
 

RADA  MĚSTA  DVŮR  KRÁLOVÉ  NAD  LABEM 

 

118. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané dne 17.05.2010 

 

R/488/2010 - 118. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
a)   schva lu je  

podání žádosti o dotaci z integrovaného operačního programu výzva č. 06 (Technologická centra a 
elektronické spisové služby v území) s cílem vzniku moderního plně vybaveného technologického 
centra, které bude splňovat požadavky na zajištění veškerých potřeb provozovaných aplikací v 
současnosti i budoucnosti,  

b )   uk ládá 
1.  vedoucímu odboru informatiky 

1.  zajistit podání žádosti o dotaci z integrovaného operačního programu výzva č. 06 na příslušné 
ministerstvo,  

Termín: 31.05.2010 
c )   pověřu je  

starostku podpisem žádosti o dotaci z integrovaného operačního programu č.06, 
d )   uk ládá 

1.  vedoucímu odboru informatiky 
1.  zahrnout požadované finanční prostředky do návrhu rozpočtu pro rok 2011.  

R/489/2010 - 118. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   doporuču je  

ZM neposkytnout dotaci občanskému sdružení Naděje - Klub vzdělávání pro menšiny,  Dvůr Králové 
nad Labem,  

b )   neschva lu je  
poskytnutí nebytových prostor vzhledem ke špatnému technickému stavu, nutnosti nákladné 
rekonstrukce a případné rekolaudaci pro daný účel.  

R/490/2010 - 118. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

schva lu je  
výši provize 5% z prodeje vstupenek v městském informačním centru, pro charitativní účely a 
humanitární akce nulovou provizi. 

R/491/2010 - 118. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   souh las í  

s rozšířením závazku zhotovitele ve smlouvě o dílo ze dne 25.05.2009 uzavřené s RTA s. r. o., o. z. 
RTA Východní Čechy, Hradec Králové o spolupůsobení při finanční kontrole, 

b )   schva lu je  
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "DVD o městě Dvůr Králové nad Labem" uzavřený s firmou RTA s. r. 
o., o. z. RTA Východní Čechy, Hradec Králové a pověřuje starostku města podpisem tohoto dodatku. 
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R/492/2010 - 118. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

uk ládá 
1.  vedoucímu odboru rozpočtu a financí 
 zajistit úpravu položek v návrhu nejbližší rozpočtové změny roku 2010 o částku 20.000,- Kč navýšit 

neinvestiční příspěvek Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem, Sladkovského 530, Dvůr 
Králové nad Labem na tisk publikace "Zločin a trest ve Dvoře Králové nad Labem" z kapitoly 16.  

Termín: 24.06.2010 

R/493/2010 - 118. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

souh las í  
s přijetím daru ve formě knižních titulů v hodnotě 2.708,- Kč vč. DPH od Moravské zemské knihovny, 
Brno. 

R/494/2010 - 118. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   schva lu je  

poskytnutí dotace Vojensko - historickému a muzejnímu spolku Trutnov, Trutnov ve výši 5.000,- Kč,  
b )   schva lu je  

smlouvu o poskytnutí dotace Vojensko - historickému a muzejnímu spolku Trutnov, Trutnov a pověřuje 
starostku města jejím podpisem. 

R/495/2010 - 118. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   bere  na  vědomí  

poskytnutí dotace Základní škole Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje ve výši 10.000,- Kč, na realizaci projektu "Běh Schulzovými sady" a souhlasí 
s poskytnutím těchto finančních prostředků na účet města Dvůr Králové nad Labem jako zřizovatele 
příjemce dotace, 

b )   schva lu je  
smlouvu mezi Královéhradeckým krajem, Základní školou Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, 
Školní 1235 a městem Dvůr Králové nad Labem, na projekt uvedený v bodu a) a pověřuje starostku 
města jejím podpisem, 

