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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

92. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 konané dne 06.10.2021 

R/566/2021 - 92. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s navýšením ceny díla o 181.787,01 Kč bez DPH, tj. 209.055,06 Kč včetně DPH, na celkovou 

cenu díla 739.513,01 Kč bez DPH, tj. 850.439,96 Kč včetně DPH a prodloužením termínu 

dokončení díla - v závislosti na klimatických podmínkách 60 dní od vyzvání k provedení prací 

(předpoklad - březen, duben 2022) na akci: „Oprava balkonů čp. 2903 a 2904 v ulici E. Zbroje, 

Dvůr Králové nad Labem“ z důvodu nutnosti provedení nových železobetonových desek 

spřažených s původními deskami a vybetonovaných přímo nad nimi a kotvené 

do nalezeného železobetonového věnce ve zdivu. Výtok z balkonu bude přesunut do svislé 

polohy do nového otvoru v původní železobetonové desce u stěny a pod deskou napojen 

krátkým potrubím do nové svislé trubky svodu dešťových vod. Práce budou pokračovat 

v závislosti na počasí. S opravami balkonů, které nebudou opraveny v letošním roce se bude 

pokračovat na jaře příštího roku – opět v závislosti na klimatických podmínkách, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. RISM/DILO-2021/0027-D1 ke smlouvě o dílo č. RISM/DILO-2021/0027 se 

společností Stavhaus, s. r. o., IČO 04469739, náměstí Odboje 1843, 544 01 Dvůr Králové nad 

Labem 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: 11.10.2021 

R/567/2021 - 92. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

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

dokumentaci a realizaci akce: „Dodávka tří osobních automobilů pro dopravu seniorů a osob 

se zdravotním postižením“ v souladu s článkem 4, bod 5 vnitřního předpisu města Dvůr 

Králové nad Labem č. 20/2016 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

příspěvkovými organizacemi města, 



2/9 

 

 

1.2. zveřejnění této veřejné zakázky v souladu článkem 4, bod 5 vnitřního předpisu města Dvůr 

Králové nad Labem č. 20/2016, ředitelku Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem 

Marcelu Hauke, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci veřejné zakázky, 

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

pro hodnocení nabídek včetně náhradníků v předloženém znění, 

2. ukládá ředitelce Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem 

2.1. zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech, 

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

aby zahájila svoji činnost prvním jednáním dne 27.10.2021 před otevíráním obálek 

s doručenými nabídkami. 

Termín: 03.11.2021 

 

R/568/2021 - 92. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. získání finančních prostředků z Operačního programu MPSV Základní školou Podharť, Dvůr 

Králové nad Labem, Máchova 731 ve výši 22.543,50 Kč, Základní školou Schulzovy sady, Dvůr 

Králové nad Labem, Školní 1235 ve výši 95.491,20 Kč a Základní školou 5. května, Dvůr 

Králové nad Labem, 28. října 731 ve výši 32.268,60 Kč na projekt "Potravinová pomoc dětem 

v Královéhradeckém kraji - obědy do škol ve školním roce 2021/2022", 

2. ukládá vedoucímu RAF 

2.1. zapracovat poskytnuté dotace do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření. 

Termín: 31.12.2021 

 

R/569/2021 - 92. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zapojení Základní školy Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919 a Mateřské 

školy, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2428 do projektu "Posilování kompetencí 

pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti péče o duševní zdraví 

prostřednictvím vzdělávání a rozvoje psychosociálních dovedností" realizovaný v rámci 

programu ZDRAVÍ financovaného z fondů EHP a Norska 2014 – 2021. 

 

 

R/570/2021 - 92. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis z jednání kulturní komise RM ze dne 13.09.2021, 

2. souhlasí 

2.1. s úpravou vzhledu prázdných provozoven v nemovitosti čp. 2, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr 

Králové nad Labem (původní prostory městského infomačního centra a Oriflame), 
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3. ukládá vedoucí ŠKS-KSCR 

3.1. projednat s ředitelem Střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích 

prodloužení výpůjčky soch, 

3.2. realizovat ve spolupráci s odborem RISM úpravy vzhledu prázdných provozoven 

v nemovitosti čp. 2, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem (původní prostory 

městského infomačního centra a Oriflame). 

Termín: 30.11.2021 

 

R/571/2021 - 92. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí daru Podzvičinsku, z. s., Holovousy 39, Hořice, na kofinancování provozu 

Krkonošských cyklobusů 2021 ve výši 5.000 Kč, 

1.2. smlouvu o poskytnutí daru č. ŠKS/DAR - 2021/0143 dle bodu 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: 06.10.2021 

 

R/572/2021 - 92. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr prodeje hrobky č. 6432, která se nachází na p. p. č. 266 v k. ú. Žireč Ves, předem 

určenému zájemci, a to manželům Věře a Josefu Hamanovým, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

1.1. tohoto usnesení. 

