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29. 
VÝPIS Z USNESENÍ 

 
Rady města Dvůr Králové nad Labem 

konané dne 09.10.2007   
 
 
876/2007 – 29. RM – V  

ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních 
prostředků na pohoštění a občerstvení,         

 
877/2007 – 29. RM – V   

a) doporučuje ZM schválit na základě doporučení hodnotící komise výsledek 
hodnocení veřejné zakázky na služby spojené s poskytnutím úvěru ve výši 
7,5 mil. Kč na přefinancování hypotéčních úvěrů,   

b) doporučuje ZM schválit úvěrovou smlouvu a související dokumenty 
s vítězným uchazečem uvedené veřejné zakázky,  

c) doporučuje ZM pověřit starostu města k podpisu příslušné úvěrové 
smlouvy a souvisejících dokumentů, 

d) doporučuje ZM uložit starostovi města informovat účastníky výběrového 
řízení o výsledku hodnocení,  

 
878/2007 – 29. RM – V  

schvaluje žádost o zapůjčení povlaků na židle a pověřuje starostu města 
podpisem Smlouvy o výpůjčce,  
 

879/2007 – 29. RM – V  
a) schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci: „Technická 

infrastruktura – výstavba RD a BD, lokalita Alešova ulice ve Dvoře 
Králové nad Labem“ na nově sjednanou cenu díla ve výši 9,459.252,- Kč 
včetně DPH a pověřuje starostu města k podpisu tohoto Dodatku č. 1 k 
SOD, 

b) ukládá vedoucímu odboru RAF zařadit změnu ve financování  akce 
(navýšení o 18.733,- Kč včetně DPH) do návrhu nejbližší rozpočtové 
změny (č. 4) pro rok 2007,  

  
 

 
880/2007 – 29. RM – V  
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a) schvaluje záměr převést povinnosti na uzavírání smluv na dodávku pitné 
vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod do veřejné 
kanalizace na provozovatele Vodovody a kanalizace, Dvůr Králové nad 
Labem, s.r.o., v rozsahu bodu c), 

b) neschvaluje záměr převést povinnosti na uzavírání smluv na dodávku pitné 
vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod do veřejné 
kanalizace na provozovatele Vodovody a kanalizace, Dvůr Králové nad 
Labem, s.r.o., v rozsahu bodů a) a b),  

 
881/2007 – 29. RM – V  

souhlasí s realizací dětského hřiště v areálu ZŠ Podharť z investičního fondu  
ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem, firmou TOMOVY PARKY s.r.o., 
Turnov, dle předloženého návrhu v celkové ceně 287.827,- Kč, 

  
882/2007 – 29. RM – V  

a) schvaluje postup při realizaci výměny plynového kotle v Domě dětí a 
mládeže ve Dvoře Králové nad Labem v souladu s Vnitřním předpisem 
města  Dvůr Králové nad Labem č. 9/2007 „Pravidla pro zadávání zakázek 
malého rozsahu“ dle čl. 4, odst. 2, 

b) schvaluje zadat realizaci výměny plynového kotle dle předloženého 
cenového rozpočtu, 

 
883/2007 – 29. RM – V  

a) schvaluje zahájení zadávacího řízení, časový harmonogram, okruh 
navržených uchazečů, zadávací dokumentaci a realizaci akce: „Kino Svět 
Dvůr Králové nad Labem – rekonstrukce sociálního zařízení a vestavba  
WC pro imobilní občany“ v souladu s Vnitřním předpisem města Dvůr 
Králové nad Labem č. 9/2007 „Pravidla pro zadávání zakázek malého 
rozsahu“ a současně schvaluje způsob zveřejnění dle čl. 6 odst. 1 těchto 
Pravidel,  

b) schvaluje vedoucí odboru RIM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem 
zadavatele v rámci zadávacího řízení a ukládá vedoucí odboru RIM zajistit 
přípravu akce, výběrové řízení a realizaci stavby v navrženém termínu,  

c) schvaluje složení hodnotící komise včetně náhradníků v předloženém 
znění,  

 
884/2007 – 29. RM – V  

schvaluje postup výběru dodavatele na zpracování implementační části 
Strategie rozvoje města Dvůr Králové nad Labem 2007 – 2016 v souladu s 
Vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 15/2007 – dodatek č. 1 
k Vnitřnímu předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 9/2007 „Pravidla pro 
zadávání zakázek malého rozsahu“,   
 

885/2007 – 29. RM – V  
a) schvaluje záměr projektu „Rekonstrukce atletické dráhy včetně sektorů pro 

technické disciplíny na sportovním stadionu pod Hankovým domem ve 
Dvoře Králové nad Labem“, 

b) ukládá vedoucí odboru rozvoje, investic a majetku města podat žádost o 
dotaci na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha,  
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c) ukládá vedoucímu odboru rozpočtu a financí zařadit finanční prostředky na 
akci: „Rekonstrukce atletické dráhy včetně sektorů pro technické disciplíny 
na sportovním stadionu pod Hankovým domem ve Dvoře Králové nad 
Labem“ do návrhu rozpočtu pro rok 2008,   

  
886/2007 – 29. RM – V  

a) schvaluje záměr pokračovat v rekonstrukci dětského hřiště v ulici Slunečná 
ve Dvoře Králové nad Labem a ukládá vedoucí odboru rozvoje, investic a 
majetku města podat žádost o grant, 

b) pověřuje Mgr. Dušana Kubicu jednat jménem města s Nadací ČEZ o 
projektu rekonstrukce dětského hřiště v ulici Slunečná ve Dvoře Králové 
nad Labem,  