c )   bere  na  vědomí  
poskytnutí dotace Základní škole Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884, z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje ve výši 22.000,- Kč, na realizaci projektu "Materiálové zajištění kurzů 
podporujících zdravý životní styl" a souhlasí s poskytnutím těchto finančních prostředků na účet města 
Dvůr Králové nad Labem jako zřizovatele příjemce dotace, 

d )   schva lu je  
smlouvu o poskytnutí dotace mezi Královéhradeckým krajem, Základní školou Podharť, Dvůr Králové 
nad Labem, Máchova 884 a městem Dvůr Králové nad Labem na projekt uvedený v bodu c), a 
pověřuje starostku města jejím podpisem, 

e )   bere  na  vědomí  
poskytnutí dotací Základní škole Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje ve výši 20.000,- Kč na realizaci projektu "Sportovně adaptační pobyt žáků", 
ve výši  21.000,- Kč na realizaci projektu "Cestujeme ve škole, spojujeme znalosti, díváme se kolem 
sebe" a ve výši 10.000,- Kč, na realizaci projektu "Pracujeme spolu, mluvíme spolu a to nejen ve 
škole" a souhlasí s poskytnutím těchto finančních prostředků na účet města Dvůr Králové nad Labem 
jako zřizovatele příjemce dotace, 

f )   schva lu je  
smlouvy o poskytnutí dotací mezi Královéhradeckým krajem, Základní školou Strž, Dvůr Králové nad 
Labem, E. Krásnohorské 2919 a městem Dvůr Králové nad Labem, na projekty uvedené v bodu e), a 
pověřuje starostku města jejich podpisy, 

g )   uk ládá 
1.  vedoucímu odboru rozpočtu a financí 

1.  zapracovat poskytnuté částky dotace, dle dodaného podkladu odborem ŠKS, do návrhu 
nejbližší rozpočtové změny.  
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R/496/2010 - 118. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
a)   schva lu je  

poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,- Kč,  
b )   schva lu je  

darovací smlouvu dle písm. a) a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/497/2010 - 118. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   souh las í  

s obnovením přerušené spolupráce na úseku ochrany spotřebitelů se Sdružením českých 
spotřebitelů,  Praha, 

b )   schva lu je  
dodatek č. 5  ke smlouvě uzavřené se Sdružením českých spotřebitelů ze dne 10.10.2003 a pověřuje 
starostku města jeho podpisem. 

R/498/2010 - 118. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

schva lu je  
snížení roční výše poplatku za komunální odpad na hodnotu 530,-- Kč pro poplatníky uvedené v 
příloze č. 1 Poplatek za komunální odpad - seznam poplatníků - žádosti o snížení (částečné 
prominutí) sazby část. 8 - rok 2010.  

R/499/2010 - 118. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   schva lu je  

v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  přijetí 
dotace na projekt "Analýza rizik přítomnosti chlorovaných uhlovodíků v podzemních vodách v jímacím 
území Dvůr Králové nad Labem",  

b )   schva lu je  
smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace s Královéhradeckým krajem a pověřuje starostku města 
podpisem smlouvy, 

c )   uk ládá 
1.  vedoucímu odboru rozpočtu a financí 

1.  zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu nejbližší rozpočtové změny. 

R/500/2010 - 118. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   schva lu je  

plnou moc pro Mgr. Dušana Kubicu pro jednání s Nadací Proměny o projektu „Schulzovy sady - 
zelené centrum města”,  

b )   pověřu je  
starostku města podpisem plné moci. 

