
 

RADA  MĚSTA  DVŮR  KRÁLOVÉ  NAD  LABEM 

 

119. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané dne 31.05.2010 

 

R/529/2010 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
a)   schva lu je  

1.  zahájení veřejné zakázky prostřednictvím e-aukčního softwarového systému PROe.biz, časový 
harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací dokumentaci a realizaci akce: Nákup 
hardware (HW) mimo režim vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 21/2009 Pravidla 
pro zadávání zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, 

2.  zveřejnění této veřejné zakázky na úřední desce městského úřadu a na internetových stránkách 
Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 

3.  vedoucího odboru informatiky jako osobu oprávněnou jednat jménem zadavatele v rámci veřejné 
zakázky, 

4.  složení hodnotící komise včetně náhradníků v předloženém znění, 
b )   uk ládá 

1.  vedoucímu odboru informatiky 
1.  zajistit přípravu veřejné zakázky a její realizaci v navržených termínech, 

Termín: 06.07.2010 
Kontrolní termín: 14.6.2010 

2.  zahájit činnost komise prvním jednáním dne 09.06.2010 před soutěžním kolem v systému e-
aukce. 

R/530/2010 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   schva lu je  

záměr pronajmout pozemkové parcely č. 2253/1 a pozemkové parcely č. 2253/8 v k.ú. Dvůr Králové 
nad Labem, 

b )   uk ládá 
1.  vedoucímu oddělení RIM-EMM 
zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronajmout p.p.č. 2253/1 

a p.p.č. 2253/8 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem. 
Termín: 08.06.2010 

R/531/2010 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
a)   schva lu je  

pronájem části p.p.č. 693/11 o výměře 18 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za 9,-Kč/m2/rok, tj. roční 
nájemné 162,- Kč, Miroslavu Munzarovi, ***** ***** ****, *** ** **** ******* *** *****, 

b )   schva lu je  
v tomto smyslu nájemní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/532/2010 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   schva lu je  

pronájem pozemkové parcely č. 1116/6 o výměře 390 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za 5,-
Kč/m2/rok, tj. roční nájemné 1.950,- Kč, Františku Juříkovi, ***** *********** ****, *** ** **** ******* *** 
*****,     
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b)   schva lu je  
v tomto smyslu nájemní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/533/2010 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
a)   schva lu je  

pronájem části pozemkové parcely č. 1688/2 o výměře 50 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za 5,-
Kč/m2/rok, tj. roční nájemné 250,- Kč, Karlu Házovi, ***** ********* ****, *** ** **** ******* *** *****,  

b )   schva lu je  
v tomto smyslu nájemní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/534/2010 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
a)   schva lu je  

pronájem části pozemkové parcely č. 1085/1 o výměře 50 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za 5,-
Kč/m2/rok, tj. 250,- Kč, Viktoru Smažíkovi a Heleně Petrlové, *** ***** ********* ****, *** ** **** ******* *** 
*****,    

b )   schva lu je  
v tomto smyslu nájemní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/535/2010 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
a)   schva lu je  

pronájem pozemkové parcely č. 4777 o výměře 266 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za 5,-
Kč/m2/rok, tj roční nájemné 1.330,- Kč, Jaroslavě Kloudové, ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** 
*****,   

b )   schva lu je  
v tomto smyslu nájemní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/536/2010 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   schva lu je  

pronájem části pozemkové parcely č. 1085/1 o výměře 60 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za 5,- 
Kč/m2/rok, tj. roční nájemné 300,- Kč, Karlu Staffenovi, ***** ********* ****** ****, *** ** **** ******* *** 
*****,     

b )   schva lu je  
v tomto smyslu nájemní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/537/2010 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
a)   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

schválit směnu pozemkové parcely č. 1539/5 o výměře 68 m² ve vlastnictví  Evy Pušové, ***** ********* 
****, **** ******* *** ***** za pozemkovou č. 3716/2 o výměře 203 m² ve vlastnictví města Dvůr Králové 
nad Labem, obě v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, s finančním vyrovnáním rozdílu výměr v rozsahu 135 
m² za cenu 120,- Kč/m², to znamená celkovým finančním vyrovnáním  ve prospěch města Dvůr 
Králové nad Labem ve výši 16.200,- Kč, 

b )   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  
schválit směnnou smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem. 

