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30. 
VÝPIS Z USNESENÍ 

 
Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 
konané dne 25.10.2007   

 
903/2007 – 30. RM – V  
  doporučuje ZM přijmout následující usnesení:  
  ZM schvaluje pořízení změny č. 10 územního plánu města Dvůr Králové nad 
  Labem se záměrem protipovodňových a protierozních opatření na území města,  
 
904/2007 – 30. RM -  V 

a) schvaluje návrh na vypsání (výzvu + zadávací podklady) veřejné zakázky 
„malého rozsahu“ na nákup kompostérů,  

b) schvaluje vedoucího odboru ŽP jako osobu oprávněnou jednat jménem 
zadavatele v rámci zadávacího řízení, 

c) schvaluje složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek 
včetně náhradníků v předloženém znění, 

d) schvaluje zveřejnění tohoto zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 9/2007 
– Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, 

e) ukládá vedoucímu odboru ŽP zajistit přípravu a zahájit výběrové řízení 
akce,  

f) ukládá členům hodnotící komise (případně náhradníkům za členy komise) 
zahájit svoji činnost prvním jednáním dne 14.11.2007 před otevíráním 
obálek s doručenými nabídkami,   

 
905/2007 – 30. RM  - V 

schvaluje prominutí pohledávky dané rozhodnutím č.j. ODP/39339-06/4594-
2006/sej ze dne 11.09.2006 ve výši 19.000,- Kč dle § 102, odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů,     
 

906/2007 – 30. RM  - V  
schvaluje dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy s Obcí Doubravice ve věci 
vyřizování přestupkové agendy a pověřuje starostu města jeho podpisem,  
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907/2007 – 30. RM  - V 
ruší svoje  usnesení č. 878/2007 - 29. RM o schválení smlouvy o výpůjčce 8 ks 
povlaků na židle,  

 
908/2007 – 30. RM - V  

schvaluje přijetí Vnitřního předpisu Města Dvůr Králové nad Labem č. 
19/2007 Dodatek č. 1 vnitřního předpisu Města Dvůr Králové nad Labem č. 
2/2007 Směrnice pro poskytování věcných darů občanům Města Dvůr Králové 
nad Labem při významných událostech v životě občanů města,  

 
909/2007 – 30. RM - V  

doporučuje ZM schválit bezplatné převzetí protipovodňového opatření do 
svého majetku po realizaci ohrázkování Labe ve městě, v případě, že o to 
investor požádá a zavazuje se o ně starat s péčí řádného hospodáře bez dalších 
nároků na státní rozpočet,  

  
910/2007 – 30. RM  - V 

doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 4 pro rok 2007 včetně změn 
v rámci jednotlivých kapitol, která upravuje schválený rozpočet na rok 2007 
zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany KÚ 
Královéhradeckého kraje: 
• na straně příjmů  zvyšuje                                      o   3.615,30  tis. Kč 
• na straně výdajů  zvyšuje                                      o   9.361,65  tis. Kč 
• ve financování upravuje                                        o   5.746,35 tis. Kč 

 Celkem tedy po  této úpravě činí rozpočet města na rok 2007 
• na straně příjmů                                                     371.516,04  tis. Kč 
• na straně výdajů                                                     376.772,95  tis. Kč 
• financování                                                                 5.256,91 tis. Kč 

 
911/2007 – 30. RM - V 

schvaluje Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 12/2007 Doplněný 
a upravený seznam správců rozpočtových kapitol rozpočtu města Dvůr Králové 
nad Labem na rozpočtový rok 2008 jako přílohu č. 2 k Vnitřnímu předpisu 
MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 02/2004 ve znění pozdějších doplnění a 
úprav,  

 
912/2007 – 30. RM - V 

schvaluje vyplacení spoluúčasti města na úhradě náhrady škody - částky ve 
výši 1.000,- Kč,  

 
913/2007 – 30. RM - V  

schvaluje Vnitřní předpis Města Dvůr Králové nad Labem č. 20/2007 Vnitřní 
předpis k financování příspěvkových organizací zřízených Městem Dvůr 
Králové nad Labem,  

 
 
 
 