R/501/2010 - 118. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   bere  na  vědomí  

zápis z otevírání obálek a souhrnný protokol aukce o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky na akci: 
„Výběr dodavatele na opravu průčelí fasády 1.N.P. bytového domu čp. 57 na náměstí T.G.M. ve 
Dvoře Králové nad Labem“ ze dne 07.05.2010, 

b )   rozhodu je  
na základě tohoto protokolu o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku a o 
dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek,  

c )   schva lu je  
smlouvu o dílo s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky  a pověřuje starostku města 
jejím podpisem, 

d )   uk ládá 
1.  vedoucímu odboru rozvoje, investic a majetku města 

1.   informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku.  
Termín: 24.05.2010 

e)   uk ládá 
1.  vedoucímu odboru rozpočtu a financí 

1.  zahrnout přesun finančních prostředků do návrhu nejbližší rozpočtové změny.   
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R/502/2010 - 118. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   schva lu je  

zadání veřejné zakázky prostřednictvím e-aukčního softwarového systému PROe.biz., časový 
harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací dokumentaci a realizaci akce: „Odvětrání 
balkonu hlavního sálu Hankova domu“ mimo režim vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem 
- Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, 

b )   schva lu je  
zveřejnění této veřejné zakázky na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem a na 
internetových stránkách města, 

c )   schva lu je  
vedoucí odboru RIM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci veřejné zakázky a 
ukládá vedoucí odboru RIM zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech, 

d )   schva lu je  
složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků v předloženém 
znění, 

e )   uk ládá 
1.  hodnotící komisi 

1.  (případně náhradníkům za členy komise) zahájit svoji činnost prvním jednáním před otevíráním 
obálek s doručenými nabídkami.  

Termín: 01.06.2010 

R/503/2010 - 118. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   schva lu je  

zahájení veřejné zakázky prostřednictvím e-aukčního softwarového systému PROe.biz,, časový 
harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací dokumentaci a realizaci akce: „Výměna oken v 
přístavbě MŠ Drtinova“ mimo režim vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem - Pravidla pro 
zadávání zakázek malého rozsahu, 

b )   schva lu je  
zveřejnění této veřejné zakázky na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem a na 
internetových stránkách města, 

c )   schva lu je  
vedoucí odboru RIM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci veřejné zakázky a 
ukládá vedoucí odboru RIM zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech, 

d )   schva lu je  
složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků v předloženém 
znění, 

e )   uk ládá 
1.  hodnotící komisi 

1.  (případně náhradníkům za členy komise) zahájit svoji činnost prvním jednáním před otevíráním 
obálek s doručenými nabídkami.  

Termín: 02.06.2010 

R/504/2010 - 118. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   bere  na  vědomí  

žádost o provozování skateparku od občanského sdružení STREET TEAM ACID-HOUSE,  
b )   schva lu je  

záměr výpůjčky části pozemku ve sportovním areálu pod Hankovým domem p.p.č. 260/8 v k.ú. Dvůr 
Králové nad Labem, na kterém je umístěn skatepark (rozměr 19x17m), 

c )   uk ládá 
1.  vedoucímu oddělení RIM-EMM 

1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr města dle části b) 
tohoto usnesení. 

Termín: 24.05.2010 
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R/505/2010 - 118. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   schva lu je  

zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací dokumentaci 
a realizaci akce „Úprava parteru pod Hankovým domem“ v souladu s  článkem 4. bod 4. vnitřního 
předpisu města Dvůr Králové nad Labem  - Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu,  

b )   schva lu je  
zveřejnění této veřejné zakázky v souladu článkem 6. bod 1. vnitřního předpisu města Dvůr Králové 
nad Labem - Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu,  

c )   schva lu je  
vedoucí odboru RIM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci veřejné zakázky a 
ukládá vedoucí odboru RIM zajistit přípravu akce a její realizaci  v navržených termínech, 

d )   schva lu je  
složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků v předloženém 
znění, 

e )   uk ládá 
1.  hodnotící komisi 

1.  členům hodnotící komise (případně náhradníkům za členy komise) zahájit svoji činnost prvním 
jednáním dne 7.6.2010 před otevíráním obálek s doručenými nabídkami. 

