
RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 
 

 

 
39. 

VÝPIS Z  
USNESENÍ 

 
Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 

ze dne 19.02.2008  
 
 

127/2008 – 39. RM - V  
a) schvaluje výsledky hodnotící komise pro veřejnou zakázku „malého 

rozsahu“ na nákup dřevěných kompostérů (100 ks o objemu cca 2 m3 a 20 
ks o objemu cca 1 m3) v předloženém znění,  

b) schvaluje  smlouvu o dílo s vítězným uchazečem na výše uvedenou 
veřejnou zakázku  „malého rozsahu“ a pověřuje starostu města podpisem 
této smlouvy o dílo,   

c) ukládá  vedoucímu odboru ŽP informovat účastníky výběrového řízení na 
veřejnou zakázku „malého rozsahu“ o výsledku hodnocení, 

 
128/2008 – 39. RM - V  

a) bere na vědomí znění předložených vzorů smluv o výpůjčce, jejichž 
předmětem je výpůjčka kompostérů a odpadkových košů na bioodpad 
školským zařízením,  

b) ve smyslu § 102 odst. 2 písm. m) zákona o obcích svěřuje rozhodování a 
uzavírání smluv o výpůjčce,  jejichž předmětem je výpůjčka kompostérů a 
odpadkových košů na bioodpad školským zařízením,  odboru životního 
prostředí a pověřuje vedoucího odboru životního prostředí Ing. Josefa 
Pácalta jejich podpisem, 

 
129/2008 – 39. RM - V  
                        bere  na vědomí zprávu o stavu stížností a petic za rok 2007, 
 
130/2008 – 39. RM - V  
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souhlasí s pořádáním prodejních trhů v roce 2008 na náměstí T. G. Masaryka, 
za celkovou částku 28.000,-- Kč za jeden prodejní trh, 
 

131/2008 – 39. RM - V 
doporučuje ZM schválit vnitřní předpis města - Pravidla pro poskytování 
ověřených výstupů z  informačního systému veřejné správy a stanovení 
správního poplatku za tyto úkony v souladu se  sazebníkem správních poplatků 
a zmocněním podle zákona č. 269/2007 Sb., položka 3 část I, písm. d)., 
 

132/2008 – 39. RM - V 
doporučuje ZM pověřit stanoveného zástupce Města Dvůr Králové nad Labem 
jako akcionáře Městské nemocnice a.s. na valné hromadě této společnosti, aby 
navrhl a hlasoval pro úhradu ztráty z minulých let  snížením základního 
kapitálu společnosti Městská nemocnice a.s. za současného snížení jmenovité 
hodnoty akcií a to v navrženém sestavení, 
 

133/2008 – 39. RM - V  
a) schvaluje rozšíření nabídky poskytovaných druhů stravovacích poukázek 

pro zaměstnance města o poukázky do Restaurace Hankův dům, 
b) schvaluje smlouvu na zajištění stravování na poukázky v Restauraci Hankův 

dům  a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 
 
134/2008 – 39. RM - V 

bere na vědomí stanovisko sociální komise k žádosti o přidělení bytu, 
 

135/2008 – 39. RM - V  
zřizuje dle § 102 odst. 2) písm. b) zákona 128/2000 Sb., o obcích, letopiseckou   
komisi a jmenuje její členy dle předlohy, 
 

136/2008 – 39. RM - V  
schvaluje dohodu o partnerství mezi městem Dvůr Králové nad Labem a 
Oblastní charitou Červený Kostelec a pověřuje starostu města podpisem 
Dohody o partnerství a Prohlášení o partnerství, 

 
137/2008 – 39. RM - V  

a) schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 1.000,--Kč na dopravu pro 
zajištění humanitární sbírky Diakonii Broumov, Husova 319, 550 01 
Broumov,  

b) schvaluje smlouvu o poskytnutí finanční dotace mezi městem Dvůr Králové 
nad Labem a Diakonií Broumov, Husova 319, 550 01 Broumov a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

 
138/2008 – 39. RM - V 

jmenuje na základě § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů ředitelku příspěvkové organizace Městské knihovny 
Slavoj ve Dvoře Králové nad  Labem s účinností od 01.05.2008, 
 
 

