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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

87. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 konané dne 18.08.2021 

R/445/2021 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s úpravou rozsahu stavebních prací realizovaných v rámci akce: „Energetická opatření 

budovy tělocvičny se zázemím, nábřeží J. Wolkera, Dvůr Králové nad Labem“, zejména 

s ponecháním pěti stávajících oken a s provedením nového ocelového schodiště, nových 

požárních žebříků, mozaikové omítky na soklu a dodatečným vlepením betonářské výztuže, 

kdy taková změna nemá vliv na cenu díla a ani na termín dokončení stavebních prací, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. RISM/DILO–2020/0565-D-1 ke smlouvě o dílo č. RISM/DILO–2020/0565 na akci: 

„Energetická opatření budovy tělocvičny se zázemím, nábřeží J. Wolkera, Dvůr Králové 

nad Labem“ se společností Stavební společnost Žižka spol. s r. o., IČO 49814851, Elišky 

Krásnohorské 2897, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, přičemž cena díla zůstává v původní 

výši, stejně tak se nemění i termín dokončení stavebních prací a pověřuje starostu města 

jeho podpisem, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 24.08.2021 

 

R/446/2021 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. písemnou zprávu o hodnocení nabídek a písemnou zprávu o výsledku posouzení splnění 

podmínek účasti u vybraného dodavatele veřejné zakázky „Dvůr Králové nad Labem - vrtné 

práce, hydrodynamické zkoušky a doprovodné práce“, 

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

1. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., IČO 15053695, se sídlem Píšťovy 820, Chrudim III, 

537 01 Chrudim, s nabídkovou cenou 5.878.425 Kč bez DPH 
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2. VODNÍ ZDROJE, a. s., IČO 45274428, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Jindřicha Plachty 

535/16, 150 00 Praha, s nabídkovou cenou 4.696.375 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. o výběru nejvýhodnější nabídky výše uvedené veřejné zakázky tak, že nejvýhodnější 

nabídkou je nabídka společnosti VODNÍ ZDROJE, a. s., IČO 45274428, se sídlem Praha 5 - 

Smíchov, Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha, s nabídkovou cenou 4.696.375 Kč 

bez DPH, 

3. schvaluje 

3.1. smlouvu o dílo číslo RISM/DILO-2021/0047 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: 23.08.2021 

5. ukládá vedoucímu RISM 

5.1. po uplynutí lhůty pro podání námitek předložit smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2021/0047 

starostovi města k podpisu, 

Termín: 03.09.2021 

6. ukládá vedoucímu RAF 

6.1. zahrnout finanční prostředky akce na realizaci v roce 2022 do návrhu rozpočtu města pro 

rok 2022. 

Termín: 31.12.2021 

 

R/447/2021 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se společným postupem s Královéhradeckým krajem, IČO 70889546, se sídlem Pivovarské 

náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, při zadávání veřejné zakázky na stavební práce 

akce: „III/299 28 Dvůr Králové nad Labem – Vítězná“, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o spolupráci č. RISM/SPOL-2021/0048 s Královéhradeckým krajem, IČO 70889546,  

se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, a pověřuje starostu města 

jejím podpisem, 

3. navrhuje 

3.1. Královéhradeckému kraji Ctirada Pokorného, vedoucího odboru rozvoje, investic a správy 

majetku Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, na pozici člena hodnotící komise 

veřejné zakázky „III/299 28 Dvůr Králové nad Labem – Vítězná“, dále za náhradníka do 
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hodnotící komise současně navrhuje Jiřího Kříže, investičního referenta odboru rozvoje, 

investic a správy majetku Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 

4. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 30.09.2021 

5. ukládá vedoucímu RAF 

5.1. zahrnout potřebné finanční prostředky na realizaci akce do návrhu rozpočtu města na rok 

2022. 

