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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

91. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 konané dne 22.09.2021 

R/535/2021 - 91. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. získání finančních prostředků od poskytovatele MŠMT z Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání Základní školou Schulzovy sady, Školní 1235, Dvůr Králové nad Labem, 

ve výši 1.377.386 Kč na projekt Podpora vzdělávání na ZŠ Schulzovy sady III, 

2. ukládá vedoucímu RAF 

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

rozpočtového opatření roku 2021. 

Termín: 31.12.2021 

 

R/536/2021 - 91. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. určuje 

1.1. plat ředitelce Mateřské školy, E. Krásnohorské 2428, Dvůr Králové nad Labem, ředitelce 

Základní školy Strž, E. Krásnohorské 2919, Dvůr Králové nad Labem, ředitelce Mateřské školy, 

Drtinova 1444, Dvůr Králové nad Labem, ředitelce Základní umělecké školy R. A. Dvorského, 

náměstí T. G. Masaryka 83, Dvůr Králové nad Labem, ředitelce Domu dětí a mládeže 

JEDNIČKA, Spojených národů 1620, Dvůr Králové nad Labem, řediteli Základní školy 

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

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

Dvůr Králové nad Labem s účinností od 01.10.2021 dle přílohy č. 1 a pověřuje starostu města 

podpisem platových výměrů. 

 

R/537/2021 - 91. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. získání finančních prostředků z Královéhradeckého kraje na projekty s názvem "Potravinová 
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pomoc dětem v Královéhradeckém kraji - obědy do škol v roce 2021/2022" ve výši 37.380 Kč 

Mateřské škole, E. Krásnohorské 2428, Dvůr Králové nad Labem a 44.889,6 Kč Mateřské 

škole, Drtinova 1444, Dvůr Králové nad Labem, 

2. ukládá vedoucímu RAF 

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

rozpočtového opatření roku 2021. 

Termín: 30.09.2021 

 

R/538/2021 - 91. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis č. 17 sociální komise rady města ze dne 06.09.2021, 

2. schvaluje 

2.1. umístění uvedených osob do domu s pečovatelskou službou: Ivo Rajsner, 

**********************************************************, Stanislava Zichová, 

**********************************************************, Anežka Palasová, 

***************************************************************, Anna 

Suchardová, ************************************************************. 

 

R/539/2021 - 91. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

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

o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro pečovatelskou službu ve výši 1.090.000 Kč 

na rok 2021 a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 5.163 Kč z rozpočtu obce Trotina 

na podporu sociálních služeb v roce 2021. 

 

R/540/2021 - 91. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. výjimku z počtu žáků v 6. a 7. třídě Základní školy 5. května, 28. října 731, Dvůr Králové 

nad Labem ve školním roce 2021/2022 na počet žáků 31 v 6. třídě a počet žáků 32 v 7. třídě. 

 

R/541/2021 - 91. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. smlouvu o výpůjčce na mobilní učebnu č. ŠKS/OVYP-2021/0142 mezi Základní školou 

5.  května, 28. října 731, Dvůr Králové nad Labem a Královéhradeckým krajem v rámci 

projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém 

kraji II s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192. 
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R/542/2021 - 91. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. výši sazby 120 Kč/noc za lůžko s vlastním spacím pytlem a 160 Kč/noc za lůžko s lůžkovinami 

na ubytovně Domu dětí a mládeže Jednička, Spojených národů 1620, Dvůr Králové 

nad Labem od 01.10.2021 s ohledem na zvyšující se ceny energií, úklidových prostředků 

a dalších položek souvisejících s provozem ubytovny. 

 

R/543/2021 - 91. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí dotace Petru Hirschovi, 

*********************************************** ve výši 5.000 Kč na úhradu 

pohonných hmot a cestovného v rámci projektu Černobyl na kolečkách, 

1.2. smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2021/0141 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 

starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí ŠKS-KSCR 

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

Termín: 12.10.2021 

 

R/544/2021 - 91. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. žádost o dotaci z Ministerstva vnitra: Podpora mimořádného finančního ohodnocení 

strážníků obecních policií v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid-19, 

2. ukládá řediteli městské policie 

2.1. zajistit předložení žádosti o dotaci dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu 

a její následné podání, 

Termín: 30.09.2021 

3. ukládá vedoucímu RAF 

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

opatření roku 2021. 

Termín: 31.12.2021 

 

R/545/2021 - 91. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s vyvěšením vlajky České obce sokolské dne 8. října 2021 na budově Městského úřadu Dvůr 

Králové nad Labem, čp. 38, náměstí T. G. Masaryka, za účasti představitelů sokolské jednoty, 
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2. ukládá vedoucí KTÚ-PROV 

2.1. zajistit podmínky pro vyvěšení vlajky dle bodu 1.1. 