R/538/2010 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
a)   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

schválit prodej pozemkové parcely č. 3785/2  o výměře 19 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní 
cenu 180,- Kč/m2, tedy za celkovou částku 3.420,- Kč, Oldřichu a Marii Vlčkovým, ***** ******** ****, *** 
** **** ******* *** *****,     

b )   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  
schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem  

R/539/2010 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
a)   schva lu je  

zřízení úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 3597 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za 
jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč bez DPH, 
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b)   schva lu je  
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo: IV-12-2006227/VB/001 s ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, která je zastoupena na základě plné moci společností 
ELPROMONTA CZ s.r.o., Semtín 112, Pardubice, a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/540/2010 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
a)   bere  na  vědomí  

zápis z jednání likvidační komise dne 20.05.2010 
b)   schva lu je  

1. vyřazení osobního automobilu Škoda Felicia - combi, inv.č. 021380180 , SPZ TUI 12-30, svěřeného 
do majetku Pečovatelské službě města Dvůr Králové nad Labem s tím, že prostředky získané 
prodejem automobilu, v souladu s článkem 2.4., písm. g) zřizovací  listiny Pečovatelské služby města 
Dvůr Králové nad Labem budou použity k financování hlavní činnosti správce vyřazovaného majetku, 
2. vyřazení majetku města Dvůr Králové nad Labem svěřeného městem zřizované organizaci 
Mateřská škola Elišky Krásnohorské, ekologickou likvidací elektroodpadu a fyzickou likvidací 
veškerých ostatních vyřazovaných věcí, 
3. vyřazení majetku města -  nalezených věcí bez užitné  hodnoty - fyzickou likvidací,  
4. vyřazení majetku města, nalezených jízdních kol -  veřejnou dražbou 
5. vyřazení majetku svěřeného Technickým službám města Dvora Králové nad Labem fyzickou 
likvidací, s podmínkou likvidace prodejem u věcí , splňujících podmínku výkupu druhotných surovin 

c )   uk ládá 
1.  vedoucímu oddělení RIM-EMM 

1.  1. předložit radě města ke schválení kupní smlouvu na prodej osobního automobilu Škoda 
Felicia-kombi,  
2. předložit radě města na vědomí dražební protokol o prodeji nalezených věcí v dražbě,   
3. jako předsedovi likvidační komise, zajistit dohled nad řádným způsobem likvidace 
jednotlivých věcí z majetku města a průkazné provedení schválených způsobů likvidace 
vyřazeného majetku.  
               Termín: 31.08.2010 

R/541/2010 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
a)   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

schválit prodej části pozemkové parcely č. 1037/1, která bude upřesněna geometrickým plánem, v k.ú. 
Dvůr Králové nad Labem,  za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2,  Naděždě a Danielu Humlovým, ***** 
******* ****, *** ** **** ******* *** *****, za podmínky úhrady nákladů spojených s vyhotovením 
geometrického zaměření, 

b )   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  
pověřit starostku města podpisem kupní smlouvy obsahující obligatorní náležitosti uvedené v části a) 
tohoto usnesení.  

R/542/2010 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
a)   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

schválit prodej pozemkové parcely č. 1131/104  o výměře 70 m² v k.ú.Dvůr Králové nad Labem, za 
kupní cenu ve výši 180,-Kč/m², tj. za celkovou kupní cenu 12.600,- Kč, Zdeňku Fléglovi, ***** ******* 
****, *** ** **** ******* *** *****,  

b )   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  
schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem. 

R/543/2010 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
a)   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

schválit prodej pozemkové parcely č. 1539/10 o výměře 24 m2, část pozemkové parcely č. 1539/11 a 
část pozemkové parcely č. 1539/17, které budou upřesněny na základě geometrického plánu, v k.ú. 
Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 180,-Kč/m2, Janě a Jiřímu Havlovým, ***** ********* ****, *** ** 
**** ******* *** *****, za podmínky úhrady nákladů spojených s vyhotovením geometrického zaměření a 
nákladů na vklad do katastru nemovitostí kupujícími,        

b )   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  
pověřit starostku města podpisem kupní smlouvy obsahující obligatorní náležitosti uvedené v části a) 
tohoto usnesení. 
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R/544/2010 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  

neschva lu je  
přidělení sociálního bytu - v mimořádně tíživé životní situaci ******* *******, ******* ******** ****, **** 
******* *** ***** a její žádost zamítá. 