Termín: 29.10.2021 

 

R/448/2021 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. protokol o otevírání nabídek, písemnou zprávu o hodnocení nabídek a písemnou zprávu 

o výsledku posouzení splnění podmínek účasti u vybraného dodavatele veřejné zakázky: 

„Stabilizace skalního masivu u vlakového nádraží ČD“, 

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

1. STRIX Chomutov, a. s., IČO 27274535, se sídlem 28. října 1081/19, 430 01 Chomutov, 

s nabídkovou cenou 1.572.050 Kč bez DPH, tj. 1.902.180,50 Kč včetně DPH 

2. UNIGEO a. s., IČO 45192260, se sídlem Místecká 329/258, Hrabová, 720 00 Ostrava, 

s nabídkovou cenou 2.157.440 Kč bez DPH, tj. 2.610.502,40 Kč včetně DPH 

3. CTB, a. s., IČO 24694410, se sídlem Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4 - Chodov, 

s nabídkovou cenou 3.032.630 Kč bez DPH, tj. 3.669.482,30 Kč včetně DPH 

4. ROCKNET s. r. o., IČO 27357694, se sídlem Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov, 

s nabídkovou cenou 1.885.600 Kč bez DPH, tj. 2.281.576,00 Kč včetně DPH 

5. VERTICO, s. r. o., IČO 27296148, se sídlem Plynárenská 225/11, Všebořice, 400 10 Ústí 

nad Labem, s nabídkovou cenou 1.482.300 Kč bez DPH, tj. 1.793.583 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 VERTICO, s. r. o., IČO 27296148, se sídlem Plynárenská 

225/11, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem, s nabídkovou cenou 1.482.300 Kč bez DPH, tj. 

1.793.583 Kč včetně DPH, 

3. schvaluje 

3.1. smlouvu o dílo číslo RISM/DILO-2021/0045 s vítězným uchazečem, se společností 

VERTICO, s. r. o., IČO 27296148, se sídlem Plynárenská 225/11, Všebořice, 400 10 Ústí nad 

Labem, s nabídkovou cenou 1.482.300,00 bez DPH, tj. 1.793.583,00 Kč včetně DPH 

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: 20.08.2021 

5. ukládá vedoucímu RISM 

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

2021/0045 starostovi města k podpisu. 

Termín: 15.09.2021 

 

R/449/2021 - 87. 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: „Obnova bývalé vily Zdeňka Sochora, Spojených národů čp. 1620 ve Dvoře 

Králové n/L - 1. etapa obnovy okenních výplní“ ze dne 11.08.2021, 

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: Honc CZ s. r. o., 

IČO 27527468, Pod Lesem 2461, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, s nabídkovou cenou 

895.900 Kč bez DPH, tj. 1.084.039 Kč včetně DPH, která byla jedinou obdrženou nabídkou, 

3. schvaluje 

3.1. smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2021/0046 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: 23.08.2021 

5. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 30.08.2021 

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/450/2021 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. posudek „Posouzení a odborné vyjádření k možnosti v postupu výběru poskytovatele 
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geologických služeb v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

v rámci akce na provedení vrtných prací, hydrodynamických zkoušek a doprovodných“, 

který zpracovala společnost Český a moravský účetní dvůr, s. r. o., IČO 25972154, Dašická 

247, 530 02 Pardubice, 

2. souhlasí 

2.1. se záměrem realizace a postupu při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu části 

2 zakázky „Geologické služby“ v souladu s § 18 odst. 3 zákona a v souladu s vnitřním 

předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2019 - Pravidla pro zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, 

3. rozhoduje 

3.1. o výběru dodavatele zakázky na geologické služby, kterým je společnost Vodní zdroje 

Chrudim, IČO 15053865, se sídlem U Vodárny 137, Chrudim II, s nabídkovou cenou 

801.450 Kč bez DPH za obě fáze projektu, v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr 

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

městem Dvůr Králové nad Labem (dále jen „pravidla“), a to v souladu s čl. III. odst. 7 

pravidel jako VZMR III. kategorie postupem dle čl. V. odst. 4 pravidel, 

4. schvaluje 

4.1. objednávku č. 245/2021/RISM na provedení prací geologických služeb pro zřízení 

8 monitorovacích vrtů, 

5. ukládá vedoucímu RAF 

5.1. zahrnout finanční prostředky akce na realizaci v roce 2022 do návrhu rozpočtu města pro 

rok 2022. 

Termín: 31.12.2021 

 

R/451/2021 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. žádost o dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR na realizaci projektu: „Výsadba 

ovocných stromů ve Dvoře Králové nad Labem“ na pozemkových parcelách č. 1477, 1475, 

1471 v k. ú. Verdek 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 její následné podání, 

Termín: 23.08.2021 

3. ukládá vedoucímu OŽP 

3.1. zajistit realizaci projektu i následnou dokončovací a rozvojovou péči po dobu alespoň 3 let 

od ukončení realizace projektu (tj. od ukončení výsadby) stejně tak i udržitelnost projektu 

a jeho výstupů po dobu 10 let od ukončení realizace projektu (tj. od ukončení výsadby), 

Termín: 31.12.2025 
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4. ukládá vedoucímu RAF 

4.1. v případě přiznání dotace a zaslání příslušného rozhodnutí zahrnout rozsah přidělených 

prostředků do nejbližšího rozpočtového opatření rozpočtu města pro rok 2021 nebo 

návrhu rozpočtu pro rok 2022. 