Termín: 11.10.2021 

R/573/2021 - 92. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 332 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, Iloně Macounové na 

dobu určitou, od 01.11.2021 do 31.10.2023, za smluvní nájemné 7.102 Kč/měsíc, za 

předpokladu, že Ilona Macounová uhradí před podpisem smlouvy jistotu ve výši trojnásobku 

měsíčního nájemného, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2021/0241 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: 15.10.2021 
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R/574/2021 - 92. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3714/3 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, v rozsahu dle geometrického plánu č. 5190-181/2020, za jednorázovou 

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

Distribuce, a. s., 

1.2. smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IZ-12-2001445/VB2 (ES OEMM/VB-

2021/0242) 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, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 29.10.2021 

 

R/575/2021 - 92. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 1750 v k. ú. Verdek, 

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. 1750 v k. ú. Verdek, 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-12-2022982/SOBS VB/1 (ES OEMM-BUDO-2021/0243) 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: 29.10.2021 

 

R/576/2021 - 92. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 94/4, č. 98/8, 

obě v k. ú. Lipnice u Dvora Králové, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 10.100 Kč bez 

DPH, tj. 12.221 Kč včetně DPH, s umístěním stavby v částech pozemkových parcel č. 94/4, 

č. 98/8, obě v k. ú. Lipnice u Dvora Králové, pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., 
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2. schvaluje 

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

číslo: IV-12-2022164/SoBS VB/9 (ES OEMM-BUDO-2021/0244) 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. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 29.10.2021 

 

R/577/2021 - 92. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. "Operační plán zimní údržby komunikací a chodníků pro období 2021/2022" s platností 

od 01.11.2021. 

 

R/578/2021 - 92. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. seznámení s výsledkem proběhlého výběrového řízení na „nájem použitého víceúčelového 

komunálního vozidla do 3,5 t“, 

2. doporučuje 

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

veřejné zakázky "nájem použitého víceúčelového komunálního vozidla do 3,5 t", kterou byla 

hodnotící komisí určena nabídka společnosti Zebra Group s. r. o., IČO 02864240, se sídlem 

Týnská 1053/21, 110 00 Praha 1, s nabídkovou cenou 28.700 Kč bez DPH/měsíc, s celkovou 

cenou tedy 34.727 Kč s DPH/měsíc, za víceúčelové komunální vozidlo ZEBRA S VIN: ZEBRA 

SP 6033, RZ A01 2804, na dobu určitou, od 01.10.2021 do 30.09.2023, 

3. souhlasí 

3.1. s uzavřením nájemní smlouvy za podmínek dle předložené nájemní smlouvy. 

 

R/579/2021 - 92. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. ukončení nájmu bytu č. 21 v čp. 2904, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, 

k 07.10.2021, s Helenou Hakovou, **************,  

1.2. dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2021/0245 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 dohodu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 07.10.2021 

 

R/580/2021 - 92. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr prodeje pozemkové parcely č. 2294/14 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 15.10.2021 

 

R/581/2021 - 92. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr města pronajmout prostor sloužící podnikání č. 4 v čp. 400 v ulici Švehlova ve Dvoře 

Králové nad Labem, od 01.12.2021, na dobu určitou 1 rok, za cenu 1.879 Kč/m2/rok včetně 

uplatnění meziročního inflačního růstu, společnosti SAM 73 APPAREL s. r. o., IČO 72115411, 

Milady Horákové 2774, 271 01 Kladno - Kročehlavy, za účelem provozování prodejny 

sportovních oděvů, obuvi a doplňků, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 11.10.2021 

 

R/582/2021 - 92. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. směnu pozemkové parcely č. 4947 za část stavební parcely č. 479/3, obě v k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem, 

2. souhlasí 

2.1. se zřízením bezúplatného věcného břemene dle zákresu v příloze č. 3 pro Karla Astera, 

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

3. ukládá vedoucí OEMM 

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

Králové nad Labem. 