R/545/2010 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
a)   bere  na  vědomí ,  že  

u Vendulky Suchomelové, ******* ******** ****, **** ******* *** *****, 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 ** ** * *** ****, ******* ********, **** ******* *** *****, 

b )   schva lu je  
výpověď z nájmu bytu ** ** * *** ****, ******* ********, **** ******* *** *****, **************, ******* ******** 
****, **** ******* *** *****, 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/546/2010 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
a)   schva lu je  

záměr města pronajmout byt č. 52 v čp. 1974, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem jako byt 
bez předběžného určení za min. cenu 2.210,- 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. 52 v čp. 1974, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem jako byt bez předběžného 
určení za min. cenu 2.210,- Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) dle pravidel pro 
hospodaření s městskými byty, 

Termín: 9.6.2010 
c )   schva lu je  

hodnotící komisi na pronájem bytu č. 52 v čp. 1974, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem ve 
složení: Kraus Pavel (náhradník Mgr. Biben Vasil), Janeček Jiří (náhradník Hiltscherová Jaroslava) a 
Iva Škopová (náhradník Jitka Rosecká DiS.). 

R/547/2010 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
a)   schva lu je  

zřízení úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 3688/1 v k.ú. Dvůr nad Labem za 
jednorázovou finanční náhradu ve vyšší 3.462,- Kč bez DPH, 

b )   schva lu je  
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na stavbu "„0486/08 JUTA a.s - přepojení 
OK" s Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle a pověřuje 
starostku města podpisem smlouvy. 

R/548/2010 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
a)   schva lu je  

záměr města pronajmout byt č. 23 v čp. 734, Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem, jako byt určený 
pro občany v mimořádně tíživé životní situaci, 

b )   uk ládá 
1.  vedoucímu oddělení RIM-EMM 

1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr města pronajmout 
byt č. 23 v čp. 734, Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem, jako byt určený pro občany v 
mimořádně tíživé životní situaci. 

Termín: 09.06.2010 

R/549/2010 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   bere  na  vědomí  

žádost Mateřského centra Žirafa, o.s., náměstí T. G. Masaryka 2, Dvůr Králové nad Labem o 
prodloužení nájemní smlouvy  na nebytové prostor o výměře 81,81 m2 nacházejících se v 2. 
nadzemním podlaží domu čp. 2, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, 
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b )   neschva lu je  

záměr pronájmu nebytových prostory o celkové výměře 81,81 m2 nacházejících se v 2. nadzemním 
podlaží domu čp. 2, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, 

c )   schva lu je  
záměr výpůjčky nebytových prostor o výměře 81,81 m2 nacházejících se v 2. nadzemním podlaží 
domu čp. 2, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou 1 rok, 

d )   uk ládá 
1.  vedoucímu oddělení RIM-EMM 
     zveřejnit záměr výpůjčky nebytových prostor o výměře 81,81 m², nacházejících se v 2. nadzemním 

podlaží domu čp. 2, náměstí T.G.Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou - 1 rok, na 
úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem.  

      Termín: 09.06.2010 

R/550/2010 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
a)   bere  na  vědomí  

zápis z jednání majetkové komise rady města ze dne 21.05.2010, 
b )   schva lu je  

cenu 500 Kč/m2 stavební parcely  a 180 Kč/m2 pozemkové parcely v obci a k.ú. Dvůr Králové nad 
Labem, 
cenu 300 Kč/m2 stavební parcely a 100 Kč/m2 pozemkové parcely v ostatních k.ú. obce Dvůr Králové 
nad Labem 
jako ceny v místě a čase obvyklé při prodeji pozemků z vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem, 

c )   uk ládá 
1.  vedoucímu oddělení RIM-EMM 
     předložit RM smlouvu o smlouvě budoucí darovací na pozemkovou parcelu č. 2294/1 v k.ú. Dvůr 

Králové nad Labem s vlastníky pozemkové parcely, uvedenými na LV 7233 pro obec a k.ú.Dvůr 
Králové nad Labem se současným závazkem města Dvůr Králové nad Labem vybudovat  na tomto 
pozemku místní komunikaci  na náklady města Dvůr Králové nad Labem. 

