
RADA MĚSTA DVŮR  KRÁLOVÉ  NAD  LABEM 
  

 
 
 

38. 
VÝPIS Z USNESENÍ 

 
Rady města Dvůr Králové nad Labem 

konané dne 05.02.2008 
  
81/2008 - 38. RM – V      

a) schvaluje ve smyslu § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, vnitřní předpis Města Dvůr Králové 
nad Labem č.4/2008 – Dodatek č. l  k organizačnímu řádu MěÚ včetně 
přílohy č. – 1, s platností od 29.02.2008,  

b) stanovuje ve smyslu § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů,  celkový počet zaměstnanců města 
zařazených do městském  úřadu na 133, s platností od 29.02.2008,  

c) ukládá vedoucímu odboru RAF zohlednit dopad přijatého usnesení 
v návrhu nejbližší rozpočtové změny,  

  
82/2008 - 38. RM – V      

doporučuje ZM schválit vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací řád 
Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem v předloženém znění,  

 
83/2008 - 38. RM – V      

a) bere na vědomí zprávu o stavu Geislerovy sbírky,  
b) rozhoduje o prozatímním ponechání Geislerovy sbírky v kanceláři 

tajemníka MěÚ,  
c) ukládá vedoucí odboru RIM zahrnout vytvoření odpovídajících prostor pro 

umístění a prezentaci GS při připravované rekonstrukci čp. 2, čp. 83 nebo 
ZŠ Komenského,  

  
84/2008 - 38. RM – V      

schvaluje v rámci celosvětové akce „Vlajka pro Tibet“ vyvěšení vlajky Tibetu 
dne 10. března 2008,   

 
85/2008 - 38. RM – V      
  bere na vědomí vypořádání dotace – finančního příspěvku poskytnutého na 
  základě smlouvy ze dne 15.06.2007 mezi Městem Dvůr Králové nad Labem a 
  Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje,  
 
86/2008 - 38. RM – V      
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a) schvaluje výzvu k předložení nabídky pro výběrové řízení veřejné zakázky 
malého rozsahu podle vnitřního předpisu č. 9/2007 Pravidla pro zadávání 
zakázek malého rozsahu Městem Dvůr Králové nad Labem, v předloženém 
znění,  

b) schvaluje způsob zadání, okruh oslovených uchazečů a realizaci veřejné 
zakázky malého rozsahu na dodávku věcných darů předávaných rodičům 
KPOZ při slavnostním aktu  vítání občánků,  

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

d) schvaluje zahájení činnosti hodnotící komise prvním jednáním dne 19.2.2008 
před otevíráním obálek s doručenými nabídkami,  

e) neschvaluje   zveřejnění   zadávacího   řízení   dle článku 6 odst. 1 Pravidel pro 
 zadávání zakázek  malého rozsahu Městem Dvůr Králové nad Labem,  

 
87/2008 - 38. RM – V     
        doporučuje ZM přijmout toto usnesení: 

a) ZM ověřilo, že změna č. 8 územního plánu města Dvůr Králové nad Labem 
není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených 
orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu,  

b) ZM vydává změnu č. 8 územního plánu města Dvůr Králové nad Labem 
formou opatření obecné povahy č. j.: ……… (bude doplněno na zasedání ZM),  

 
88/2008 - 38. RM – V      

a) ruší usnesení č. 1035/2007 – 33. RM a) a usnesení č. 1087/2007 – 34. RM bod 
a), d), g),  

b) doporučuje ZM schválit zřizovací listinu Hankova domu, městského 
kulturního zařízení, s účinností od 01.03.2008,  

c) doporučuje ZM schválit zřizovací listinu Městského muzea ve Dvoře Králové 
nad Labem, s účinností od 01.03.2008,  

d) doporučuje ZM schválit zřizovací listinu Městské knihovny Slavoj ve Dvoře 
Králové nad Labem, s účinností od 01.03.2008,  

e) doporučuje ZM schválit zřizovací listinu Pečovatelské služby města Dvůr 
Králové nad Labem, s účinností od 01.03.2008,  