Termín: 07.06.2010 

R/506/2010 - 118. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   souh las í  

se započtením pohledávek města Dvůr Králové nad Labem vůči společnosti Vodovody a kanalizace 
Dvůr Králové nad Labem spol. s r.o. z hrazeného vodného a stočného v případě, že odběratelem je 
samo město nebo je odběratelem smluvní partner města, 

b )   uk ládá 
1.  vedoucímu odboru rozpočtu a financí, vedoucímu odboru rozvoje, investic a majetku města 

1.  zajistit veškeré úkony spojené se započítáním pohledávek dle bodu a).  

R/507/2010 - 118. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   schva lu je  

záměr prodat st.p.č. 3329 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem,  
b )   uk ládá 

1.  vedoucímu oddělení RIM-EMM 
1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr prodat st.p.č. 3329 

v k.ú. Dvůr Králové nad Labem.   
Termín: 21.05.2010 

R/508/2010 - 118. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   schva lu je  

změnu nájemních smluv ze dne 17.03.1994 ve smyslu změny v osobě nájemce,  
b )   schva lu je  

v tomto smyslu Dodatky č.1 k nájemním smlouvám ze dne 17.03.1994 a pověřuje starostku města 
jejich podpisem.  

R/509/2010 - 118. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

schva lu je  
schvaluje zajištění přístřeší pro nájemce bytu č. 11 v čp. 1159, Heydukova, Dvůr Králové nad Labem,  

R/510/2010 - 118. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

schva lu je  
schvaluje zajištění přístřeší pro nájemce bytu č. 31 v čp. 1987, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad 
Labem,   

R/511/2010 - 118. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   schva lu je  

prodloužení smlouvy o ubytování na byt č. 32 v čp. 950, Boženy Němcové, Dvůr Králové nad Labem, 
b)   schva lu je  
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dodatek č. 7 ke smlouvě o ubytování na byt č. 32 v čp. 950, Boženy Němcové, Dvůr Králové nad 
Labem, na základě kterého bude smlouva ze dne 11.06.2002 prodloužena na dobu určitou 1 rok, tj. do 
30.06.2011 a pověřuje starostku města jeho podpisem. 

R/512/2010 - 118. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   bere  na  vědomí  

žádost  ze dne 29.04.2010,  
b )   t rvá  

na svém usnesení č. 341b/2010 - 114. RM ze dne 06.04.2010. 

R/513/2010 - 118. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   schva lu je  

zřízení úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 3608/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem 
za jednorázovou náhradu ve výši 1.200,- Kč vč. DPH, 

b )   schva lu je  
smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2002190 Dv. Králové n. L., knn připojení RD s ČEZ 
Distribuce, a.s., Děčín 4 a pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 

R/514/2010 - 118. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   bere  na  vědomí ,  že  

byl naplněn výpovědní důvod dle § 711 odst. 2 písm. b) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v 
platném znění pro výpověď z nájmu bytu č. 33 v čp. 2904, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, 

b)   schva lu je  
výpověď z nájmu bytu č. 33 v čp. 2904, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, z důvodu dle § 711 
odst. 2 písm. b) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění a pověřuje starostku města 
jejím podpisem. 

R/515/2010 - 118. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
a)   schva lu je  

zřízení úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 3684, č. 3687/1 v k.ú. Dvůr Králové 
nad Labem za jednorázovou náhradu ve výši 600,- Kč vč. DPH, 

b )   schva lu je  
smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2001578 Dv. Králové n. L., KNN přip. RD - U Dubu s 
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4 a pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 

R/516/2010 - 118. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

doporuču je  
ZM neschválit nákup pozemkových parcel č. 330/2, č. 330/3, č. 332 a č.333 -  všechny v k.ú. Bílé 
Poličany, druh pozemku - lesní pozemek.  