Termín: 08.10.2021 

 

R/546/2021 - 91. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis z jednání likvidační komise č. 2/2021 ze dne 31.08.2021, 

2. schvaluje 

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

3. ukládá vedoucímu OI 

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

dle části 2.1. tohoto usnesení. 

Termín: 30.09.2021 

 

R/547/2021 - 91. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr pronajmout pozemkovou parcelu č. 2339/2 a část pozemkové parcely č. 2338/5, 

obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

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: 30.09.2021 

 

R/548/2021 - 91. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 792/1 v k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem, v rozsahu dle geometrického plánu č. 5302-1036/2021 za jednorázovou finanční 

náhradu ve výši 75.800 Kč bez DPH, tj. 91.718 Kč včetně DPH, pro společnost GasNet, s. r. o., 

1.2. smlouvu o zřízení věcného břemene č. sml. 7700100714_1/VB (ES OEMM/VB-2021/0230) 

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. 
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Termín: 15.10.2021 

 

R/549/2021 - 91. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 1723/1, 

č.  3733/1, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 

12.960 Kč bez DPH, tj. 15.681,60 Kč včetně DPH, s umístěním stavby v částech pozemkových 

parcel č. 1723/1, č. 3733/1, 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 

č. IV-12-2022555/SOBS VB/1 (ES OEMM-BUDO-2021/0231) 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 ELEKTRO SCHEJBAL s. r. o., IČO 07215878, 

se sídlem Kocbeře 90, 544 64 Kocbeře 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: 15.10.2021 

 

R/550/2021 - 91. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr směny částí pozemkových parcel č. 477/2, č. 477/5, obě v k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem, za část stavební parcely č. 474 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 28.09.2021 

 

R/551/2021 - 91. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 576 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

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: 30.09.2021 
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R/552/2021 - 91. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. ukončení nájmu bytu č. 13 v čp. 734, Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem k 23.09.2021 

s Jiřím Fišerem, 

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

1.2. dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. OEMM/DOUS-2021/0234 v souladu s bodem 

1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3. prominutí nájemného a záloh na služby ve výši 1.606 Kč za pronájem bytu č. 13 v čp. 734, 

Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem Jiřímu Fišerovi, 

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

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 23.09.2021 

 

R/553/2021 - 91. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 1 v čp. 2960, ulice Eduarda Zbroje, 

Dvůr Králové nad Labem, k 30.09.2021 s Markétou Musilovou, IČO 09404317, Revoluční 70, 

Dvůr Králové nad Labem, 

1.2. dohodu o ukončení nájmu č. OEMM/DOUS-2021/0236 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: 29.09.2021 

 

R/554/2021 - 91. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 11 v čp. 1974, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem jako bytu 

sociálního z dotačního programu IROP Jiřímu a Radce Benákovým, 

**************************************************************, dle VP města 

č. 11/2019 na dobu určitou od 01.10.2021 do 30.09.2022, za smluvní nájemné 

2.782 Kč/měsíc, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2021/0235 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 
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2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 30.09.2021 

 

R/555/2021 - 91. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 61 v čp. 2901, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Jiřímu a Miladě 

Illnerovým, 

***************************************************************** odchylně 

od Pravidel pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem na dobu 

určitou od 08.10.2021 do 07.10.2023 za smluvní nájemné 6.155 Kč/měsíc za předpokladu, 

že Jiří a Milada Illnerovi uhradí před podpisem smlouvy jistotu ve výši trojnásobku měsíčního 

nájemného, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2021/0237 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

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: 30.09.2021 

 

R/556/2021 - 91. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 126 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, Kateřině Hospodkové, 

************************************************** na dobu neurčitou 

od 08.10.2021 za smluvní nájemné 3.500 Kč/měsíc za předpokladu, že Kateřina Hospodková 

uhradí před podpisem smlouvy jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2021/0238 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

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: 30.09.2021 

 

R/557/2021 - 91. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s využitím obecního systému odpadového hospodářství a zajištěním zpětného odběru 

elektrozařízení společností ELEKTROWIN, a. s., IČO 27257843, Michelská 300/60, 

140 00 Praha 4, 

1.2. s převedením povinností zpětného odběru elektrozařízení vč. fakturace ze strany města 
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na Technické služby města Dvora Králové nad Labem, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru 

elektrozařízení č. OŽP/OSTA-2021/0102 se společností ELEKTROWIN, a. s., IČO 27257843, 

Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 

starostu města jejím podpisem, 

2.2. oznámení o převedení povinností zpětného odběru ze strany města na třetí osobu v souladu 

s bodem 1.2. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

3. ukládá vedoucímu OŽP 

3.1. předložit smlouvu dle bodu 2.1. a oznámení dle bodu 2.2. starostovi města k podpisu. 