914/2007 – 30. RM  - V 
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a) schvaluje seznam akcí pro „Anketní dotazník“ k Programu regenerace 
městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón 
(MPZ) ČR vyhlášených Ministerstvem kultury České republiky Praha,  

b) ukládá vedoucí odboru rozvoje, investic a majetku města podat „Anketní 
dotazník“ na Ministerstvo kultury České republiky Praha,  

c) ukládá vedoucímu odboru rozpočtu a financí zařadit finanční prostředky na 
Program regenerace městské památkové zóny do návrhu rozpočtu pro rok 
2008,  

 
915/2007 – 30. RM - V 

a) schvaluje „Smlouvu o dodávce vody a o odvádění odpadních vod“ s firmou 
TEXTIL INVEST, s.r.o., Praha 1, Nové Město, Na Poříčí 1041/12  pro 
provoz Zálabí, nábřeží Eduarda Beneše 1174, Dvůr Králové nad Labem 
v rozsahu přílohy A-1 a A-2 ke smlouvě a pověřuje starostu města 
k podpisu „Smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod“, 

b) schvaluje „Smlouvu o dodávce vody a o odvádění odpadních vod“ s firmou 
TEXTIL INVEST, s.r.o., Praha 1, Nové Město, Na Poříčí 1041/12 pro 
provoz Dobrovského 338,  Dvůr Králové nad Labem v rozsahu přílohy C-1 
a C-5 ke smlouvě a pověřuje starostu města k podpisu „Smlouvy o dodávce 
vody a o odvádění odpadních vod“,   

  
916/2007 – 30. RM - V  

a) schvaluje záměr zpracování projektové dokumentace na odkanalizování 
lokality Sylvárov, ulice Jaroměřské a Žirecké Podstráně ve Dvoře Králové 
nad Labem, 

b) ukládá vedoucí odboru rozvoje, investic a majetku města zajistit přípravu 
projektové dokumentace pro investiční akci: „Kanalizace v lokalitě 
Sylvárov, ulici Jaroměřské a Žirecké Podstráni ve Dvoře Králové nad 
Labem“,  

 
917/2007 – 30. RM  - V  

a) doporučuje ZM schválit záměr založení obchodní společnosti Městské lesy 
Dvůr Králové nad Labem, s.r.o., na dobu neurčitou, s peněžitým vkladem 
jediného společníka ve výši Kč 200.000,- a jeho následným navýšením,  

b) doporučuje ZM uložit radě města předložit do následujícího zasedání ZM 
harmonogram veškerých úkonů včetně zpracování veškerých právních 
kroků vedoucích ke změně stávající příspěvkové organizace Městské lesy 
Dvora Králové nad Labem na společnost s.r.o.,   

 
918/2007 – 30. RM - V  

a) vyhlašuje prodej volné bytové jednotky č. 1961/21 v domě č.p. 1961 - 1962 
v ul. Kollárova v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem včetně 
spoluvlastnického podílu ve výši 4846/58318 za minimální nabídkovou 
cenu Kč 700.000,- a za podmínek uvedených v předloženém zveřejnění  a 
pověřuje starostu města jeho  podpisem, 

b) jmenuje komisi pro otevírání obálek,  
 
 
 
919/2007 – 30. RM - V  
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a) vyhlašuje prodej obsazené bytové jednotky č. 1679/42 v domě č.p. 1679 
v ul. nábř. Benešovo v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem včetně 
spoluvlastnického podílu ve výši 5231/131251 za minimální nabídkovou 
cenu Kč 80.000,- a za podmínek uvedených ve vzoru zveřejnění  a 
pověřuje starostu města  podpisem vyhlášení prodeje,  

b) vyhlašuje prodej obsazené bytové jednotky č. 1073/212 v domě č.p. 1073 
v ul. Heydukova v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem včetně 
spoluvlastnického podílu ve výši 2387/38912 za minimální nabídkovou 
cenu Kč 34.000,- a za podmínek uvedených ve vzoru zveřejnění  a 
pověřuje starostu města podpisem vyhlášení prodeje,  

c) vyhlašuje prodej obsazené  bytové jednotky č. 357/221 v domě č.p. 357 
v ul. Heydukova v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem včetně 
spoluvlastnického podílu ve výši 5750/67710 za minimální nabídkovou 
cenu Kč 82.000,- a za podmínek uvedených ve vzoru zveřejnění  a 
pověřuje starostu města podpisem vyhlášení prodeje,  