Termín: 01.10.2021 

 

R/452/2021 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly č. 3/2021 v organizaci Mateřská škola, Dvůr 

Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2428, ze dne 08.06.2021. 

 

R/453/2021 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly č. 4/2021 v organizaci Hankův dům, městské 

kulturní zařízení, náměstí Václava Hanky 299, Dvůr Králové nad Labem ze dne 29.06.2021. 

 

R/454/2021 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly č. 5/2021 v organizaci Městská knihovna 

Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem, Tylova 512 ze dne 30.06.2021. 

 

R/455/2021 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. uzavření smlouvy o vypořádání závazků č. MP01/DOHO-2021/0001 mezi městem Dvůr 

Králové nad Labem a Policií ČR, 

1.2. smlouvu o vypořádání závazků č. MP01/DOHO-2021/0001 v souladu s bodem 1.1. tohoto 

usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá řediteli městské policie 

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

Termín: 06.09.2021 

 

R/456/2021 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. písemnou zprávu ředitele městské policie o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky na akci: 

Dvůr Králové nad Labem – rozšíření a modernizace MKDS 2021, 
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2. rozhoduje 

2.1. na základě písemné zprávy ředitele městské policie o vyhodnocení nejvýhodnější nabídky 

na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, že ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka 

firmy: Pavel Bajer, IČO 70179891, se sídlem Petra Jilemnického 518, 503 01 Hradec 

Králové, s cenou 456.205 Kč bez DPH, tj. 552.008 Kč včetně DPH, 

2.2. o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek takto: 

- LAOS CZ spol. s r. o, IČO 25983253, se sídlem Opletalova 92, Ostrovské Předměstí, 

563 01 Lanškroun s cenou 522.617 Kč bez DPH, tj. 632.366 včetně DPH, 

- SEC electronic s. r. o., IČO 2874213, se sídlem Dražkovice 155, 533 33 Pardubice V s cenou 

512.341 Kč bez DPH, tj. 619.932 včetně % DPH. 

3. schvaluje 

3.1. smlouvu o dílo č. MP01/DILO-2021/0002 s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné 

zakázky a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

4. ukládá řediteli městské policie 

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

Termín: 06.09.2021 

 

R/457/2021 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. výměnu 8 ks stávajících parkovacích automatů, 

1.2. zrušení parkovacího automatu v ulici Komenského, 

1.3. pořízení parkovacího automatu do ulice Rooseveltova, 

2. rozhoduje 

2.1. o zpoplatnění vyhrazených parkovacích míst na náměstí T. G. Masaryka a v ulici Palackého, 

2.2. o pořízení a umístění dvou kusů parkovacích automatů na náměstí T. G. Masaryka, a to 

v severní části náměstí u č. p. 1 a ve východní části náměstí u č. p. 35, 

2.3. o výši poplatku za parkovné ve výši 5 Kč vč. DPH za 30. min na vyhrazených parkovacích 

místech v lokalitách náměstí T. G. Masaryka a v ulici Palackého, 

2.4. že na vyhrazených parkovacích místech na náměstí T. G. Masaryka se bude jednat o místa 

ke krátkodobému parkování a délka tohoto stání bude omezena na dobu max. 2 hodiny, 

2.5. na vyhrazených parkovacích místech na náměstí T. G. Masaryka nebudou platit parkovací 

karty, 

2.6. o financování nákupu 11 ks parkovacích automatů dle bodů 1.1., 1.3. a 2.2. tohoto 

usnesení, a to formou přímého nákupu, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. zajistit přípravu zadávací dokumentace pro vypsání veřejné zakázky na dodavatele 

v souladu s bodem 1. a 2. tohoto usnesení a její předložení radě města ke schválení, 

Termín: 29.10.2021 
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4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. zajistit projektovou dokumentaci vč. souhlasů dotčených orgánů státní správy v souladu 

s bodem 1.3. a 2.2. tohoto usnesení, 

Termín: 30.06.2022 

5. ukládá vedoucímu RISM 

5.1. zajistit změnu dopravního značení na nám. T. G. Masaryka a v ulici Palackého, 

Termín: 30.09.2022 

6. ukládá vedoucí ODS 

6.1. připravit aktualizaci nařízení města č. 2/2016 O placeném parkování na místních 

komunikacích a vnitřní předpis města č. 19/2016 Ceník parkovného za stání motorových 

vozidel ve vymezených oblastech města Dvůr Králové nad Labem, 

Termín: 30.09.2022 

7. ukládá vedoucímu RAF 

7.1. zahrnout finanční prostředky do rozpočtu města pro rok 2022 na pořízení parkovacích 

automatů, změny dopravního značení a potřebné projektové dokumentace. 