R/517/2010 - 118. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   schva lu je  

záměr snížit nájemné z nebytového prostoru č. 1 v čp. 2957, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, a 
to pro období 01.06.2010 - 24.03.2011, na částku 600,- Kč/m2/rok vč. uplatnění meziročního inflačního 
růstu,  

b )   uk ládá 
1.  vedoucímu oddělení RIM-EMM 

1.  zveřejnit na úřední desce městského úřadu záměr uvedený v části a) tohoto usnesení. 
Termín: 26.05.2010 

R/518/2010 - 118. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
 uk ládá 

1.  vedoucímu oddělení RIM-EMM 
1.  dále jednat se žadateli o prodej o podmínkách prodeje stavebních parcel č. 4011,  č. 4012, č. 

4013, č. 4014 a pozemkové parcely č.157/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem jako celku do 
podílového spoluvlastnictví vlastníků jednotek v domech čp. 2364-2367, ul. Erbenova, 
zapsaných na LV 5482 pro obec a k.ú.Dvůr Králové nad Labem.  

Termín: 31.5.2010 
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R/519/2010 - 118. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   schva lu je  

zřízení úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 454 v k.ú. Žireč Městys za 
jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč vč. DPH, 

b )   schva lu je  
smlouvu o zřízení věcného břemene s VČP Net, s.r.o., Hradec Králové, která je zastoupená na 
základě plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem a pověřuje starostku města 
podpisem smlouvy. 

R/520/2010 - 118. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   doporuču je  

ZM trvat na svém usnesení č. 564/2009 - 18.ZM ve věci prodeje pozemkové parcely č. 947/2 v k.ú. 
Dvůr Králové nad Labem,  

b )   neschva lu je  
záměr směny pozemkové parcely č. 947/2 o výměře 188 m2 ve vlastnictví města Dvůr Králové nad 
Labem za část stavební parcely č. 585/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem o stejné výměře,  

c )   bere  na  vědomí  
návrh na odkoupení nemovitosti - domu čp. 591 na st.p.č. 585/1 a st.p.č. 585/1 v obci a k.ú. Dvůr 
Králové nad Labem za cenu 7.300.000 Kč,  

d )   uk ládá 
1.  vedoucímu oddělení RIM-EMM 

1.  dále jednat  o podmínkách prodeje nemovitosti dle části c) tohoto usnesení.  
Termín: 28.05.2010 

R/521/2010 - 118. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   schva lu je  

záměr města pronajmout byt č. 61 v čp. 2900, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem jako byt bez 
předběžného určení za min. cenu 2.455,- Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) dle 
pravidel pro hospodaření s městskými byty, 

b )   uk ládá 
1.  vedoucímu oddělení RIM-EMM 

1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr města pronajmout 
byt č. 61 v čp. 2900, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem jako byt bez předběžného 
určení za min. cenu 2.455,- Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) dle pravidel pro 
hospodaření s městskými byty, 

Termín: 26.05.2010 
c )   schva lu je  

hodnotící komisi na pronájem bytu č. 61 v čp. 2900, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem.  

R/522/2010 - 118. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

uk ládá 
1.  místostarostovi Pavlu Krausovi  
2. vedoucímu oddělení RIM-EMM 

1.  svolat pracovní schůzku se zástupcem společnosti JUTA a.s. a předsedou SVJ Dukelská 2245, 
za účelem sjednání podmínek využívání pozemkové parcely č. 4780 oběma subjekty. 

Termín: 27.05.2010 

R/523/2010 - 118. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   schva lu je  