d) jmenuje komisi pro otevírání obálek,  
  
920/2007 – 30. RM - V  

doporučuje ZM schválit  prodej  bytové jednotky č. 1637/16 v domě č.p. 1637 
v ul. Raisova  v obci a k.ú.  Dvůr Králové nad Labem včetně spoluvlastnického 
podílu ve výši 1447/65566 za kupní cenu Kč 5.000,- a za podmínky uhrazení 
dlužné částky  před podpisem kupní smlouvy a doporučuje ZM schválit kupní 
smlouvu a pověřit  starostu města jejím podpisem,  

 
921/2007 – 30. RM - V  

doporučuje ZM schválit prodej nebytového prostoru - garáže č. 1661/12 včetně 
spoluvlastnického podílu na spol. částech domu  s č.p. 1599 a č.p. 1661 a 
st.p.č. 1803 a 1804 na rozhraní ulic Kotkova a Plk. Švece v obci a k.ú. Dvůr 
Králové nad Labem, za celkovou kupní cenu Kč 42.729,- a doporučuje ZM 
v tomto smyslu schválit kupní smlouvu a pověřit starostu města jejím 
podpisem,  
 

922/2007 – 30. RM - V 
a) schvaluje výsledné pořadí obálkové metody na pronájem bytu č. 33 v čp. 

2904, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem,  
b) schvaluje nájemní smlouvu na byt č. 33 v čp. 2904, Eduarda Zbroje, Dvůr 

Králové nad Labem, za cenu 3.000,- Kč/měsíc (nájemné zahrnuje i užívání 
vybavení bytu), na dobu určitou 2 roky a pověřuje starostu města jejím 
podpisem po splnění podmínky, že před podpisem smlouvy uhradí uchazeč 
na 1. místě na účet města nebo na pokladnu odboru RIM kauci ve výši 
trojnásobku měsíčního nájemného vč. úhrady za plnění poskytovaná 
v souvislosti s užíváním bytu,  

c) schvaluje nájemní smlouvu na byt č. 33 v čp. 2904, Eduarda Zbroje, Dvůr 
Králové nad Labem s 1. náhradníkem v případě, že nedojde k podpisu 
nájemní smlouvy s uchazečem na 1. místě. Smlouva bude uzavřena za cenu 
1.700,- Kč/měsíc, ostatní podmínky zůstávají shodné s bodem b) tohoto 
usnesení,  

 
923/2007 – 30. RM - V  
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a) bere na vědomí dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy 
na bytovou jednotku č. 2955/33 v čp. 2955, vč. spoluvlastnického podílu na 
společných částech domu a stavebním pozemku č. 5330, k.ú. Dvůr Králové 
nad Labem, v ul. Štefánikova, na základě kterého bude poslední splátka 
kupní ceny ve výši 509.609,- Kč zaplacena nejpozději k 30.11.2007 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,  

 
924/2007 – 30. RM - V  

a) neschvaluje přidělení bytu a zamítá žádost o přidělení bytu v mimořádně 
tíživé životní situaci, 

b) neschvaluje přidělení bytu a zamítá žádost o přidělení bytu v mimořádně 
tíživé životní situaci  z důvodu uvedení nepravdivých údajů v žádosti, 

c) neschvaluje přidělení bytu a zamítá žádost o přidělení bytu v mimořádně 
tíživé životní situaci , 

d) neschvaluje přidělení bytu a zamítá žádost o přidělení bytu v mimořádně 
tíživé životní situaci, 

e) schvaluje přidělení bytu č. 13 v čp. 734 v ul. Vrchlického, Dvůr Králové 
nad Labem jako bytu v mimořádně tíživé životní situaci – soc. bytu  a 
schvaluje nájemní smlouvu na dobu určitou 1 rok a pověřuje starostu města 
jejím podpisem, 

f) neschvaluje přidělení bytu a zamítá žádost o přidělení bytu v mimořádně 
tíživé životní situaci, neboť Město Dvůr Králové nad Labem v současné 
době nedisponuje žádným vhodným volným bytem, 

g) neschvaluje přidělení bytu a zamítá žádost o přidělení bytu v mimořádně 
tíživé životní situaci,  

 
925/2007 – 30. RM - V  

trvá na svém usnesení č. 780/2007 – 26. RM ze dne 22.08.2007 ve věci žádosti  
o výměnu bytu,   
 

926/2007 – 30. RM - V  
schvaluje úpravu nájemného na rok 2008 o povolené maximum u bytů 
v majetku Města Dvůr Králové nad Labem v předloženém znění podle zákona 
č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně 
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, od 01.03.2008,  
 

 927/2007 – 30. RM - V  
a) schvaluje nájemní smlouvu na garáž nacházející se na st.p.č. 3598, k.ú. 