Termín: 29.10.2021 

 

R/458/2021 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. ruší 

1.1. své usnesení č. R/427/2021 - 86. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21.07.2021. 

2. schvaluje 

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

dokumentaci a realizaci akce: „ZŠ Strž - Dodávka ICT – Tablety do výuky 2“ 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, 

2.2. složení hodnotící komise včetně náhradníků. 

 

R/459/2021 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby na akci: „Odvoz a likvidace 

komunálního odpadu z překládací stanice a sběrného dvora ve Dvoře Králové n. L.“  

zadávané v otevřeném řízení v nadlimitním režimu podle § 3 písm. b) a § 56 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění vč. příslušných dokumentů 

– zadávací dokumentace, návrh smlouvy o dílo atd., 

1.2. vedoucího odboru OŽP jako osobu oprávněnou jednat ve věcech této veřejné zakázky, 

1.3. složení komise pro hodnocení nabídek a pro posouzení podmínek účasti včetně náhradníků 
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v předloženém znění, 

2. rozhoduje 

2.1. že při této veřejné zakázce nebude využita elektronická aukce systému E-ZAK, 

3. ukládá vedoucímu OŽP 

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

Termín: 31.12.2021 

 

R/460/2021 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby, časový harmonogram, okruh 

navržených uchazečů, výzvu k podání nabídek na akci „Zajištění sběru, svozu a využití 

separovaného odpadu - plastů ve Dvoře 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 bodem A 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 OŽP, jako osobu oprávněnou jednat jménem zadavatele v rámci veřejné 

zakázky, 

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

hodnocení nabídky včetně náhradníků, 

2. rozhoduje 

2.1. že při této veřejné zakázce nebude využita elektronická aukce systému E-ZAK, 

3. ukládá vedoucímu OŽP 

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

Termín: 30.09.2021 

 

R/461/2021 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s určením Základní školy Strž, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2919 

k poskytování bezplatné přípravy k začlenění žáků – cizinců plnících povinnou školní 

docházku do základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou 

potřebám těchto žáků. 
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R/462/2021 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. oznámení ředitele Základní školy Schulzovy sady, Školní 1235, 544 01 Dvůr Králové nad 

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

41.000 Kč na projekt „Podpora badatelsky orientované výuky na ZŠ Schulzovy sady“, 

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/463/2021 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. získání finančních prostředků z Královéhradeckého kraje na projekt s názvem „Malý 

zahradník poznává svět“ ve výši 30.000 Kč Mateřské škole, Elišky Krásnohorské 2428, 

544 01 Dvůr Králové nad Labem,  

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/464/2021 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. oznámení ředitelky Domu dětí a mládeže Jednička, Spojených národů 1620, 544 01 Dvůr 

Králové nad Labem, o přidělení finančních prostředků z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

ve výši 59.000 Kč, na projekt „6D“, 

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/465/2021 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. smlouvu o výpůjčce nemovitého majetku č. ŠKS/OVYP - 2021/0139 mezi městem Dvůr 

Králové nad Labem a Mateřskou školou, Elišky Krásnohorské 2428, 544 01 Dvůr Králové 

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

2.1. předložit smlouvu o výpůjčce dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 31.08.2021 

 

R/466/2021 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. oznámení ředitelky Domu dětí a mládeže Jednička, Spojených národů 1620, 544 01 Dvůr 

Králové nad Labem, o přidělení finančních prostředků z výběrového řízení Ministerstva 

kultury ČR ve výši 85.000 Kč na projekt „Juniorfilm - Memoriál Jiřího Beneše a Malé vize 

2021“, 

1.2. oznámení ředitelky Domu dětí a mládeže Jednička, Spojených národů 1620, 544 01 Dvůr 

Králové nad Labem, o přidělení finančních prostředků z výběrového řízení Ministerstva 

kultury ČR ve výši 22.000 Kč na projekt „Zlatá tužka 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/467/2021 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. předložený seznam neprodaných bytových jednotek na základě vyhlášeného prodeje domu 