Termín: 13.10.2021 

 

R/558/2021 - 91. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. protokol o otevírání obálek s nabídkami a protokol o posouzení a hodnocení nabídek na akci: 

„Zajištění sběru, svozu a využití separovaného odpadu - plastů ve Dvoře Králové nad Labem“ 

z 06.09.2021, 

2. rozhoduje 

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

veřejnou zakázku tak, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka společnosti Marius Pedersen, 

a.  s.,  IČO 42194920, Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, s nabídkovou cenou 155 Kč 

bez DPH/1 výsyp/1 kontejner o objemu 1100 l na plasty a 15 Kč bez DPH/1 výsyp/1 pytel 

o objemu 110 l na plasty, 

2.2. na základě doporučení hodnoticí komise o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich 

nabídek takto: 2. místo nabídka společnosti Lukas trade, s. r. o., IČO 25920413, Slovany 3051, 

544 01 Dvůr Králové nad Labem, s nabídkovou cenou 205 Kč bez DPH/1 výsyp/1 kontejner 

o objemu 1100 l na plasty a 37 Kč bez DPH/1 výsyp/1 pytel o objemu 110 l na plasty, 

3. schvaluje 

3.1. smlouvu č. OŽP/OSTA-2021/0100 s vítězným uchazečem veřejné zakázky společností Marius 

Pedersen, a. s., IČO 42194920, Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, na akci „Zajištění 

sběru, svozu a využití separovaného odpadu - plastů ve Dvoře Králové nad Labem“ 

a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

4. ukládá vedoucímu OŽP 

4.1. informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 

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

Termín: 30.09.2021 
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R/559/2021 - 91. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. harmonogram frekvence svozů směsného komunálního odpadu s platností od 01.01.2022 

v předloženém znění, 

2. ukládá řediteli TSM 

2.1. zajistit svoz směsného komunálního odpadu dle předloženého harmonogramu. 

Termín: 01.01.2022 

 

R/560/2021 - 91. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

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

zprávu o výsledku posouzení splnění podmínek účasti u podané nabídky k výše uvedené 

veřejné zakázce, 

1.2. že hodnotící komise v souladu s § 39 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ) provedla posouzení splnění podmínek dle zadávací 

dokumentace u podané nabídky, 

1.3. že město Dvůr Králové nad Labem v zadávacím řízení veřejné zakázky na stavební práce akce: 

"Dvůr Králové n. L. - Verdek, Pěší komunikace - II. etapa", zadávané dle § 53 ZZVZ obdrželo 

v elektronické podobě jedinou nabídku, a to od uchazeče: EUROVIA CS, a. s., IČO 45274924, 

se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 s celkovou nabídkovou cenou 19.916.793 Kč bez 

DPH, tj. 24.099.320 Kč včetně DPH, 

2. rozhoduje 

2.1. na základě doporučení hodnotící komise a komise pro splnění podmínek účasti o výběru 

nejvýhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, že vybranou nabídkou 

je nabídka dodavatele EUROVIA CS, a. s.,  IČO 45274924, se sídlem Národní 138/10, 

110 00 Praha 1 s celkovou nabídkovou cenou 19.916.793 Kč bez DPH, tj. 24.099.320 Kč 

včetně DPH, 

3. schvaluje 

3.1. rozhodnutí o výběru dodavatele dle § 122 ZZVZ na výše uvedenou veřejnou zakázku 

a pověřuje starostu města podpisem tohoto rozhodnutí, 

3.2. smlouvu o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku č. RISM/DILO-2021/050 s vítězným 

dodavatelem výše uvedené veřejné zakázky a pověřuje starostu města podpisem 

této smlouvy, 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. předložit rozhodnutí dle bodu 3.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu a informovat 

účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 

4.2. po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu předložit smlouvu dle bodu 3.2. tohoto usnesení 

starostovi města k podpisu, 

4.3. zajistit realizaci akce "Dvůr Králové n. L. - Verdek, Pěší komunikace - II. etapa" v navržených 
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termínech, 

Termín: 15.06.2023 

5. ukládá vedoucímu RAF 

5.1. zahrnout potřebné finanční prostředky na realizaci stavebních prací v roce 2022 do návrhu 

rozpočtu města pro rok 2022. 