 
89/2008 - 38. RM – V      

ruší usnesení č. 1000/2007 – 31. RM,  
 
90/2008 - 38. RM – V      

doporučuje ZM zrušit usnesení č. 270/2007 –  9. ZM ze dne 13.12.2007,  
 
91/2008 - 38. RM – V      

a) schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 1.000,- Kč Centru pro zdravotně 
postižené Královéhradeckého kraje, Fráni Šrámka 1647, Hradec Králové 
pobočce CZP Trutnov, Horská 5/1, 541 01 Trutnov, na sociální službu odborné 
poradenství pro zdravotně postižené,  

b) schvaluje smlouvu o poskytnutí finanční dotace mezi městem Dvůr Králové 
nad Labem a Centrem pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje, Fráni 
Šrámka 1647, 500 02 Hradec Králové a pověřuje starostu města jejím 
podpisem,  
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92/2008 - 38. RM – V      

bere na vědomí podání žádosti Hankova domu, městského kulturního zařízení, o 
poskytnutí finančního příspěvku na podporu a rozvoj profesionálních i 
neprofesionálních kulturních aktivit z rozpočtu Královéhradeckého kraje v roce 
2008,  

 
93/2008 - 38. RM – V      

a) doporučuje ZM schválit předložení projektu „Propagace města Dvůr Králové 
nad Labem" do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. 
Realizace tohoto projektu je pro Město Dvůr Králové nad Labem prioritním 
projektem předkládaným v rámci prioritní osy 3: Cestovní ruch, oblast 
podpory 3.2: Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cest. ruchu, 

b) doporučuje ZM schválit financování a předfinancování projektu z rozpočtu 
města pro rok 2008, 

c) ukládá vedoucí odboru ŠKS v případě schválení projektu a podpisu smlouvy o 
poskytnutí dotace připravit návrh rozpočtu na rok 2009 a 2010 kalkulující s 
částkou potřebnou na financování vlastního podílu žadatele projektu a 
předfinancování realizace projektu dle smlouvy o poskytnutí dotace,  

d) doporučuje ZM pověřit starostu města Daniela Lukeše k zastupování města 
Dvůr Králové nad Labem ve všech administrativních úkonech souvisejících s 
přípravou a realizací projektu,  

 
94/2008 - 38. RM – V      

a) doporučuje ZM schválit poskytnutí finanční dotace ve výši 550.000,- Kč 
Tělovýchovné jednotě Dvůr Králové nad Labem na činnost oddílu - úhrada 
nájemného za sportoviště, 

b) doporučuje ZM schválit smlouvu o poskytnutí finanční dotace 
s Tělovýchovnou jednotou Dvůr Králové nad Labem a pověřit starostu města 
jejím podpisem,  

 
95/2008 - 38. RM – V      

a) schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 1.000,- Kč občanskému sdružení 
Jezdecké stezky Královéhradeckého kraje a financování projektu Jezdecké 
stezky v Královéhradeckém kraji, 

b) schvaluje smlouvu o poskytnutí finanční dotace s Občanským sdružením 
Jezdecké stezky Královéhradeckého kraje a pověřuje starostu města jejím 
podpisem,  

 
96/2008 - 38. RM – V      

a) doporučuje ZM schválit obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 o veřejném 
pořádku s platností a účinností od 01.04.2008,  

b) ukládá vedoucí odboru OŽÚ a PO vypracovat znění informačního dopisu pro 
všechny majitele nemovitostí a podnikatele v lokalitě dotčené vyhláškou,  

c) ukládá vedoucí odboru OŽÚ prokazatelně seznámit všechny majitele 
nemovitostí a podnikatele v lokalitě dotčené vyhláškou  informačním dopisem 
s textem vyhlášky v případě,  že bude vyhláška schválena ZM,  

97/2008 - 38. RM – V      
doporučuje ZM schválit obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008 o stanovení míst, 
kde mohou být provozovány výherní přístroje,  
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98/2008 - 38. RM – V      

doporučuje ZM vyhradit si v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodování o uzavírání všech 
veřejnoprávních smluv, které město Dvůr Králové nad Labem uzavírá s okolními 
obcemi,  
 

99/2008 - 38. RM – V      
schvaluje vnitřní předpis Města Dvůr Králové nad Labem č. 2/2008 – Směrnice 
pro evidenci smluv a náležitosti právních úkonů s platností od 15.02.2008,  

 
100/2008 - 38. RM – V      

schvaluje Dodatek č. 3 k Režimu předávání datových souborů 
k automatizovanému podání poštovních poukázek B uzavřenému dne 16.09.2005 a 
pověřuje starostu města podpisem tohoto Dodatku,  