čp. 1068, nábřeží Benešovo, se st. p. č. 1338 v obci a k. ú. Dvůr Králové nad Labem, domu 

čp. 1902, nábřeží Benešovo, se st. p. č. 2263 v obci a k. ú. Dvůr Králové nad Labem a domu 

čp. 1250, nábřeží Benešovo, se st. p. č. 1461 v obci a k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2. doporučuje zastupitelstvu města 

2.1. schválit předložený postup při prodeji bytových jednotek č. 1068/12 a č. 1068/21, obě 

v čp. 1068, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, bytové jednotky č. 1902/43 

v čp. 1902, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem a bytové jednotky č. 1250/13 

v čp. 1250, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, 

2.2. schválit nabídkovou cenu bytových jednotek uvedených v bodě 2.1. tohoto usnesení 

ve výši ceny v místě a čase obvyklé dle ocenění znalce, 

2.3. schválit znění vzorové nabídky na odkoupení bytových jednotek a pověřit starostu města 

podpisem nabídek stávajícím nájemníkům. 

 

R/468/2021 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit prodej pozemkové parcely č. 198/1 o výměře 270 m2 v k. ú. Zdobín, za dohodnutou 
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kupní cenu ve výši 2.025 Kč, která je stanovená znaleckým posudkem č. 6906-04/2021, 

Jaroslavě Bezvodové, ********************, 

1.2. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP- 2021/0152 v souladu s bodem 1.1. tohoto 

usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/469/2021 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. neschválit prodej pozemkové parcely č. 3432 o výměře 2 196 m2 a stavební parcely č. 739 

o výměře 465 m2 včetně rodinného domu čp. 678, vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

Haně Horákové, *************************. 

 

R/470/2021 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit prodej stavební parcely č. 3669 o výměře 38 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za 

dohodnutou kupní cenu ve výši 23.026 Kč/m2, Libuši Krausové, ****************** 

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

 

1.2. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2021/0204 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/471/2021 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. neschválit prodej pozemkové parcely č. 3777 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Bc. Janu 

Kuželkovi, **************************. 

 

R/472/2021 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. neschválit prodej pozemkové parcely č. 190/4 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové, Janu 

Škrochovi a Táně Škrochové, *******************************, 

1.2. schválit prodej pozemkové parcely č. 190/2 o výměře 1 006 m2, za cenu ve výši 

33,44 Kč/m2 a pozemkových parcel č. 190/3 o výměře 383 m2 a č. 218/1 o výměře 525 m2, 

za cenu ve výši 18,81 Kč/m2, všechny v k. ú. Lipnice u Dvora Králové, za celkovou kupní 

cenu 50.720 Kč, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 255/2021 ze dne 09.07.2021, 

Janu Škrochovi a Táně Škrochové, ****************************, 

1.3. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP- 2021/0122 v souladu s bodem 1.2. tohoto 

usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

 



13/21 

 

 

R/473/2021 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 32 v čp. 950, Boženy Němcové, Dvůr Králové nad Labem, Miroslavu 

Krieglerovi, *********************************************, na dobu neurčitou, od 

01.09.2021, za smluvní nájemné 3.020 Kč/měsíc, za předpokladu, že Miroslav Kriegler 

uhradí před podpisem smlouvy jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2021/0205 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 31.08.2021 

 

R/474/2021 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem části pozemkové parcely č. 1688/34 o výměře 72 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, tj. celkové roční nájemné 360 Kč, Josefu Peterovi, 

***********************************, na dobu neurčitou, od 01.09.2021, 

1.2. smlouvu o nájmu č. OEMM/NAJE-2021/0207 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3. pronájem části pozemkové parcely č. 98/8 o výměře 96 m2 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové, 

za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, tj. celkové roční nájemné 480 Kč, Josefu Peterovi, ****** 

************************************, na dobu neurčitou, od 01.09.2021, 

1.4. smlouvu o nájmu č. OEMM/NAJE-2021/0208 v souladu s bodem 1.3. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 10.09.2021 

 

R/475/2021 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit prodej stavby - hrobky č.  D-2102-248-H, která se nachází na p. p. č. 3496/7 

v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Vladislavu Žižkovi, bytem Pod Lesem 2994, 544 01 Dvůr 