                 Termín: 31.08.2010 

R/551/2010 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

schválit prodej nemovitosti domu čp. 39, sestávající z budovy k bydlení včetně nebytových prostor, 
ocelokolny bez čp., vše na  st.p.č. 4 a dále st.p.č. 4 o výměře 1 353 m² a st.p.č 71 o výměře 16 m², 
vše v k.ú. Zboží u Dvora Králové, za celkovou kupní  cenu 2.280.000,- Kč - a to ideální ½ do SJM 
manželům Marii a Jiřímu Dudovým, ***** ***** *** **, **** ******* *** *****, za spoluvlastnický podíl 
1.140.000,- Kč a druhou ideální ½ do SJM manželům Zdence a Michalovi Lukáčovým, ***** ***** *** 
**, **** ******* *** *****, za spoluvlastnický podíl 1.140.000,- Kč, s tím že doporučuje ZM schválit  
úhradu kupní ceny následujícím způsobem: 
- část kupní ceny v částce Kč 800.000,- bude uhrazena kupujícími, manželi Marií a Jiřím Dudovými 
před podpisem kupní smlouvy, 
- zbytek kupní ceny ve výši Kč 340.000,- navýšený o 10% tj. Kč 374.000,- bude uhrazen formou 
měsíčních splátek, a to po Kč   6.300,- po dobu 59 měsíců, a 60. splátkou ve výši 2. 300Kč, kupujícími 
manželi Marií a Jiřím Dudovými,  
- část kupní ceny v částce Kč 800.000,- bude uhrazena kupujícími, manželi Zdenkou a Michalem 
Lukáčovými  před podpisem kupní smlouvy, 
- zbytek kupní ceny ve výši Kč 340.000,- navýšený o 10% tj. Kč 374.000,- bude uhrazen formou 
měsíčních splátek, a to po Kč  6.300,- po dobu 59 měsíců, a 60. splátkou ve výši 2. 300Kč, kupujícími 
manželi Zdenkou a Michalem Lukáčovými, 
- kupní smlouva bude dále obsahovat ujednání o zřízení  zástavního práva ve prospěch města na 
nesplacenou část kupní ceny, 
- v kupní smlouvě bude uplatněna možnost ztráty výhody splátek v případě prodlení s některou ze 
splátek a v případě prodlení se splátkou o více jak jeden měsíc bude mít prodávající právo odstoupit 
od kupní smlouvy. Při odstoupení od smlouvy  bude kupujícím vrácena celá částka uhrazená před 
podpisem kupní smlouvy tj. Kč 800.000,- a  50% z částky zaplacených splátek, zbytek uhrazených 
splátek propadne ve prospěch prodávajícího jako smluvní pokuta,  

b )   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  
schválit v tomto smyslu kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem.  
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R/552/2010 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
a)   bere  na  vědomí  

dopis Lenky Šimkové, ******* ****** ****, **** ******* *** ***** ze dne 17.05.2010, 
b )   t rvá  

na svém usnesení č. 14b/2010 - 106. RM ze dne 11.01.2010. 

R/553/2010 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   vydává 

souhlas MUDr. Liběně Holíkové, **** ******* *** ***** k podnájmu nebytového prostoru č. 8 v čp. 40, 
náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem společnosti CLR LauRa s.r.o., Preslova 449, Dvůr 
Králové nad Labem, na dobu určitou od 01.06. do 30.07.2010, 

b )   schva lu je  
záměr města pronajmout nebytový prostor č. 8 v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad 
Labem, za cenu 806,- Kč/m2/rok vč. uplatnění meziročního inflačního růstu, na dobu určitou 5 let, 

c )   uk ládá 
1.  vedoucímu oddělení RIM-EMM 
zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr dle části b) tohoto 

usnesení. 
                             Termín: 09.06.2010 

R/554/2010 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
a)   schva lu je  

záměr pronajmout část stavební parcely č. 78 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 
b )   uk ládá 

1.  vedoucímu oddělení RIM-EMM 
     zveřejnit záměr pronajmout část stavební parcely č. 78 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem na úřední 

desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. 
                             Termín: 04.06.2010 

R/555/2010 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
a)   schva lu je  

postoupení práv z územního rozhodnutí č. 21/2008 z postupitele - města Dvůr Králové nad Labem na 
postupníka - ENERGO GROUP TX, s.r.o., IČ 28771079,  Akademika Heyrovského 1178/6,  500 03 
Hradec Králové, 

b )   schva lu je  
smlouvu o postoupení práv a povinností z územního rozhodnutí č. 21/2008 a pověřuje starostku 
města jejím podpisem.  