139/2008 – 39. RM - V  
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schvaluje předložené stanovisko města Dvůr Králové nad Labem, vydané za 
účelem podpory žádosti Mateřského centra Žirafa o dotaci od 
Královéhradeckého kraje a pověřuje starostu města jeho podpisem, 
 

140/2008 – 39. RM - V  
a) bere na vědomí zápis kulturní komise č. 1/2008 ze  dne 31.01.2008, 
b) ukládá ředitelce příspěvkové organizace Hankův dům ve spolupráci 

s vedoucí odboru ŠKS předložit radě města návrh  na organizaci oslav, 
sestavení programu a rozpočtu na Majáles a Den spolků ve dnech 30.04. a 
01.05.2008, 

c) schvaluje konání akce Den dětí dne 30.05.2008, 
d) schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč Vojensko- 

historickému a muzejnímu spolku Trutnov, Kryblická 425, Trutnov, na 
vystoupení a ukázku střelby dobových zbraní v rámci historické akce dne 
31.05.2008, 

e) schvaluje darovací smlouvu s Vojensko–historickým a muzejním spolkem 
Trutnov, Kryblická 425, Trutnov a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

f) schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,--Kč Společnosti 
železniční výtopna Jaroměř, Nádražní 227, Jaroměř, na provoz historického 
vlaku, trasa Jaroměř – Horka, dne 01.06.2008, 

g) schvaluje darovací smlouvu se Společností železniční výtopna Jaroměř, 
Nádražní 227, Jaroměř a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

h) ukládá ředitelce příspěvkové organizace Hankův dům ve spolupráci 
s vedoucí odboru ŠKS předložit radě města návrh koncepce pořádání 
celostátní filmové soutěže amatérských filmů Juniorfilm v roce 2009 
zaměřenou na: realizaci akce v prostorech kina Svět, propagaci v médiích, 
rozpočet akce, využití dotací od jiných subjektů atp., 
 

141/2008 – 39. RM - V  
doporučuje ZM  neschválit poskytnutí finanční dotace  Tělovýchovné jednotě 
Dvůr Králové nad Labem, oddíl kopané, Wolkerovo nábřeží 137, Dvůr 
Králové nad Labem na částečnou úhradu nákladů na provoz pro družstva 
mládeže, 
 

142/2008 – 39. RM - V   
a) bere na vědomí smlouvu o spolupráci v oblasti kultury a cestovního ruchu 

uzavřenou mezi Hankovým domem, městským kulturním zařízením a 
společností České doteky hudby EM – ART, o.p.s., 

b) pověřuje starostu města převzetím záštity nad Dvořákovým festivalem 
konaným ve Dvoře Králové nad Labem dne 16.06.2008, 

 
143/2008 – 39. RM - V  

a) bere na vědomí podání žádostí Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr 
Králové nad Labem, Spojených národů 1620, o poskytnutí grantu na „Akci 
pro děti a mládež ve volném čase – Běh za zdravím a Čertovský vlak“ a 
grantu na Talentované děti a mládež – Juniorfilm z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje,  

b) schvaluje předložené stanovisko města Dvůr Králové nad Labem, vydané za 
účelem podpory žádostí příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže 
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JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 1620, o granty 
Královéhradeckého kraje, a pověřuje starostu jeho podpisem, 

 
144/2008 – 39. RM - V  

bere na vědomí stanoviska dotčených orgánů státní správy a  souhlasí s jejich  
závěry s tím, že  zohlednění navrhovaných opatření územní analýzy ze studie 
„Kulturně historická analýza oblasti Kuks a Betlém v rámci původního 
nadačního panství Choustníkovo Hradiště“ se promítne pouze v lesním 
hospodářském plánu, 
 

145/2008 – 39. RM - V 
schvaluje dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 10.03.2005 s příspěvkovou 
organizací Městské lesy Dvora Králové nad Labem, který upravuje nájemné 
pro následující roky v předloženém znění a pověřuje starostu města jeho 
podpisem, 
 

146/2008 – 39. RM - V  
schvaluje smlouvu o výpůjčce s příspěvkovou organizací Technické služby 
města Dvora Králové nad Labem, Seifertova 2936,  v předloženém znění a 
pověřuje starostu města jejím podpisem,  
 