výpůjčku nemovitostí - pozemkové parcely č. 669/2 o výměře 21 m2, ostatní plocha - jiná plocha, č. 
677/6 o výměře 67 m2, ostatní plocha - jiná plocha, č. 677/11 o výměře 29 m2, ostatní plocha - jiná 
plocha, č. 678/1 o výměře 6938 m2, ostatní plocha - jiná plocha, č. 678/19 o výměře 14 m2, ostatní 
plocha - jiná plocha, č. 678/20 o výměře 22 m2, ostatní plocha - jiná plocha , č. 678/23 o výměře 14 
m2, ostatní plocha - jiná plocha, č. 678/29 o výměře 434 m2, ostatní plocha - jiná plocha, č.678/30 o 
výměře 522 m2, ostatní plocha - jiná plocha.č.678/34 o výměře 705 m2,  ostatní plocha - jiná plocha, č. 
678/35 o výměře 181 m2 a č. 4807 o výměře 47 m2, ostatní plocha - jiná plocha, všechny parcely v 
k.ú.Dvůr Králové nad Labem - od půjčitele, kterým je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město,  
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b)   schva lu je  
smlouvu o výpůjčce nemovitostí č. 2/512/2010 uzavřenou mezi Českou republikou - Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových a městem Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostku 
města jejím podpisem.  

 

R/524/2010 - 118. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   schva lu je  

záměr prodeje p.p.č. 2067/19 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem,  
b )   uk ládá 

1.  vedoucímu oddělení RIM-EMM 
1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr prodeje p.p.č. 

2067/19 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem.  
Termín: 21.05.2010 

R/525/2010 - 118. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   schva lu je  

záměr snížení záloh na energie spojené s užíváním nebytových  prostor v 2. nadzemním podlaží 
domu čp. 2, náměstí T.G.Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, pro Mateřské centrum Žirafa, o.s. 
Elišky Krásnohorské 2428, Dvůr Králové nad Labem,  s účinností od 01.06.2010,  

b )   uk ládá 
1.  vedoucímu oddělení RIM-EMM 

1.  zveřejnit záměr snížení záloh na energie na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad 
Labem.  

Termín: 24.05.2010 

R/526/2010 - 118. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   schva lu je  

záměr prodeje části pozemkové parcely č.3524/10 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, druh pozemku - 
ostatní plocha, o výměře cca 20 m2,  

b )   uk ládá 
1.  vedoucímu oddělení RIM-EMM 

1.  zveřejnit záměr prodeje části p.p.č. 3524/10 na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové 
nad Labem.  

Termín: 24.05.2010 

R/527/2010 - 118. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   schva lu je  

záměr výpůjčky nebytového prostoru č. 5 v čp. 2, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, o 
celkové výměře 51,50 m2, na dobu určitou do 15.12.2011, 

b )   schva lu je  
záměr výpůjčky nebytového prostoru č. 14 v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad 
Labem, o celkové výměře 14,50 m2, na dobu určitou do 15.12.2011, 

c )   uk ládá 
1.  vedoucímu oddělení RIM-EMM 

1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměry dle bodu a) a 
bodu b) tohoto usnesení. 

Termín: 18.05.2010 

R/528/2010 - 118. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   schva lu je  

umístění fotovoltaické elektrárny  na pozemkové parcele č. 4552 a částech pozemkových parcel č. 
4538, č. 4551, č. 4553, č. 4556 ve vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem, v obci a k.ú. Dvůr 
Králové nad Labem, v rozsahu Vytyčení uživatelské hranice č. 512/2009 ze dne 28.12.2009,  

b )   schva lu je  
uložení podzemního kabelového vedení 35 kV mezi výrobním zařízením - fotovoltaická elektrárna  a 
připojovacím bodem distribuční sítě VN společnosti ČEZ a.s. do pozemkových parcel ve vlastnictví 
města Dvůr Králové nad Labem - pozemkových parcel č. 4557, č. 4558, č. 4567, č. 4568 v k.ú. Dvůr 
Králové nad Labem a pozemkových parcel č. 580, č. 583, č. 586, č. 590 v k.ú. Zboží u Dvora Králové 
nad Labem,   
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c )   schva lu je  

smlouvu o umístění uzavřenou mezi městem Dvůr Králové nad Labem a ENERGOGROUP TX, s.r.o.   
Hradec Králové a pověřuje starostku města jejím podpisem.  
 
 
 
 
 
 Mgr. Edita Vaňková                                     Pavel Kraus  
    starostka města                         místostarosta  
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