Dvůr Králové nad Labem, ul. Nedbalova, za cenu 200,- Kč/m2/rok, vč. 
uplatnění meziročního inflačního růstu, na dobu určitou 5 let a pověřuje 
starostu města jejím podpisem. Před podpisem smlouvy bude uhrazena 
kauce ve výši čtyřnásobku měsíčního nájemného,  

b) schvaluje nájemní smlouvu na garáž nacházející se na st.p.č. 3599, k.ú. 
Dvůr Králové nad Labem, ul. Nedbalova, za cenu 200,- Kč/m2/rok, vč. 
uplatnění meziročního inflačního růstu, na dobu určitou 5 let a pověřuje 
starostu města jejím podpisem. Před podpisem smlouvy bude uhrazena 
kauce ve výši čtyřnásobku měsíčního nájemného,  
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928/2007 – 30. RM - V  

nesouhlasí s podnájmem nebytového prostoru č. 2 v čp. 83 nám. T. G. 
Masaryka, Dvůr Králové nad Labem,  
 

929/2007 – 30. RM - V  
bere na vědomí Zápis č. 5/2007 z jednání majetkové komise ze dne  
11.10.2007,  
 

930/2007 – 30. RM  -V  
doporučuje ZM neschválit prodej části p.p.č. 937/1,3635/1 a 3658/2 v k.ú. 
Dvůr Králové nad Labem za účelem rozšíření zahrádky,  
 

931/2007 – 30. RM - V  
doporučuje ZM neschválit prodej části p.p.č. 80/1 a st.p.č. 145 v k.ú. Verdek   
do doby, než bude znám nový vlastník bytového domu čp. 81,  
 

932/2007 – 30. RM - V 
doporučuje ZM neschválit prodej st.p.č. 1365 nebo její části v k.ú. Dvůr 
Králové nad Labem,   
 

933/2007 – 30. RM - V  
doporučuje ZM neschválit prodej části p.p.č. 4716 v k.ú. Dvůr Králové nad 
Labem,   

 
934/2007 – 30. RM - V  

doporučuje ZM neschválit nabytí p.p.č. 1 v k.ú. Sylvárov,   
 
935/2007 – 30. RM - V  

doporučuje ZM neschválit nabytí spoluvlastnického podílu ve výši 8/25 p.p.č. 
1941/3 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu 190,- Kč/m2   

 
936/2007 – 30. RM - V  

schvaluje variantu „Horního suchého poldru“ dle studie vypracované 
AGROPROJEKCÍ Litomyšl a souhlasí se zasláním žádosti Pozemkovému 
úřadu v Trutnově pro zahájení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Žireč 
Městys dle přiloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem,  

 
937/2007 – 30. RM - V  

a) bere na vědomí Zápis č. 3/2007 z jednání likvidační komise, která se 
konala dne 17.10.2007,  

b) schvaluje vyřazení movitých věcí dle  předloženého seznamu,  s tím, že 
uvedené movité věci budou prokazatelně odborně a ekologicky 
zlikvidovány,     

 
 
 
938/2007 – 30. RM - V  
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doporučuje ZM schválit smlouvu o smlouvě budoucí kupní na část p.p.č. 987/1 
a část st.p.č. 591 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem a pověřit starostu města 
podpisem smlouvy,  

 
939/2007 – 30. RM - V  

doporučuje ZM schválit Souhlasné prohlášení o převodu vlastnického práva 
k st.p.č. 3633 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem s Českou republikou - Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 
Praha 2,  a pověřit starostu města podpisem,  
 

940/2007 – 30. RM - V  
doporučuje ZM schválit Souhlasné prohlášení o převodu vlastnického práva 
k p.p.č. 1011 v k.ú. Verdek s Českou republikou - Úřadem pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 a pověřit 
starostu města podpisem,  
 