Králové nad Labem, za dohodnutou kupní cenu 76.800 Kč, 

1.2. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPO-2021/0206 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem. 
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R/476/2021 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit prodej části pozemkové parcely č. 4176 o výměře 96 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 5210-96/2021 označená jako nově vzniklá pozemková parcela 

4176/4 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 

37.289 Kč, Petře Dvořákové, ***********************************, 

1.2. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2021/0212 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.3. schválit prodej části pozemkové parcely č. 4176 o výměře 107 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 5210-96/2021 označená jako nově vzniklá pozemková parcela 

4176/5 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 

41.348 Kč, Jaroslavu Mikešovi a Ludmile Mikešové, ****************************** 

******, 

1.4. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2021/0211 v souladu s bodem 1.3. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.5. schválit prodej části pozemkové parcely č. 4176 o výměře 69 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 5210-96/2021 označená jako nově vzniklá pozemková parcela 

4176/6 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 

27.326 Kč, Jiřímu Havelkovi, *******************************, 

1.6. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2021/0210 v souladu s bodem 1.5. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.7. schválit prodej části pozemkové parcely č. 4176 o výměře 97 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 5210-96/2021 značená jako nově vzniklá pozemková parcela 

4176/7 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 

37.658 Kč, do podílového spoluvlastnictví, a to spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 celku Jiřímu 

Potůčkovi a spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 celku Vladimíru Potůčkovi, oba *******, 

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

1.8. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2021/0209 v souladu s bodem 1.7. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/477/2021 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit prodej části pozemkové parcely č. 2240/15 o výměře 200 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 5224-201/2021 označená jako nově vzniklá pozemková parcela 

č. 2240/37, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu ve výši 38.000 Kč, která byla 

stanovena znaleckým posudkem č. 431/2020, Miroslavu Chytráčkovi, ************, 

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

1.2. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2021/0214 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.3. schválit prodej části pozemkové parcely č. 2240/13 o výměře 8 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 5224 - 201/2021 označená jako díl „a“ který se přislučuje do nově 

vzniklé pozemkové parcely č. 2240/36 a části pozemkové parcely č. 2240/15 o výměře 

360 m2, která je dle geometrického plánu č. 5224-201/2021 označena jako díl „b“, který 
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se přislučuje do nově vzniklé pozemkové parcely č. 2240/36, vše v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, za celkovou kupní cenu ve výši 71.120 Kč, která byla stanovena znaleckým 

posudkem č. 431/2020, Petru Humpolovi a Naděždě Humpolové, ****************, 

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

1.4. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP- 2021/0215 v souladu s bodem 1.3. tohoto 

usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/478/2021 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3557 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, v rozsahu dle geometrického plánu č. 5264-831/2021, za jednorázovou 

finanční náhradu ve výši 2.000 Kč bez DPH, tj. 2.420 Kč včetně DPH, pro společnost 

GasNet, s. r. o., 

1.2. smlouvu o zřízení věcného břemene č. smlouvy 7700102390_1/VB (ES OEMM/VB-

2021/0216) 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, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 03.09.2021 

 

R/479/2021 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3782 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.000 Kč bez DPH, 

tj. 2.420 Kč včetně DPH, s umístěním stavby v části pozemkové parcely č. 3782 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 IZ-12-2001813/SoBS VB/1 (ES OEMM-BUDO-2021/0217) 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 MATEX HK s. r. o., 

IČO 25968807, se sídlem Kladská 181, 500 03 Hradec Králové 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: 03.09.2021 
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R/480/2021 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zřízení úplatného věcného břemene na části stavební parcely č. 18 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, v rozsahu dle geometrického plánu č. 5211-113/2021, za jednorázovou finanční 

náhradu ve výši 2.000 Kč bez DPH, tj. 2.420 Kč včetně DPH, 

1.2. smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti číslo OEMM/VB-2021/0218 

se společností PENZION ZA VODOU s. r. o., IČO 28848616, se sídlem Poděbradova 2014, 

544 01 Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 03.09.2021 

 

R/481/2021 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit prodej pozemkové parcely č. 2152/3 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 

ve výši 20.390 Kč, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 2885-38-2021 ze dne 

18.07.2021, vyhotoveným JUDr. Zdeňkem Čepelkou, Janu a Věře Srbovým, ******* 

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

1.2. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2021/0219 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/482/2021 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit odkoupení 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, 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, 

1.2. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2021/0220 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/483/2021 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. obdržené nabídky na vyhotovení mapových podkladů a studie rozhledových poměrů 

včetně návrhů tvarového řešení křižovatek pro ulice Slunečná, Elišky Krásnohorské a Pod 

Lesem, 
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2. nesouhlasí 

2.1. s objednáním mapových podkladů a následně studie rozhledových poměrů včetně návrhů 

tvarového řešení křižovatek pro ulice Slunečná, Elišky Krásnohorské a Pod Lesem, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. předložit zastupitelstvu města opětovně k projednání materiály týkající se směny části 

pozemkové parcely č. 792/1 za část pozemkové parcely č. 792/58, obě v k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem a dále prodeje částí pozemkové parcely č. 3716/1 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem. 