147/2008 – 39. RM - V 
schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt: „Skatepark Dvůr Králové nad 
Labem“, 
 

148/2008 – 39. RM - V  
a) schvaluje projektový záměr: „Oprava plechové siluety sv. Jana 

Nepomuckého ve Dvoře Králové nad Labem – Žireč“ a způsob financování 
projektu, 

b) schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci projektu: „Oprava plechové 
siluety sv. Jana Nepomuckého ve Dvoře Králové nad Labem – Žireč“, 

 
149/2008 – 39. RM - V  

doporučuje ZM schválit prodej nebytového prostoru - garáže č. 1661/8 včetně 
spoluvlastnického podílu na spol. částech domu  s č.p. 1599 a č.p. 1661 a 
st.p.č. 1803 a st.p.č. 1804 na rozhraní ulic Kotkova a Plk. Švece v obci a k.ú. 
Dvůr Králové nad Labem za celkovou kupní cenu Kč 83.553,- a doporučuje 
ZM v tomto smyslu schválit kupní smlouvu a pověřit starostu města jejím 
podpisem, 
 

150/2008 – 39. RM - V  
a) doporučuje ZM schválit záměr prodeje domu č.p. 1963-1964 v ul. Kollárova 

se st.p.č. 2359 a st.p.č. 2360 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle zák. 
72/1994 Sb. po bytových jednotkách nájemníkům s tím, že konkrétní 
nabídky k  prodeji budou vyhlášeny radou města na základě doporučení 
majetkové komise a s ohledem na stavebně technický  stav nemovitostí, 

b) doporučuje ZM schválit záměr prodeje domu č.p. 850 v ul. Kotkova se 
st.p.č. 1027 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle zák. 72/1994 Sb. po 
bytových jednotkách nájemníkům s tím, že konkrétní nabídky k  prodeji 
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budou vyhlášeny radou města na základě doporučení majetkové komise a 
s ohledem na stavebně technický  stav nemovitostí, 

c) doporučuje ZM schválit záměr prodeje domu č.p. 1159 v ul. Heydukova se 
st.p.č. 1369 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem jako celku formou obálkové 
metody s tím, že konkrétní podmínky prodeje budou předjednány 
majetkovou komisí a  následně vyhlášeny radou města a zveřejněny na 
Úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 

d) doporučuje ZM schválit záměr prodeje volných bytových jednotek 
v domech určených k prodeji formou obálkové metody s tím, že konkrétní 
podmínky prodeje budou předjednány majetkovou komisí a  následně 
vyhlášeny radou města a zveřejněny na Úřední desce Městského úřadu Dvůr 
Králové nad Labem, 

 
151/2008 – 39. RM - V  

doporučuje ZM schválit  záměr prodeje volné bytové jednotky č. 1531/11 
v domě č.p. 1531-1532 v ul. Raisova včetně spoluvlastnického podílu na spol. 
částech domu a st.p.č. 1756 a st.p.č. 1757 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem 
s tím, že konkrétní podmínky prodeje budou předjednány majetkovou komisí a  
následně vyhlášeny radou města a zveřejněny na Úřední desce Městského 
úřadu Dvůr Králové nad Labem, 
 

152/2008 – 39. RM - V  
a) schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu služebního bytu v čp. 299, 

náměstí Václava Hanky, Dvůr Králové nad Labem  v předloženém znění a 
pověřuje starostu města jeho podpisem, 

b) schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na byt č. 11 v čp. 2755, Sadová, 
Dvůr Králové nad Labem v předloženém znění a pověřuje starostu města 
jeho podpisem, 

 
153/2008 – 39. RM - V 

bere na vědomí zvýšení nájemného u jednotlivých nebytových prostor pro rok 
2008 s ohledem na výši inflace dosaženou v roce 2007 v předloženém znění, 
 

154/2008 – 39. RM - V  
a) bere na vědomí zrušení žádosti společnosti PRO BONO PUBLICO o.p.s., 

náměstí T. G. Masaryka 40, Dvůr Králové nad Labem o generální pronájem 
objektu č.p. 40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, 

b) ruší v návaznosti na rozhodnutí společnosti PRO BONO PUBLICO o.p.s. 
své usnesení č. 124b/2008 – 38. RM ze dne 05.02.2008, 