                                                                                                  
101/2008 - 38. RM – V      

doporučuje ZM  schválit poskytování cestovních náhrad i pro členy osadních 
výborů ZM a řídit se pro poskytování těchto náhrad Vnitřním předpisem města č. 
8/2007 Zásadami pro poskytování cestovních náhrad členům ZM ve znění 
Vnitřního předpisu města č. 11/2007 Dodatku č.  1 k těmto Zásadám,  

 
102/2008 - 38. RM – V     

schvaluje v oblasti sociálního fondu  
a) Přehled čerpání a zdrojů sociálního fondu k 31.12.2007,  
b) Rozpočet sociálního fondu na rok 2008,  

 
103/2008 - 38. RM – V     

schvaluje Dodatek č. 2 k Dohodě o poskytování obědů ze dne 05.05.2003, s Jutou, 
a. s., závod 3 Eklova ul. a pověřuje starostu města podpisem tohoto Dodatku,  

 
104/2008 - 38. RM – V      

a) schvaluje na základě doporučení hodnotitelské komise výsledek výběrového 
řízení na zhotovitele díla: „Oprava střechy márnice na hřbitově v Žirči“ 
v předloženém znění,  

b) schvaluje smlouvu o dílo s vítězným uchazečem výše uvedeného výběrového 
řízení za cenu 110.622,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu města podpisem této 
smlouvy, 

c) ukládá vedoucí odboru RIM informovat účastníky výběrového řízení o 
výsledku veřejné zakázky,  

  
105/2008 - 38. RM – V      

a) schvaluje na základě doporučení hodnotitelské komise výsledek výběrového 
řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro územní rozhodnutí 
v územním řízení pro akci: „Kanalizace Dvůr Králové nad Labem – Verdek“ 
v předloženém znění,  

b) schvaluje smlouvu o dílo s vítězným uchazečem výše uvedeného výběrového 
řízení za cenu 452.200,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu města podpisem této 
smlouvy, 
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c) ukládá vedoucí odboru RIM informovat účastníky výběrového řízení o 
výsledku veřejné zakázky,  

  
106/2008 - 38. RM – V      

a) ruší usnesení č. 1051/2007 – 34. RM, 
b) schvaluje Smlouvu o dílo s Centrem evropského projektování a. s. na 

dodavatele komplexního zpracování žádosti o dotaci z  Regionálního 
operačního programu NUTS II Severovýchod včetně související poradenské 
činnosti v rámci přípravy a realizace projektu: „Rekonstrukce náměstí T. G. 
Masaryka včetně přilehlých komunikací v ulicích Švehlova a Palackého, Dvůr 
Králové nad Labem“ a pověřuje starostu města jejím podpisem,  

 
107/2008 - 38. RM – V      

a) schvaluje projektový záměr: „Rekonstrukce kamenného kříže ve Dvoře 
Králové nad Labem – Sylvárově, II. etapa“ a způsob financování projektu, 

b) schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci projektu,  
 
108/2008 - 38. RM – V      

a) doporučuje ZM schválit realizaci a udržitelnost  projektu: „Rekonstrukce a 
modernizace střediska osobní hygieny Dvůr Králové nad Labem“  na pozemku 
č. 4325 a 4326 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 

b) doporučuje ZM schválit zajištění finančního krytí projektu: „Rekonstrukce a 
modernizace střediska osobní hygieny Dvůr Králové nad Labem“ v potřebné 
míře, tj. 15% oprávněných nákladů po celou dobu realizace projektu, tj. 
celkem ve výši 10.804, 34 EUR, 

c) doporučuje ZM schválit zajištění financování neoprávněných nákladů na 
projekt „Rekonstrukce a modernizace střediska osobní hygieny Dvůr Králové 
nad Labem“. Spolufinancování bude zajištěno z rozpočtu města,  

d) doporučuje ZM schválit zajištění financování projektu „Rekonstrukce a 
modernizace střediska osobní hygieny Dvůr Králové nad Labem“ v průběhu 
jeho realizace tak, aby nedošlo, vzhledem k plánovanému rozvržení zpětných 
plateb (refundací nákladů) z Programu CZ 0037 a postupnému vzniku nákladů, 
k deficitu finančních prostředků. Financování bude zajištěno z rozpočtu města, 

e) doporučuje ZM schválit zajištění financování projektu „Rekonstrukce a 
modernizace střediska osobní hygieny Dvůr Králové nad Labem“ v době 
udržitelnosti, tj. 7.202,7 EUR,  