Termín: 30.11.2021 

 

R/561/2021 - 91. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s navýšením ceny díla v rámci akce "Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu gymnázia 

ve Dvoře Králové nad Labem a obnova dvorních průčelí budovy gymnázia č. p. 304 ve Dvoře 

Králové n.L./I. etapa" o 139.430,46 Kč bez DPH, tj. 168.710,86 Kč včetně DPH na celkovou 

cenu díla 3.060.027,46 Kč bez DPH, tj. 3.702.632,86 Kč včetně DPH zejména z důvodu 

rozšíření rozsahu sanačních prací i na západním průčelí východního křídla, s čímž souvisela 

demontáž a následná montáž balkonové terasy od bytu školníka, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. RISM/DILO–2021/0014–D1 se společností Stavební společnost Žižka spol. s r. o., 

IČO 49814851, Elišky Krásnohorské 2897, 544 01 Dvůr Králové nad Labem výše uvedené akce 

a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 30.09.2021 

 

R/562/2021 - 91. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s rozšířením dohody č. RISM/DOHO-2021/0016 ze dne 20.04.2021 s Farním sborem 

Českobratrské církve evangelické ve Dvoře Králové nad Labem v rámci realizace akce 

"Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem 

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

z důvodu nutnosti využití sousedního pozemku p. p. č. 245/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 

za sjednanou cenu záboru 3 Kč včetně DPH za 1 m2 a za každý započatý den, v celkové výši 

úplaty 10.122 Kč včetně DPH, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek dohody č. RISM/DILO–2021/0016–D1 s Farním sborem Českobratrské církve 

evangelické ve Dvoře Králové nad Labem, IČO 43465013, náměstí Odboje 1128, 544 01 Dvůr 

Králové nad Labem, vlastníkem sousedního pozemku p. p. č. 245/1 v k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem a pověřuje starostu města jeho podpisem, 
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3. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 30.09.2021 

 

R/563/2021 - 91. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s navýšením ceny díla na akci: „Výměna oken v bytových domech čp. 2900, 2901, 2902 

a 2905 v ulici E. Zbroje ve Dvoře Králové nad Labem“ z důvodu pořízení venkovních 

přechodových lišt k oknům a venkovních parapetů k pěti balkonovým sestavám o 39.758 Kč 

bez DPH, tj. 45.721,70 Kč včetně DPH na celkovou cenu díla 1.248.005 Kč bez DPH, 

tj.  1.435.205,70 Kč včetně DPH, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. RISM/DILO-2021/0028-D1 ke smlouvě o dílo č. RISM/DILO-2021/0028 

se společností K.T.O. Reality s. r. o., IČO 25287664, Orlická 245, 503 46 Třebechovice 

pod Orebem a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 29.09.2021 

 

R/564/2021 - 91. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. účast na projektu: "Rozšíření a zkvalitnění participativních nástrojů v rámci ČR" jehož 

realizátorem je magistrát města Brna, který je financován z Fondů EHP 2014 - 2021 

a pověřuje starostu města podpisem prohlášení o partnerství, 

2. ukládá vedoucímu RISM 

2.1. zajistit předložení vyplněného prohlášení o partnerství starostovi města k podpisu 

a následného zaslání k žadateli, kterým je magistrát města Brna. 

Termín: 27.09.2021 

 

R/565/2021 - 91. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. obsah náplně účelu poskytnutí úvěru na financování investičních záměrů města v letech 2021 

až 2023 do výše uvěrového limitu 160 milionů Kč v následujícím sestavení: 

A. Investiční akce zahrnuté v Akčním plánu programu rozvoje města Dvůr Králové 

nad Labem: 

−  rekonstrukce domu sv. Žofie, 
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−  výstavba kanalizace a ČOV v Žirči, 

−  cyklostezka Stanovice – Žireč, 

−  rekonstrukce bývalé ZŠ Komenského. 

B. Investiční akce nezahrnuté v akčním plánu, u kterých se uvažuje úhrada nákladů 

spojených s realizací z bankovního úvěru: 

−  zateplení a výměna oken školní jídelny, ul. Školní, 

−  rekonstrukce mostu do parku Schulzovy sady, 

−  chodníky Verdek – intravilán. 

C. Další akce vhodné pro financování z prostředků bankovního úvěru: 

−  dopravní řešení a veřejný prostor ul. K. Světlé, 

− dopravní řešení ul. Erbenova. 

(náklady na výše uvedené akce jsou ve specifikacích a objemech dle Přílohy č. 1 tohoto 

materiálu). Vše v rozsahu a v souladu s účelem poskytnutí úvěrových prostředků dle Smlouvy 

o úvěru č. 2021005997 uzavřené s Československou obchodní bankou, a. s. 

 

 

 

 

 

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

      