941/2007 – 30. RM - V  
doporučuje ZM schválit nabytí  p.p.č. 437 v k.ú. Žireč Ves od  České  
republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo 
nábřeží 42, 128 00 Praha 2,  

 
942/2007 – 30. RM - V  

a) doporučuje schválit záměr prodeje ideální poloviny pozemkové parcely č. 
1039/15 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 

b) ukládá vedoucí oddělení ekonomiky a majetku města, odboru RIM 
zveřejnit na Úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem 
záměr prodeje ideální poloviny  pozemkové parcely č. 1039/15 v k.ú. Dvůr 
Králové nad Labem,   

 
943/2007 – 30. RM - V 

schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2000859-802 Žireč 
s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín a pověřuje starostu města 
jejím podpisem,  

 
944/2007 – 30. RM - V  

schvaluje smlouvu o umístění přípojek v p.p.č. 3656/2 v k.ú. Dvůr Králové nad 
Labem  a pověřuje starostu města jejím podpisem,  

 
945/2007 – 30. RM - V  

doporučuje ZM schválit nabytí části st.p.č. 3407 v k.ú. Dvůr Králové nad 
Labem o výměře cca 32 m2, která bude upřesněna geometrickým plánem, od 
Vánočních ozdob, DVU – družstva, nábřeží Benešovo 2286, Dvůr Králové nad 
Labem  za kupní cenu 150,- Kč/m2 a pověřit starostu města podpisem smlouvy. 
Náklady spojené s nabytím části pozemku bude hradit Město Dvůr Králové nad 
Labem,  

 
 
 
946/2007 – 30. RM - V  
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doporučuje ZM schválit finanční spoluúčast na infrastruktuře v ul. Alešova ve 
výši 100.000,- Kč za parcely P 13 a P 18 a předkupní právo pro Město Dvůr 
Králové nad Labem za kupní cenu 250,- Kč/m2 plus cena za infrastrukturu ve 
výši 100.000,- Kč za parcely P 13 a P 18,  

 
947/2007 – 30. RM - V 

a) schvaluje nájemní smlouvu na část p. p. č. 1085/1 o výměře 530 m2 v k. ú. 
Dvůr Králové nad Labem  a pověřuje starostu města jejím podpisem,   

b) schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy  uzavřené dne 06.09.1994 
na část p. p. č. 1085/1 o výměře 150 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem  a 
pověřuje starostu města jejím podpisem,  

c) schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy  uzavřené dne 25.05.2001 
na část p. p. č. 1085/1 o výměře 220 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem  a 
pověřuje starostu města jejím podpisem,  

 
948/2007 – 30. RM - V 

a) schvaluje nájemní smlouvu na část st. p. č. 3181, st. p. č. 3182 a st. p. č. 
3183 o výměře 23 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem  a pověřuje starostu 
města jejím podpisem   

b) schvaluje nájemní smlouvu na část st. p. č. 3181, st. p. č. 3182 a st. p. č. 
3183 o výměře 23 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem  a pověřuje starostu 
města jejím podpisem,  

c) schvaluje nájemní smlouvu na část st. p. č. 4016, st. p. č. 4017/1, st. p. č. 
4017/2,  st. p. č. 4018/1, st. p. č. 4018/2 a st. p. č. 4019 o výměře 17 m2 v k. 
ú. Dvůr Králové nad Labem  a pověřuje starostu města jejím podpisem,  

d) schvaluje nájemní smlouvu na část st. p. č. 4016, st. p. č. 4017/1, st. p. č. 
4017/2,  st. p. č. 4018/1, st. p. č. 4018/2 a st. p. č. 4019 o výměře 17 m2 v k. 
ú. Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města jejím podpisem,    

e) schvaluje nájemní smlouvu na část st. p. č. 4016, st. p. č. 4017/1, st. p. č. 
4017/2,  st. p. č. 4018/1, st. p. č. 4018/2 a st. p. č. 4019 o výměře 17 m2 v k. 
ú. Dvůr Králové nad Labem  a pověřuje starostu města jejím podpisem,  

f) schvaluje nájemní smlouvu na část st. p. č. 4016, st. p. č. 4017/1, st. p. č. 
4017/2,  st. p. č. 4018/1, st. p. č. 4018/2 a st. p. č. 4019 o výměře 17 m2 v k. 
ú. Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města jejím podpisem,  

g) schvaluje nájemní smlouvu na část st. p. č. 4011,  st. p. č. 4012, st. p. č. 
4013 a st. p. č. 4014 o výměře 17 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem  a 
pověřuje starostu města jejím podpisem,    