Termín: 15.10.2021 
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R/583/2021 - 92. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. informaci, že jediný zájemce na pronájem bytu č. 23 v čp. 950, Boženy Němcové, Dvůr 

Králové nad Labem, nesplnil podmínky výběrového řízení, 

2. ruší 

2.1. výběrové řízení na pronájem bytu č. 23 v čp. 950, Boženy Němcové, Dvůr Králové nad Labem, 

zveřejněného pod č. 50/2021 dne 08.09.2021, 

3. schvaluje 

3.1. záměr města pronajmout byt č. 23 v čp. 950, Boženy Němcové, Dvůr Králové nad Labem jako 

byt bez předběžného určení za min. cenu 2.449 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření s byty 

v majetku města Dvůr Králové nad Labem, 

3.2. hodnoticí komisi na pronájem bytu č. 23 v čp. 950, Boženy Němcové, Dvůr Králové nad 

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

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

4. ukládá vedoucí OEMM 

4.1. zveřejnit záměr pronájmu dle bodu 3.1. na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad 

Labem. 

Termín: 13.10.2021 

 

R/584/2021 - 92. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr směny pozemkové parcely č. 629 za pozemkovou parcelu č. 1027, obě v k. ú. Bílé 

Poličany, 

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: 13.10.2021 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. vyzvat vlastníka pozemkové parcely č. 1027 v k. ú. Bílé Poličany k doložení znaleckého 

posudku na stanovení její ceny v čase a místě obvyklé, 

3.2. objednat znalecký posudek na stanovení ceny v čase a místě obvyklé pozemkové parcely 

č. 629 v k. ú. Bílé Poličany. 

Termín: 22.10.2021 
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R/585/2021 - 92. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly č. 6/2021 v organizaci ZUŠ R. A. Dvorského, 

náměstí T. G. Masaryka 83, 544 01 Dvůr Králové nad Labem ze dne 23.07.2021. 

 

R/586/2021 - 92. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly č. 7/2021 v organizaci Základní škola 5. května, 

Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731 ze dne 11.08.2021. 

 

R/587/2021 - 92. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. obsah zápisu do Kroniky města Dvůr Králové nad Labem za rok 2020, 

2. ukládá vedoucí VKV 

2.1. zajistit tisk a vazbu 5 ks Kroniky města Dvůr Králové nad Labem za rok 2020. 

Termín: 20.12.2021 

 

R/588/2021 - 92. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zajištěním tisku a kompletace Novin královédvorské radnice na rok 2022 formou uzavření 

dodatku ke stávající smlouvě č. VKV/DILO-2018/0988, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. VKV/DILO-2018/0988-D1 se společností SAMAB Press Group, a. s., IČO 25524291, 

Cyrilská 357/14, 602 00 Brno a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 

3. ukládá vedoucí VKV 

3.1. předložit dodatek dle bodu 2.1 starostovi města k podpisu, 

3.2. zajistit zveřejnění dodatku dle bodu 2.1 v registru smluv. 

Termín: 30.11.2021 

 

R/589/2021 - 92. 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: „Studie proveditelnosti protipovodňových opatření (PPO)/revitalizace Labe 

a navazujícího území v intravilánu města Dvůr Králové nad Labem.“ ze dne 30.09.2021, 

1.2. nabídky na zpracování studie, které město Dvůr Králové nad Labem obdrželo od 



9/9 

 

 

následujících uchazečů: 

1) Sweco Hydroprojekt, a. s., IČO 26475081, Táborská 940/31, 140 16, Praha 4, cena 

588.000 Kč bez DPH, tj. 711.480 Kč včetně DPH, 

2) Agroprojekce Litomyšl, s. r. o., IČO 64255611, Rokycanova 114, 566 01, Vysoké Mýto, cena 

bez DPH 602.000 Kč, tj. 728.420 Kč včetně DPH, 

3) Šindlar, s. r. o. + Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., společník Šindlar, s. r. o., 

IČO 26003236, Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové, cena bez DPH 592.000 Kč, 

tj. 716.320 Kč včetně DPH, 

Hodnotící komise provedla posouzení splnění všech podmínek k účasti v soutěži u uchazeče, 

který nabídl nejnižší nabídkovou cenu ke zpracování studie, 

1.3. na základě usnesení 1.2 se další pořadí uchazečů nestanovuje, 

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: Sweco Hydroprojekt, a. s., 

IČO 26475081, Táborská 940/31, 140 16, Praha 4, s cenou 588.000 Kč bez DPH, tj. 711.480 Kč 

včetně DPH,  

3. schvaluje 

3.1. smlouvu o dílo č. KRI_1/DILO-2021/0002 s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné 

zakázky a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

4. ukládá krizovému manažerovi 

4.1. informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 

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

Termín: 13.10.2021 

5. ukládá vedoucímu RAF 

5.1. zařadit požadované finanční prostředky do návrhu rozpočtu na rok 2022. 

Termín: 30.11.2021 

 

 

 

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