R/556/2010 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
a)   schva lu je  

postoupení práv ze smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.28/512/2008 uzavřenou 
mezi povinným - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42 Praha 
2 - Nové Město a oprávněným, městem Dvůr Králové nad Labem, náměstí T.G.Masaryka čp.38, Dvůr 
Králové nad Labem, na nového oprávněného, společnost  Energo Group TX s.r.o., IČ 28771079, 
Akademika Heyrovského 1178/6, 500 03 Hradec Králové,  

b )   schva lu je  
smlouvu o převodu práv a povinností ze smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle 
části a) tohoto usnesení a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/557/2010 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

bere  na  vědomí  
zápisy č. 17 ze dne 4.5.2010 a č. 18 ze dne 14.5.2010 sociální komise RM.  

R/558/2010 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

poskytnout dotaci na projekt Univerzity třetího věku ve městě Dvůr Králové nad Labem, Vysoké škole 
podnikání, a.s., Michalovická 1810/181, Ostrava - Slezská Ostrava, dle aktuálního počtu studentů s 
trvalým pobytem ve Dvoře Králové nad Labem ve výši 1.000,- Kč/student/semestr,  
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b)   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  
schválit smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění Univerzity třetího věku ve městě Dvůr Králové nad 
Labem mezi Vysokou školou podnikání, a.s., Michalovická 1810/181, Ostrava - Slezská Ostrava a 
městem Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy, 

c )   uk ládá 
1.  vedoucímu odboru rozpočtu a financí 
     zajistit uplatnění finančních částek, dle bodu a) 1. na projekt Univerzita třetího věku v návrhu 

rozpočtu pro rok 2011 a 2012. 
Termín: průběžně 

R/559/2010 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

  doporuču je  
zastupitelstvu vzít na vědomí závěrečný účet ke dni 31.12.2009 svazku obcí Královská věnná města. 

R/560/2010 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
a)   schva lu je  

poskytnutí dotace Občanskému sdružení Sympozium Sporck Stanovice, Dukelská 21, Hradec Králové 
ve výši 5.000,- Kč na projekt sochařského Sympozia Sporck Stanovice - na nákup kamene, 

b )   schva lu je  
smlouvu o poskytnutí dotace Občanskému sdružení Sympozium Sporck Stanovice, Dukelská 21, 
Hradce Králové na pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/561/2010 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   souh las í  

s přijetím dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši 190.000,- Kč Domem dětí a mládeže 
JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 1620,   

b )   schva lu je  
Dodatek č. 2 k Dohodě o zabezpečení regionální funkce na úrovni okresu Trutnov při středisku 
volného času v oblasti péče o děti a mládež s finančním zabezpečením z rozpočtu Královéhradeckého 
kraje pro Dům dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 1620 a 
pověřuje starostku města jeho podpisem.  

R/562/2010 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   bere  na  vědomí  

zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek výběrového řízení na veřejnou zakázku na akci: 
"Základní škola Schulzovy sady - myčka pro školní jídelnu", ze dne 24.05.2010, 

b )   rozhodu je  
na základě doporučení hodnotící komise 
- o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, že nejvhodnější nabídkou je 
nabídka firmy: GAST-PRO s. r. o., Horská 60, Trutnov, v celkové ceně 599.245,- Kč vč. DPH, 
- o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek takto: 
  - TREFA spol. s r. o., Škroupova 441, Hradec Králové 2, v celkové ceně 616.045,- Kč vč. DPH, 
  - ELECTROLUX, s. r. o., Budějovická 778/3, Praha 4, 

c )   schva lu je  
pořízení velkokapacitní myčky pro školní jídelnu Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad 
Labem, Školní 1235, z fondu 916 - investičního fondu této organizace. 