      Termín: 09.09.2021 

 

R/484/2021 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s umístěním, zřízením a provozováním veřejné telekomunikační sítě společnosti T-Mobile 

Czech Republic a. s., IČO 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, 

v bytových domech č. p. 2963, č. p. 2955, č. p. 2954 v ul. Štefánikova, č. p. 1982, č. p. 1974, 

č. p. 1973, č. p. 1068 v ul. nábřeží Benešovo, č. p. 2905, č. p. 2904, č. p. 2903, č. p. 2902, 

č. p. 2902, č. p. 2901, č. p. 2900 v ul. Eduarda Zbroje, č. p. 1296 v ul. Komenského, 

a to za podmínky souběžného ukládání „přílože“ pro město Dvůr Králové nad Labem, 

2. nesouhlasí 

2.1. s umístěním, zřízením a provozováním veřejné telekomunikační sítě společnosti T-Mobile 

Czech Republic a. s., IČO 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, 

v nemovitosti č. p. 323 v ul. Dobrovského. 

 

R/485/2021 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s umístěním zemního kabelového vedení v částech pozemkových parcel č. 94/4, č. 98/8, 

obě v k. ú. Lipnice u Dvora Králové, a to v rámci stavby „Dvůr Králové n/L, knn pro lokalitu“, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. vyzvat společnost ELPROM CZ s. r. o., IČO 27528448, se sídlem Hálkova 875, 508 01 Hořice, 

k předložení přepracované projektové dokumentace a smlouvy o uzavření budoucí 

smlouvy o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby. 

Termín: 03.09.2021 

 

R/486/2021 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit prodej části pozemkové parcely č. 467/1 o výměře 3 308 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 396-125/2020 označená jako nově vzniklá pozemková parcela 
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č. 467/4, k. ú. Doubravice u Dvora Králové, za dohodnutou kupní cenu ve výši 49.265 Kč 

a zřízení služebnosti cesty a stezky na pozemkové parcele č. 467/1 v k. ú. Doubravice 

u Dvora Králové, v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 396-125/2020, 

za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč, Tělocvičné jednotě Sokol Dvůr Králové nad 

Labem, IČO 60152478, nábřeží Jiřího Wolkera 137, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

1.2. schválit smlouvu kupní a o zřízení služebnosti cesty a stezky č. OEMM/KUPP-2021/0135 

v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/487/2021 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit odkoupení pozemkové parcely č. 2252/7 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

za dohodnutou kupní cenu 275.400 Kč, od Jana Elišáka, *********************** 

***************, Milana Elišáka, *************************************, Aleše 

Říhy, ****************************, 

1.2. pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy obsahující obligatorní náležitosti dle bodu 

1.1. tohoto usnesení. 

 

R/488/2021 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. seznámení s výsledkem proběhlého výběrového řízení na „použité víceúčelové komunální 

vozidlo do 3,5 t“, 

2. doporučuje 

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

veřejné zakázky „použité víceúčelové komunální vozidlo do 3,5 t“, kterou byla hodnotící 

komisí určena nabídka společnosti Zebra Group s. r. o., se sídlem Týnská 1053/21, 

110 00 Praha 1, s nabídkovou cenou 1.121.600 Kč bez DPH, tj. 1.357.136 Kč včetně DPH, 

za víceúčelové komunální vozidlo ZEBRA VIN: ZEBRASP6052, s termínem dodání do 14 dnů 

od podpisu kupní smlouvy. 

 

R/489/2021 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit navýšení neinvestičního provozního příspěvku Technickým službám města Dvora 

Králové nad Labem na hlavní činnost č. 1) Správa a kontrola komunikací, autobusové 

nádraží, autobusové zastávky, tržnice, materiál města a akce pod záštitou města, dětská 

hřiště o částku 2.500.000 Kč, 
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2. ukládá vedoucímu RAF 

2.1. zahrnout navýšení požadovaných finanční prostředků do návrhu nejbližšího rozpočtového 

opatření dle bodu 1.1. tohoto usnesení. 

