitelky Domu dětí a mládeže Jednička, Spojených národů 1620, Dvůr Králové 

nad Labem, o přidělení finančních prostředků z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši 

24.000 Kč na projekt "LT Jívka - pobytový dětský tábor 2021", 

2. ukládá vedoucímu RAF 

2.1. zapracovat poskytnuté dotační prostředky dle bodu 1.1. a 1.2. do návrhu příslušného 

rozpočtového opatření roku 2021. 

Termín: 30.09.2021 

 

R/363/2021 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, 

z. s. - Oblastní odbočka Trutnov, Horská 5/1, 541 01 Trutnov, na úhradu pronájmu autobusu 

pro výuku nástupu a výstupu s bílou holí a pohybu nevidomých v autobuse, cvičební 

pomůcku pro nácvik koncentrace a udržení rovnováhy pro těžce zrakově postižené, úhradu 

vstupného do památek, muzeí a vzdělávacích zařízení, 

1.2. smlouvu o poskytnutí dotace č. ŠKS1/SMDO-2021/0110 dle bodu 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí ŠKS 

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

Termín: 09.07.2021 
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R/364/2021 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. zmocňuje 

1.1. ředitelku Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem Marcelu Hauke k jednání 

a schvalování úkonů spojených s instalací měřících přístrojů a přihlášení energií v objektu 

Bezručova čp. 1006, Dvůr Králové nad Labem, 

2. schvaluje 

2.1. plnou moc dle přílohy č. 1 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města 

jejím podpisem. 

 

R/365/2021 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. odměny za mimořádné aktivity, dle přílohy č. 1, ředitelkám a ředitelům škol a školských  

zařízení a ředitelce Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem. Výplata odměn 

je možná jen v rámci přidělených mzdových prostředků 

 

R/366/2021 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis z jednání komise cestovního ruchu rady města ze dne 4.5. 2021 

2. ukládá vedoucí ŠKS-KSCR 

2.1. koordinovat a dokončit značení stezek pro běh, vycházky apod. v terénu vč. vydání tištěných 

materiálů s výškovými profily tras. 

Termín: 31.08.2021 

 

R/367/2021 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s uzavřením hromadné licenční smlouvy č. KTÚ/LIC-2021/0008 o veřejném provozování 

hudebních děl se společností OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, 

z.  s., IČO 63839997, se sídlem Čs. armády 786/20, 160 56 Praha 6, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu č. KTÚ/LIC-2021/0008 o veřejném provozování hudebních děl, 

3. ukládá vedoucí KTÚ-PROV 

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

Termín: 25.06.2021 
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R/368/2021 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. rezignaci Vítězslava Šturmy na pozici člena a předsedy komise pro životní prostředí 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 předsedkyní komise pro životní prostředí Lindu Harwot s platností od 17.06.2021. 

 

R/369/2021 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s udělením plné moci k zastupování města Dvůr Králové nad Labem ve věci vypořádání 

požadavku na zaplacení odměny, kterou uplatnil Ing. Pavel Peroutka. 

2. zmocňuje 

2.1. JUDr. Michala Hrušku, advokáta, zapsaného v seznamu advokátů pod ev. číslem 10502, 

IČO  71330895, se sídlem Svatojánské náměstí 47, 541 01 Trutnov k zastupování města Dvůr 

Králové nad Labem v rozsahu plné moci, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení a pověřuje 

starostu jejím podpisem. 

 

R/370/2021 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. analýzu transformace příspěvkové organizace Technické služby města Dvora Králové nad 

Labem na některou z forem obchodních korporací zpracovanou Ing. Vítězslavem Šturmou, 

DiS., MBA., 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. připravit výběrové řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace Technické služby města 

Dvora Králové nad Labem a předložit na nejbližším zasedání RM. 

Termín: 30.06.2021 

 

 

 

 

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

            
    