R/563/2010 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   bere  na  vědomí  

zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek výběrového řízení na veřejnou zakázku na akci: 
"Základní škola Schulzovy sady - šatní skříňky", ze dne 21.05.2010, 

b )   rozhodu je  
na základě doporučení hodnotící komise 
- o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, že nejvhodnější nabídkou je 
nabídka firmy: SANTAL spol. s r. o., Jiráskova 738/II, Třeboň, v celkové ceně  232.587,- Kč vč. DPH, 
- o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek takto: 
-  AC Interiér Two s. r. o., Na Houpačkách 1486, Humpolec, v celkové ceně 233.832,- Kč vč. DPH, 
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c)   uk ládá 
1.  vedoucímu odboru rozpočtu a financí 
     zajistit úpravu položek v návrhu nejbližší rozpočtové změny roku 2010; o částku uvedenou v bodu 

b) navýšit neinvestiční příspěvek Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 
1235, z kapitoly 38 (opravy a udržování ZŠ). 

R/564/2010 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   bere  na  vědomí  

podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
Základní školou Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, do programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, oblast podpory 1.4. - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních 
školách,  

b )   souh las í  
v případě kladného vyřízení žádosti podané Základní školou Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. 
Krásnohorské 2919, do programu uvedeného v bodu a) tohoto usnesení, s přijetím finančních 
prostředků. 

R/565/2010 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
a)   souh las í ,  aby  

provozovatel psího útulku vybíral hotovost, mimo pracovní dobu MěÚ, za pobyt nalezeného zvířete v 
útulku včetně nákladů, které městu vznikly při opatrování nalezeného zvířete, 

b )   schva lu je  
dodatek č. 1 ke  smlouvě o umístění a péči o zatoulaná zvířata a zároveň pověřuje starostku města 
jeho podpisem, 

c )   schva lu je  
plnou moc pro provozovatele psího útulku a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

d )   schva lu je  
a vydává v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů,  vnitřní předpis města č. 10/2010 Pravidla pro nakládání s nalezenými a 
opuštěnými věcmi s účinností od 01.06.2010 a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

e )   souh las í  
se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města Dvůr Králové nad Labem, 

f )   uk ládá 
1.  vedoucímu odboru všeobecné vnitřní správy 

1.  zajistit zveřejnění vnitřního předpisu.  
            Termín: 04.06.2010 

R/566/2010 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   souh las í  

s ukončením smluvního vztahu se stávajícím dodavatelem elektrické energie - ČEZ Prodej s.r.o., 
Duhová 425/1, 14053 Praha 4, na odběrných místech nám. T. G. Masaryka čp. 1, 2, 35, 38, 59 a 
Rooseveltova čp. 749 ke dni 30.09.2010, 

b )   pověřu je  
starostku města podpisem formuláře Ukončení smlouvy na odběrných místech nám. T. G. Masaryka 
čp. 1, 2, 35, 38, 59 a Rooseveltova čp. 749 ke dni 30.09.2010. 

R/567/2010 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  

doporuču je  
ZM zvolit přísedící Okresního soudu v Trutnově 
** ***** *****, **** **********, ********** ****, **** ******* *** ******** ****** **********, **** **********, ******* 
**, **** ******* *** ******** **** *********, **** **********, ********* ****, **** ******* *** ******** ***** **********, 
**** **********, ********* ****, **** ******* *** ******** **** ******, **** **********, ********* ***, **** ******* *** 
********** 

R/568/2010 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   schva lu je  

možnost úhrady dlužného poplatku z prodlení ve výši 8.100,- Kč formou sedmi měsíčních splátek po 
1.000,- Kč a jedné měsíční splátky po 1.100,- Kč  ****** *********, ***** *********** ***, *** ** ****** ***** 
pod podmínkou ztráty výhody splátek při prodlení s měsíční splátkou,  
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b)   schva lu je  
dohodu o splátkách s ***** ******** a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/569/2010 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   schva lu je  

odpis pohledávky ve výši 5.606,- Kč za *** ********, ***** ****** ***, *** ** ********* *** **** z důvodu její 
nedobytnosti, 

b )   schva lu je  
odpis pohledávky ve výši 7.697,40 Kč vůči *******, ****, ** ********, *********** ******, *** ** ***** * z 
důvodu její nedobytnosti. 