 
155/2008 – 39. RM - V  

schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor č. 4 v č.p. 
400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem s Městskou nemocnicí, a. s., 
zastoupenou ředitelem Ing. Miroslavem Vávrou, CSc., Vrchlického 1504, Dvůr 
Králové nad Labem, ke dni 29.02.2008 a pověřuje starostu města jejím 
podpisem, 
 

156/2008 – 39. RM - V 
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 a) schvaluje výsledné pořadí uchazečů o pronájem bytu vzešlé z vyhodnocení 
nabídek dle obálkové metody na pronájem bytu č. 41 v čp. 2903, Eduarda 
Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, 

b) bere na vědomí odstoupení  z obálkové metody na pronájem bytu č. 41 
v č.p. 2903, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, 

c) schvaluje nájemní smlouvu na byt č. 41 v č.p. 2903, Eduarda Zbroje, Dvůr 
Králové nad Labem  na dobu určitou 2 roky a pověřuje starostu města jejím 
podpisem po splnění podmínky, že před podpisem smlouvy bude uhrazena 
kauce na účet města ve výši trojnásobku měsíčního nájemného vč. úhrady 
za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu, 

d) schvaluje nájemní smlouvu na byt č. 41 v č.p. 2903, 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 
navrženou 1. náhradníkem, ostatní podmínky zůstávají shodné s bodem c) 
tohoto usnesení, 

 
157/2008 – 39. RM - V  

a) schvaluje  výsledné   pořadí  uchazečů  o  pronájem  bytu  vzešlé 
z vyhodnocení nabídek dle obálkové metody na pronájem bytu č. 22 v č.p. 
58, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, 

b) schvaluje nájemní smlouvu na byt č. 22 v č.p. 58, náměstí T. G. Masaryka, 
Dvůr Králové nad Labem  na dobu určitou 2 roky a pověřuje starostu města 
jejím podpisem, po splnění podmínky, že před podpisem smlouvy bude 
uhrazena kauce na účet města kauci ve výši trojnásobku měsíčního 
nájemného vč. úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. 
Nájemní smlouva bude uzavřena nejpozději do 10-ti dnů od řádného 
vyklizení a předání bytu od původních nájemců bytu, 

c) schvaluje nájemní smlouvu na byt č. 22 v č.p. 58, náměstí T. G. Masaryka, 
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 
navrženou  1. náhradníkem, ostatní podmínky zůstávají shodné s bodem b) 
tohoto usnesení,  

 
158/2008 – 39. RM - V  

schvaluje dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na byt č. 112 v č.p. 850, Kotkova, 
Dvůr Králové nad Labem na základě kterého bude ukončena 100 % sleva na 
nájemném a pověřuje starostu města jeho podpisem, 
 

159/2008 – 39. RM - V  
bere na vědomí předloženou úpravu výše nájemného u bytů v domech č.p. 
2954, č.p. 2955  a  č.p. 2963  v  ul. Štefánikova,  Dvůr Králové nad Labem o 
2,8 %, a to na základě roční míry inflace roku 2007 od měsíce dubna 2008, 
 

160/2008 – 39. RM - V  
neschvaluje nájemní smlouvu na byt č. 32 v č.p. 2903, Eduarda Zbroje, Dvůr 
Králové nad Labem a trvá na vyklizení a předání bytu nejpozději do 
28.02.2008, 
 
 

161/2008 – 39. RM - V  
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neschvaluje přidělení bytu a zamítá žádost o přidělení bytu v mimořádně tíživé 
životní situaci, 

 
162/2008 – 39. RM - V  

schvaluje smlouvu o umístění kanalizační přípojky v pozemkové parcele č. 
2628/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem s firmou KARSIT s.r.o., Jaromírova 
91, 551 01 Jaroměř a pověřuje starostu města jejím podpisem, 
 

163/2008 – 39. RM - V   
schvaluje  „Smlouvu o umístění“ na část pozemku  st.p.č. 6  v k.ú. Dvůr 
Králové nad Labem  a pověřuje starostu města jejím podpisem, 
 

164/2008 – 39. RM - V  
a) schvaluje smlouvu o umístění plynovodní přípojky v pozemkové parcele č. 