  
949/2007 – 30. RM - V 

a) schvaluje nájemní smlouvu na p. p. č. 2267/5 o výměře 6.868 m2, p. p. č. 
2267/7 o výměře 80 m2, p. p. č. 2264/1 o výměře 22.276 m2, p. p. č. 2278/2 
o výměře 6.502 m2, část p. p. č. 2240/21 o výměře 4.000 m2, p. p. č. 
2240/24 o výměře 502 m2, p. p. č. 2240/23 o výměře 3.855 m2, p. p .č. 
2240/25 o výměře 850 m2, p. p. č. 2240/22 o výměře 7.903 m2, p. p. č. 
2240/26 o výměře 1.619 m2, část p. p. č. 2240/15 o výměře 7.500 m2, p. p. 
č. 2277/1 o výměře 8.879 m2, p. p. č. 2277/7 o výměře 4.000 m2 v k. ú. 
Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města jejím podpisem,  

b) schvaluje dodatek č. 1 nájemní smlouvy sepsané dne 03.05.2006 a pověřuje 
starostu města jeho podpisem,  
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950/2007 – 30. RM - V 
schvaluje dodatek č. 1 nájemní smlouvy uzavřené dne 26.09.2007 na část p. p. 
č. 2025/2 o výměře 250 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu 
města jeho podpisem,   

 
951/2007 – 30. RM -V 

s c h v a l u j e  nájemní smlouvu na p. p. č. 545/1 o výměře 81.809 m2 včetně 
porostů, p. p. č. 554 o výměře 857 m2, p. p. č. 7 o výměře 40 m2 a p. p. č. 8 o 
výměře 700 m2 v k. ú. Zboží u Dvora Králové za 1.000,- Kč/ha/rok včetně 
uplatnění inflačního růstu na dobu 16 let s firmou Malus s.r.o., IČ 43462341,  
se sídlem 544 42 Choustníkovo Hradiště a pověřuje starostu města jejím 
podpisem,    

 
952/2007 – 30. RM - V 

schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na byt č. 131 v čp. 1296, 
Komenského, Dvůr Králové nad Labem, na základě kterého bude smlouva ze 
dne 30.10.2006 prodloužena na dobu určitou 6 měsíců  a pověřuje starostu  
města jeho podpisem,  
 

953/2007 – 30. RM - V 
a) souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Základní 

školou Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, okres 
Trutnov a Zdenou Kubeovou v předloženém  znění,  

b) souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Základní 
školou Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, okres 
Trutnov a Markétou Jarošovou v předloženém znění, 

c) souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Základní 
školou Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, okres 
Trutnov a Annou Jiráčkovou v předloženém znění, 

d) souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Základní 
školou Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, okres 
Trutnov a Asociací AVSE v předloženém znění, 

e) souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Základní 
školou Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, okres 
Trutnov a Petrem Novotným v předloženém znění, 

f) souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Základní 
školou Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, okres 
Trutnov a  Střední školou informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem   
v předloženém znění, 

g) souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Základní 
školou Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, okres 
Trutnov a Sokolem Žireč v předloženém znění, 

h) souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Základní 
školou Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, okres 
Trutnov a Karate - DO, Dvůr Králové nad Labem, v předloženém znění, 

i) souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Základní 
školou Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, okres 
Trutnov a Radmilou Jonešovou v předloženém znění,  

  
954/2007 – 30. RM - V 
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schvaluje Mateřské škole, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 
2428, závazné ukazatele na rok 2007: 
a) odpisy  na výši 234.152,- Kč 
b) opravy a udržování  na výši 420.000,- Kč, 

  
955/2007 – 30. RM - V 

bere na vědomí platový postup ředitelky Základní umělecké školy, Dvůr 
Králové nad Labem, Legionářská 407, okres Trutnov, s účinností od 
01.11.2007, dle předloženého návrhu, a pověřuje starostu města podpisem 
platového výměru,  