R/570/2010 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
a)   schva lu je  

podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků z fondu „Čistá obec”, 
b )   pověřu je  

starostku města podpisem žádosti o poskytnutí finančních prostředků z fondu „Čistá obec”. 

R/571/2010 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
a)   bere  na  vědomí  

zápisy z kontrol výsledků hospodaření za rok 2009 na:  ZŠ Schulzovy sady, ZŠ 5. května, ZŠ Strž, ZŠ 
Podharť, ZUŠ, MŠ Drtinova, MŠ E. Krásnohorské, v Městské knihovně Slavoj, v Hankově domě, 
městském kulturním zařízení, v Městském muzeu, v Domě dětí a mládeže Jednička, v Pečovatelské 
službě Města Dvůr Králové nad Labem a v Technických službách města Dvora Králové nad Labem, 

b )   bere  na  vědomí  
hospodářské výsledky jednotlivých městem zřízených příspěvkových organizací, ZŠ, MŠ a ZUŠ  za 
rok 2009 jako součást závěrečného účtu města Dvůr Králové nad Labem za rok 2009,  

c )   schva lu je  
hospodářské výsledky jednotlivých městem zřízených příspěvkových organizací, ZŠ, MŠ a ZUŠ  za 
rok 2009, jejich rozdělení do jednotlivých fondů, včetně případného posílení investičního fondu z 
rezervního fondu a úpravy stávajících výší neinvestičních příspěvků pro zřízené příspěvkové 
organizace na rok 2010, vše dle přiložené tabulky Návrh na rozdělení hospodářského výsledku 
příspěvkových organizací za rok 2009, 

d )   uk ládá 
1.  vedoucímu odboru rozpočtu a financí 
     zapracovat případné změny ve stávajících výších neinvestičních příspěvků pro zřízené příspěvkové 

organizace na rok 2010 v rámci nejbližší rozpočtové změny na rok 2010. 

R/572/2010 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

     doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  
schválit zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Dvůr Králové nad Labem za rok 2009 
jako součást závěrečného účtu města Dvůr Králové nad Labem za rok 2009 .  

R/573/2010 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

     doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  
schválit závěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2009 spolu se zprávou o výsledku 
přezkoumání hospodaření města Dvůr Králové nad Labem za rok 2009 s vyjádřením souhlasu s 
celoročním hospodařením s výhradami. Náprava uvedených dílčích nedostatků roku 2009 bude, v 
souladu s § 17, odst.7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
ve znění pozdějších doplnění a předpisů, provedena způsobem a opatřeními popsanými v příloze č.2 
k materiálu ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města Dvůr Králové nad Labem za rok 
2009 - Harmonogram a postup opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných Zprávou o výsledku 
přezkoumání hospodaření města za rok 2009. 

R/574/2010 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

     doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  
1.  souhlasit s navýšením stávajícího rámce kontokorentního úvěru u ČSOB, a.s. o 10 mil. Kč a s 

přijetím střednědobého investičního úvěru ve výši 15 mil. Kč na zajištění kofinancování investiční 
akce Rekonstrukce náměstí T.G. Masaryka a přilehlých ulic J.Hory a Palackého ve Dvoře Králové 
nad Labem, 
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2.  pověřit v souvislosti s výše uvedeným vedoucího odboru rozpočtu a financí jednáním s příslušnými 
peněžními ústavy včetně zajištění provedení výběrového řízení na službu střednědobého 
investičního úvěru.  

R/575/2010 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   bere  na  vědomí  

zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky na akci: 
"Požární stanice P1 - venkovní komunikace vč. napojení na státní komunikaci" ve Dvoře Králové nad 
Labem ze dne 18.05. 2010,  

b )   rozhodu je  
na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou 
zakázku tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy :  
Průmstav Náchod, s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod 
nabídková cena včetně DPH  2,805.623,15 Kč 
o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek takto:  
1. náhradník:  
M-SILNICE, a.s., Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové 
nabídková cena včetně DPH  2,878.722,80 Kč  
2. náhradník: 
COLAS CZ, a.s., Ke klíčovu 9, 190 00 Praha 9  
nabídková cena včetně DPH 2,914.914,86 Kč. 