Termín: 10.09.2021 

 

R/490/2021 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s uzavřením smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání - nebytového prostoru - 

restaurace v hale zimního stadionu v areálu zimního stadionu na st. p. č. 5243 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, mezi Technickými službami města Dvora Králové nad Labem a Pavlem 

Mičanem, IČO 42934389, se sídlem Vítězná - Kocléřov 259, 544 62 Vítězná, za podmínek 

uvedených v předložené nájemní smlouvě. 

 

R/491/2021 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. vyhlašuje 

1.1. výběrové řízení a prodej volné bytové jednotky č. 1985/32 v čp. 1984, 1985, Roháčova, 

Dvůr Králové nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, 

st. p. č. 2338 a p. p. č. 4829 v rozsahu 607/7314 k celku, formou obálkové metody ve 

smyslu přílohy č. 1, za minimální nabídkovou cenu 1.662.000 Kč, za podmínek uvedených 

v předloženém vzorovém zveřejnění, 

2. schvaluje 

2.1. složení komise pro otevírání obálek a zároveň hodnoticí komise ve složení Jan Jarolím 

(náhradník Alexandra Jiřičková), Elena Mocová (náhradník Táňa Kašparová) a Helena 

Mojiková (náhradník Renata Pospíšilová), 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. zveřejnit podmínky výběrového řízení na volnou bytovou jednotku dle bodu 1.1. tohoto 

usnesení na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 25.08.2021 

 

R/492/2021 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocení nabídek na pronájem bytu č. 7 v čp. 830, Kotkova, 

Dvůr Králové nad Labem: 

1. místo: Marie Baliharová, **********************************, 

2. místo: Mariya Radetska, *******************************************, 

3. místo: Jana Vlková, ***********************************************, 

1.2. pronájem bytu č. 7 v čp. 830, Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, Marii Baliharové, ******, 
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*************************, dle Pravidel pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr 

Králové nad Labem, na dobu určitou, od 01.09.2021 do 31.08.2022, za smluvní nájemné ve 

výši 5.000 Kč/měsíc, za předpokladu, že uhradí před podpisem smlouvy o nájmu bytu 

jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a nájemné za období 01.09.2021-

28.02.2022, 

1.3. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2021/0221 v souladu s bodem 1.2 tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit smlouvu dle bodu 1.3. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 31.08.2021 

 

R/493/2021 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. nedoporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit prominutí dluhu podle § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění ve výši 799.706,94 Kč Jiřímu a Miladě Illnerovým. 

 

R/494/2021 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci pro výběrové řízení veřejné zakázky 

malého rozsahu na výběr dodavatele zemního plynu pro město a jeho příspěvkové 

organizace, kde zprostředkovatelem veřejné zakázky je společnost Občanům s. r. o., 

IČO 06380964, sídlem Vídeňská 955/63, 639 00 Brno - Štýřice, 

1.2. rámcovou smlouvu o poskytování služeb (Správa odběrných míst pro firmy), ES - KTÚ/POSS 

- 2021/0019 a Dohodu o zastupování pro firmy (plná moc), ES - KTÚ/OSTA - 2021/0020 

se společností Občanům s. r. o., IČO 06380964, sídlem Vídeňská 955/63, 639 00 Brno - 

Štýřice, a pověřuje starostu města jejich podpisem, 

1.3. vzorovou smlouvu o centralizovaném zadávání s příspěvkovými organizacemi města 

a pověřuje starostu města podpisem jednotlivých smluv, 

2. rozhoduje 

2.1. že při zadání této veřejné zakázky bude využit odlišný postup od vnitřního předpisu města 

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

rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, jelikož s ohledem na způsob zadání veřejné 

zakázky nebude využit elektronický systém E-ZAK, nebude stanovena hodnotící komise 

a nebude uveden okruh navržených dodavatelů, 

3. ukládá vedoucí KTÚ-PROV 

3.1. předložit rámcovou smlouvu o poskytování služeb a Dohodu o zastupování pro firmy dle 

bodu 1.2. starostovi města k podpisu, 

3.2. předložit smlouvy dle bodu 1.3. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 06.09.2021 
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R/495/2021 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. průběžné plnění úkolů uložených radou města k 30.06.2021, 

2. schvaluje 

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

 

 

 

 

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