 
956/2007 – 30. RM - V 

schvaluje zřízení přípravné třídy Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové 
nad Labem, Školní 1235, okres Trutnov, ve školním roce 2007/2008,  

 
957/2007 – 30. RM - V 

doporučuje ZM schválit nové znění zřizovacích listin škol a školského 
zařízení, s účinností od 01.01.2008 a pověřit starostu města a místostarostu 
města  podpisem zřizovacích listin:  
Základní školy 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, 
Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884,  
Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235,  
Základní školy Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919,  
Základní umělecké školy, Dvůr Králové nad Labem, Legionářská 407,  
Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, 
Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428, 
Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených 
národů 1620,  

 
 
958/2007 – 30. RM - V 

a) schvaluje realizaci prezentačního DVD určeného k propagaci města firmou 
ART VIDEO-DESING, Na ostrůvku 269, Vrchlabí,  

b) pověřuje vedoucí odboru ŠKS jednat jménem města Dvůr Králové v rámci 
realizace prezentačního DVD určeného k propagaci města,  

c) ukládá vedoucí odboru ŠKS zahrnout do návrhu rozpočtu města na rok 
2008 částku 62.000,- Kč na realizaci prezentačního DVD určeného 
k propagaci města,  

 
959/2007 – 30. RM - V 

a) schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 15.000,- Kč Okresní 
organizaci SPMP Trutnov, Klazarova 968, Dvůr Králové nad Labem na 
zajištění cen pro vítěze a výrobu triček v rámci XIV. ročníku turnaje ve 
stolním tenisu mentálně postižených ve dnech 16. – 18.11.2007,  

b) schvaluje smlouvu o poskytnutí finanční dotace s Okresní organizací SPMP 
Trutnov, Klazarova 968, Dvůr Králové nad Labem, a pověřuje starostu 
města jejím podpisem,  

 
960/2007 – 30. RM - V 
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bere na vědomí zápisy ze schůzí pracovních skupin komunitního plánování 
sociálních služeb „Senioři a zdravotně postižení“ ze dne 27.06.2007 a 
18.9.2007 a „Neorganizovaná mládež“ ze dne 27.06.2007 a z 13.09.2007,  

 
961/2007 – 30. RM - V 

a) schvaluje poskytnutí finanční dotace Oblastní charitě Červený Kostelec ve 
výši 25.000,- Kč na krytí provozních nákladů a další rozvoj Hospice 
Anežky České, 5. května 1170, Červený Kostelec,  

b) schvaluje smlouvu o poskytnutí finanční dotace mezi Městem Dvůr 
Králové nad Labem a Oblastní charitou Červený Kostelec, 5. května 1170, 
549 41 Červený Kostelec, a pověřuje starostu města jejím podpisem,  

 
962/2007 – 30. RM - V 

schvaluje smlouvu o podmínkách užití kopií archiválií č. 56/2007 a pověřuje 
starostu města jejím podpisem,  

 
963/2007 – 30. RM - V 

schvaluje program 8. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 
na čtvrtek dne 08.11.2007 od 15 hodin v aule Gymnázia ve Dvoře Králové nad 
Labem: 1. Zahájení, 2. Rozpočtová změna č. 4/2007, 3. Smlouva o úvěru na 
přefinancování splacených hypotéčních úvěrů, 4. Změna územního plánu č. 10 
města Dvůr Králové nad Labem, 5. Majetkové záležitosti, 6. Záměr založení 
obchodní společnosti Městské lesy Dvůr Králové nad Labem s.r.o. a 
následného zrušení příspěvkové organizace Městské lesy Dvůr Králové nad 
Labem, 7. Změny zřizovacích listin škol a školského zařízení, 8. Smlouva o 
poskytnutí finanční dotace s HC Dvůr Králové nad Labem, 9. Protipovodňová 
opatření: „Labe – zvýšení protipovodňové ochrany města Dvůr Králové nad 
Labem“, 10. Různé, 11. Výbory ZM, 12. Diskuze, 13. Závěr.  

  
 

 
 
 
 

 
 

   Daniel Lukeš      Ing. Petr Mrázek  
         starosta          místostarosta  
 