3656/3 v  k.ú. Dvůr Králové nad Labem  a pověřuje starostu města jejím 
podpisem, 

b) schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na stavbu 
„NTL plynovodní přípojka pro rodinný domek č.p. 1748 Purkyňova ulice 
Dvůr Králové n.L.“ a VČP Net, s.r.o., Pražská třída 485, 500 04 Hradec 
Králové zastoupené na základě plné moci firmou RWE Distribuční služby, 
s.r.o., Plynárenská 499/1, 654 02 Brno a pověřuje starostu města jejím 
podpisem, 

 
165/2008 – 39. RM - V  

a) schvaluje záměr prodeje p.p.č. 302/13, p.p.č. 302/14, p.p.č. 302/15, p.p.č. 
587/1, st.p.č. 166/2, st.p.č. 170/2 v k.ú. Lipnice u Dvora Králové za kupní 
cenu 150,--Kč /m2pozemkové parcely a za kupní cenu 300,-- Kč/m2 stavební 
parcely, 

b) ukládá vedoucí  odboru RIM zveřejnit na Úřední desce Městského úřadu 
Dvůr Králové nad Labem záměr prodeje  p.p.č. 302/13, p.p.č. 302/14, p.p.č. 
302/15, p.p.č. 587/1, st.p.č. 166/2, st.p.č. 170/2 v k.ú. Lipnice u Dvora 
Králové, 

 
166/2008 – 39. RM - V  

doporučuje ZM neschválit prodej pozemků p.p.č. 975/2, p.p.č. 80/3 a  p.p.č. 
80/5 v k.ú. Verdek firmě BATIS-Verdek, spol. s r.o., Verdek 19, 544 01  Dvůr 
Králové nad Labem, 
 

167/2008 – 39. RM - V 
schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
číslo IE-12-2001884/VB/72 na stavbu „Dvůr Králové n.L. – rekonstrukce NN 
lokalita Žižkov“ s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 a 
pověřuje starostu města jejím podpisem, 
 

168/2008 – 39. RM - V  
bere na vědomí ukončení řádné inventarizace majetku Města Dvůr Králové nad 
Labem dle zákona  č. 563/1991 Sb., o účetnictví,  v platném znění, § 29 a § 30 
za rok 2007, 
 

169/2008 – 39. RM - V  
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schvaluje výši nájemného za pronájem poměrné části pozemku p. p. č. 858 a p. 
p. č. 3997 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za účelem umístění reklamního 
zařízení o výměře 1,5 m x 2,5 m  10.000,-- Kč/rok,  
 

170/2008 – 39. RM - V  
a) doporučuje ZM schválit přistoupení k projektu obytné zóny SYLVÁROV 

za finanční spoluúčasti na vybudování  inženýrských  sítí ve výši 150.000,- 
Kč na stavební parcelu a pověřit starostu města podpisem smlouvy o 
sdružení finančních prostředků dle § 829 a násl. Občanského zákoníku, 

b) ukládá vedoucí odboru RIM předložit radě města návrh postupu, přípravy a 
prodeje jednotlivých stavebních pozemků v dané lokalitě, 

 
171/2008 – 39. RM - V  

a)  bere na vědomí, že do výběrového řízení na pronájem nebytového  prostoru 
č. 2 v čp. 2957 v ul. Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, ve kterém byla 
min. cena nájemného stanovena na částku 600,- Kč/m2/rok, se nepřihlásil 
žádný zájemce, 

b) vyzývá případné zájemce k podání nabídky na pronájem nebytového 
prostoru č. 2 v čp. 2957 v ul. Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, za 
těchto podmínek: 
•  min. cena nájemného 600,- Kč/m2/rok, vč. uplatnění meziročního 

inflačního růstu, 
•     nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let, 
• využití nebytového prostoru bude v souladu s jeho stavebně-

technickým určením, 
•     kritéria výběru:  cena – koef. 0,5, využití NP – koef. 0,5, 

c)  ukládá vedoucí odboru RIM zveřejnit na Úřední desce Městského úřadu 
Dvůr Králové nad Labem výzvu k podání nabídky za podmínek dle bodu 
b) tohoto usnesení. 

 
 
 
 
 
 
  Daniel Lukeš      Ing. Petr Mrázek 
  starosta města         místostarosta 
 
 
     