 
109/2008 - 38. RM – V      

a) doporučuje ZM schválit předložení projektu: „Rekonstrukce náměstí T. G. 
Masaryka včetně přilehlých komunikací v ulicích Švehlova a Palackého, Dvůr 
Králové nad Labem“ do Regionálního operačního programu NUTS II 
Severovýchod. Realizace tohoto projektu je pro Město Dvůr Králové nad 
Labem prioritním projektem předkládaným v rámci prioritní osy 2: Rozvoj 
městských a venkovských oblastí, oblast podpory 2.2: Rozvoj měst, 

b) doporučuje ZM schválit financování a předfinancování projektu z rozpočtu 
města pro rok 2009, 

c) ukládá vedoucí odboru RIM, aby v případě schválení projektu a podpisu 
smlouvy o poskytnutí dotace připravila návrh rozpočtu na rok 2009 kalkulující 
s částkou potřebnou na financování vlastního podílu žadatele projektu a 
předfinancování realizace projektu dle smlouvy o poskytnutí dotace,  
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d) doporučuje ZM schválit pověření starosty města, pana Daniela Lukeše, 
k zastupování Města Dvůr Králové nad Labem ve všech administrativních 
úkonech souvisejících s přípravou a realizací projektu,  

 
110/2008 - 38. RM – V     

a) ukončuje platnost svého usnesení č. 1002f)/2007 – 32. RM ze dne 15.11.2007, 
kterým uložila vedoucímu odboru RAF zahrnout předpokládané výdaje 
související se založením s.r.o. včetně složení základního kapitálu do 
rozpočtové změny č. 5/2007, 

b) doporučuje ZM ukončit platnost svého usnesení č. 233b)/2007 – 8. ZM ze dne 
08.11.2007, kterým schválilo časový harmonogram vedoucí k založení 
obchodní společnosti Lesy města Dvůr Králové nad Labem s. r. o.,  

 
111/2008 - 38. RM – V     

doporučuje ZM schválit zřizovací listinu příspěvkové organizace Technické 
služby města Dvora Králové nad Labem v předloženém znění,  

 
112/2008 - 38. RM – V    

doporučuje ZM schválit prodej nebytového prostoru - garáže č. 1661/10 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 55.259,- a doporučuje ZM v tomto smyslu 
schválit kupní smlouvu a pověřit starostu města jejím podpisem,  

 
113/2008 - 38. RM – V      

a) schvaluje záměr města pronajmout objekt bývalé prádelny na pozemku p.p.č. 
4716, k.ú. Dvůr Králové nad Labem, ul. Heydukova, za cenu 300,- Kč/m2/rok, 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, ve smyslu § 501 Obč. zák. tak, 
jak „věc stojí a leží“, 

b) ukládá vedoucí oddělení EMM, odboru RIM, zveřejnit na Úřední desce 
Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr města pronajmout objekt 
bývalé prádelny na pozemku p.p.č. 4716, v  k.ú. Dvůr Králové nad Labem, ul. 
Heydukova za cenu 300,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 
měsíců, ve smyslu § 501 Obč. zák. tak, jak „věc stojí a leží“,   

  
114/2008 - 38. RM – V      

bere na vědomí výpověď Městské nemocnice, a. s., zastoupené ředitelem Ing. 
Miroslavem Vávrou, CSc., Vrchlického 1504, Dvůr Králové nad Labem z nájmu 
nebytového prostoru č. 4 v č.p. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, na 
základě které skončí nájemní vztah ke dni 30.04.2008,   

 
115/2008 - 38. RM – V        

neschvaluje výměnu bytu č. 32 v č.p. 1159, Heydukova, Dvůr Králové nad Labem, 
za jiný byt v č.p. 1159,  

 
116/2008 - 38. RM – V      

schvaluje úhradu do fondu oprav a na správu domu za byt č. 11 v č.p. 1531 - 1532 
v ul. Raisova, Dvůr Králové nad Labem, v předložené výši,  

 
117/2008 - 38. RM – V      
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schvaluje  výpověď nájemní smlouvy na část pozemku st. p. č. 888 o výměře 9 m2  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem uzavřené dne 19.10.2004 a pověřuje starostu 
města jejím podpisem,  

 
118/2008 - 38. RM – V      

a) ukončuje členství Ing. Radmily Fiľakovské, vedoucí odboru RIM, v likvidační 
komisi s platností od 06.02.2008,  

b) ukončuje členství Ing. Marie Krskové, vedoucí oddělení EMM odboru RIM, 
v likvidační komisi s platností od 06.02.2008,  

c) jmenuje Romanu Machkovou, odborného referenta odboru RIM, oddělení 
EMM, předsedkyní likvidační komise s platností od 06.02.2008,  