 
887/2007 – 29. RM – V  

schvaluje výši úhrad do fondu oprav, na správu domu a záloh na služby za byty 
v majetku města, a to za byt č. 31 a byt č. 32 v čp. 784 v ul. Heydukova, Dvůr 
Králové nad Labem, v předložené výši,  

 
888/2007 – 29. RM – V  

a) bere na vědomí dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy 
na bytovou jednotku č. 2963/43 v čp. 2963, vč. spoluvlastnického podílu na 
společných částech domu a stavebním pozemku č. 5294, k.ú. Dvůr Králové 
nad Labem, v ul. Štefánikova, na základě kterého bude poslední splátka 
kupní ceny ve výši 536.952,- Kč zaplacena nejpozději k 31.10.2007 a 
pověřuje starostu města jeho podpisem, 

b) ukládá vedoucímu odboru RAF zahrnout příjmové prostředky získané 
z doplacení kupní ceny do návrhu nejbližší rozpočtové změny vč. návrhu 
jejich dalšího využití,      

 
889/2007 – 29. RM – V  

neschvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na byt č. 131 v čp. 1296, 
Komenského, Dvůr Králové nad Labem,  

  
890/2007 – 29. RM – V  

schvaluje výpověď z nájmu garáže č. 1 u čp. 963 v ul. Sladkovského, Dvůr 
Králové nad Labem, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, která počne běžet prvním 
dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi a pověřuje starostu města 
jejím podpisem,  

 
891/2007 – 29. RM – V  

a) schvaluje dodatek č. 3 nájemní smlouvy č. 4335 N 05/54 ze dne 
30.05.2005 uzavřené s Pozemkovým fondem České republiky, se sídlem 
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, a to ke dni 10.10.2007 a pověřuje 
starostu města jeho podpisem,  

b) ukládá vedoucímu odboru RAF zahrnout vrácený přeplatek nájemného do 
návrhu nejbližší rozpočtové změny a zároveň vyřadit finanční prostředky 
původně vyčleněné na pronájem pozemků z návrhu rozpočtu pro rok 2008,   

892/2007 – 29. RM – V  
a) schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 80/1 v k.ú. Verdek firmě BATIS - 

Verdek, spol. s r.o., IČ: 45273855,  Dvůr Králové nad Labem 544 01, 
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b) ukládá vedoucí oddělení ekonomiky a majetku města zveřejnit na Úřední 
desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr prodat část p.p.č. 
80/1 v k.ú. Verdek.  

  
893/2007 – 29. RM – V  

doporučuje ZM revokovat část usnesení č. 176/2007 – 7. ZM, tak, že se 
nahradí jména kupujících,  

  
894/2007 – 29. RM – V  

schvaluje smlouvu o umístění přípojek v  p.p.č. 2309/9, 3771/2 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem a pověřuje starostu města podpisem smlouvy,  

  
895/2007 – 29. RM – V  

doporučuje ZM neschválit uhrazení kupní ceny za prodej p.p.č. 2531/3 v k.ú. 
Dvůr Králové nad Labem  v I. čtvrtletí  roku 2009,  

  
896/2007 – 29. RM – V  

doporučuje ZM revokovat část usnesení č. 624b)/2005 – 25. ZM tak, že se 
nahradí jméno směňující,  

 
897/2007 – 29. RM – V  

a) schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 20.000,- Kč Občanskému 
sdružení pro spolupráci se zahraničím, náměstí Václava Hanky 299, Dvůr 
Králové nad Labem, na částečnou úhradu nákladů na dopravu na 
zahraniční setkání partnerských měst ve dnech 21. -  23.09.2007,  

b) schvaluje smlouvu o poskytnutí finanční dotace s Občanským sdružením 
pro spolupráci se zahraničím, náměstí Václava Hanky 299, Dvůr Králové 
nad Labem a pověřuje starostu města jejím podpisem,  

 
898/2007 – 29. RM – V  

schvaluje prodejní cenu svíčky s visačkou města Dvůr Králové nad Labem ve 
výši 53,- Kč za 1 ks,  

 
899/2007 – 29. RM – V  

schvaluje Dodatek č. 2 volebního řádu školské rady při základních školách 
zřízených městem Dvůr Králové nad Labem, s účinností od 11.10.2007,  

 
900/2007 – 29. RM – V  

a) schvaluje řešení sociální služby krizová pomoc až v návaznosti na 
schválení komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na období 2008 – 
2010 zastupitelstvem města,  

b) bere na vědomí informaci o možné spoluúčasti na projektu s Pro Bono 
Publico o. p. s., Dvůr Králové nad Labem,  

 
 
 
901/2007 – 29. RM – V  

a) schvaluje předložené stanovisko města Dvůr Králové nad Labem 
k projektu „Podpora specifických forem rehabilitace – specializovaná péče 
o nemocné s roztroušenou sklerózou mozkomíšní.“ Stanovisko se vydává 
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za účelem žádosti Domova sv.  Josefa o finanční dotaci  hlavnímu městu 
Praze,  

b) pověřuje starostu města podpisem stanoviska, 
 
902/2007 – 29. RM – V  

schvaluje umístění restaurovaného kamenného kříže ze zaniklé cesty ze 
Sylvárova do Libotova, na roh ulic Sylvárovská a Raisova na městský 
pozemek p.č. 2307/4, k.ú. Sylvárov.  
 

  
 
 
  

 
 
  Daniel Lukeš      Ing. Petr Mrázek  
         starosta          místostarosta  
 