 
119/2008 - 38. RM – V      

doporučuje ZM schválit směnnou smlouvu na  část pozemků p.p.č. 1984/9, část 
p.p.č. 1984/10, část p.p.č. 2001/4 a část p.p.č. 2004/13 za ideální ½ p.p.č. 1984/7 a 
ideální ½ p.p.č. 2001/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, pověřit starostu města 
jejím podpisem,  

 
120/2008 - 38. RM – V      

schvaluje smlouvu o umístění STL plynovodu a plynovodní přípojky v pozemkové 
parcele č. 3773/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem s JUTOU a. s., Dukelská 417, 
Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města jejím podpisem,  

 
121/2008 - 38. RM – V      

a) schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 1688/5 a části p.p.č. 1688/6 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  části 
p.p.č. 1688/5 a části p.p.č. 1688/6  v k.ú. Dvůr Králové nad Labem,  

  
122/2008 - 38. RM – V    

schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2001526-802 - Dvůr 
Králové nad Labem s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín a 
pověřuje starostu města jejím podpisem,  

 
123/2008 - 38. RM – V      

schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo 
IV-12-2003690/VB/1 na stavbu „Dv. Králové, knn pro přip. RD, L. Soukup“ 
s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 a pověřuje starostu města 
jejím podpisem,  

 
124/2008 - 38. RM – V      

a) bere na vědomí žádost společnosti PRO BONO PUBLICO o.p.s., náměstí T. 
G. Masaryka 40, Dvůr Králové nad Labem, o generální pronájem objektu čp. 
40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, včetně st.p.č. 66, k.ú. 
Dvůr Králové nad Labem, 

b) ukládá vedoucí odboru RIM předložit RM bližší podmínky pronájmu objektu 
čp. 40 zahrnující jeho celkovou rekonstrukci,   

  
125/2008 - 38. RM – V      
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doporučuje ZM neschválit prominutí zbývající části dluhu za pronájem 
nebytového prostoru č. 1 v čp. 1 a čp. 2 náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové 
nad Labem, ve výši 38.269, Kč Robertu Řezaninovi, nábřeží Benešovo 1252, Dvůr 
Králové nad Labem, a trvat na plnění dle uzavřené Dohody o uznání dluhu a 
způsobu jeho úhrady ze dne 16.03.2005,  

  
126/2008 - 38. RM – V      

schvaluje program 10. ZM konaného ve čtvrtek dne 28.02.2008 v sále Hankova 
domu:  1. Zahájení, 2  Jednací řád  ZM, 3. Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o 
veřejném pořádku, 4. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o stanovení míst, kde 
mohou  být provozovány výherní hrací přístroje, 5. Smlouva o poskytnutí  finanční 
dotace pro Městskou nemocnici a.s. , 6. Poskytování cestovních náhrad členům 
osadních výborů, 7. Rozhodování o uzavírání veřejnoprávních smluv, 8.     
Veřejnoprávní smlouva s obcí Třebihošť, 9. Zřizovací listiny příspěvkových 
organizací, 10. Majetkové záležitosti, 11. Rekonstrukce a modernizace střediska 
osobní hygieny Dvůr Králové nad Labem, 12. Rekonstrukce náměstí T. G. 
Masaryka včetně přilehlých komunikací v ulicích Švehlova a Palackého, Dvůr 
Králové nad Labem, 13. Založení obchodní společnosti Lesy Dvůr Králové nad 
Labem s.r.o., 14.  Návrh na pořízení změny územního plánu, 15. Změna č. 8 
územního plánu města, 16. Plán rozvoje sociálních služeb na období r. 2008 až 
2010, aktualizace č. 1, 17. Žádost TJ Dvůr Králové n. L. o poskytnutí zálohy, 18.     
Revokace usnesení č. 270/2007- 9. ZM ze dne 13.12.2007 – odkoupení výstavních 
exponátů z Textilního muzea v České Skalici, 19. Převzetí zřizovatelských 
povinností – Domov důchodců, 20. Žádost o poskytnutí finanční dotace na 
propagaci města ze strukturálních fondů EU, 21. Různé, 22. Výbory ZM, 23. 
Diskuze, 24. Závěr.  

 
 

  
  
 
  
 
 
 

 
  Daniel Lukeš       Ing. Petr Mrázek   
                starosta           místostarosta   