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

1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 
Termín: 28.05.2010 

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

R/576/2010 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   schva lu je  

výměnu oken v bytě **** * ******* ** ******* ******** ** ***** ******* *** ***** a schvaluje úhradu nákladů 
ve výši 50% nájemcem bytu, 

b )   schva lu je  
dohodu o provedení stavebních úprav v bytě **** * *** **** ** ******* ******** ** ***** ******* *** ***** s 
Vlastou Andrýsovou, ******* ******** ****, **** ******* *** ***** a pověřuje vedoucí odboru RIM jejím 
podpisem. 

R/577/2010 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   bere  na  vědomí  

zápis z otevírání obálek aukce o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky na akci: „Výměna střešní 
krytiny MŠ Verdek čp.72“ ze dne 18.05.2010, 

b )   rozhodu je  
na základě tohoto protokolu o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, 
že nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy Řehák Josef, Kunvald 82, 561 81Kunvald , nabídková cena 
včetně DPH ....228.000,- Kč, o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek takto:  
A dům, s.r.o., Pouchovská 440, 500 03 Hradec Králové 3, nabídková cena včetně DPH ....232.000,- 
Kč 
Střeko Chrudim s.r.o., Čáslavská 630, 537 01 Chrudim, nabídková cena včetně DPH ....257.000,- Kč 
Fast střechy, s.r.o., Smetanova 2065, 547 01 Náchod, nabídková cena včetně DPH ....262.000,- Kč 
Šturma Zbyněk, Vrchlického 1038, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, nabídková cena včetně DPH 
....275.102,- Kč 
Lestav, spol.,s.r.o. Žirecká Podstráň 70, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, nabídková cena včetně 
DPH ....505.476,- Kč, 

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 
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1.   informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku . 

R/578/2010 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
a)   bere  na  vědomí  

zápis z otevírání obálek aukce o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky na akci: „Vnitřní dispoziční 
úpravy, Legionářská 407, Dvůr Králové nad Labem“ ze dne 19.05.2010, 

b )   rozhodu je  
na základě tohoto protokolu o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, 
že nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy Pavel Hauser Stavhaus, El. Krásnohorské 2318, 544 01 
Dvůr Králové nad Labem , nabídková cena včetně DPH ....1.001.000,- Kč, o dalším pořadí uchazečů 
dle výhodnosti jejich nabídek takto:  
J. Pišta a spol.,společnost s.r.o., Dukelská 414, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, nabídková cena 
včetně DPH ....1.001.164,- Kč 
Pavel Bořek stavební firma, Poděbradova 2014, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, nabídková cena 
včetně DPH ....1.001.165,- Kč 

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,  
e )   uk ládá 

1.  vedoucímu odboru rozpočtu a financí 
1.  zahrnout přesun finančních prostředků do návrhu nejbližší rozpočtové změny.  

Termín: 07.06.2010 

R/579/2010 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   souh las í ,  aby  

PhDr. Jana Staňková jménem města Dvůr Králové nad Labem jednala se SFŽP ČR a činila  
administrativní úkony ve věci přípravy, podání a administrace žádosti o dotaci v Operačním programu 
Životního prostředí podoblast podpory 1.1.1 v rámci projektu Odkanalizování lokality Sylvárov - 
Žírecká Podstráň, splašková kanalizace, 

b )   pověřu je  
starostku města podpisem plné moci dle bodu a) tohoto usnesení. 

R/580/2010 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   schva lu je  

výpůjčku 120 ks betonových panelů uložených na p.p.č. 2630/1 v kat.úz. Dvůr Králové nad Labem,  
b )   schva lu je  

smlouvu o vypůjčce panelů specifikovaných v bodě a), uzavřenou mezi mětem Dvůr Králové nad 
Labem, jako půjčitelem a firmou KARSIT HOLDING, s.r.o. Jaroměř jako vypůjčitelem a pověřuje 
starostku města jejím podpisem.    

R/581/2010 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
a)   souh las í  

se změnou termínu financování dílčími fakturami tak, že do konce roku 2010 bude vyfakturováno 5 
mil. Kč bez DPH a v roce 2011 v 5 dílčích fakturách vyfakturovaná cena do výše uzavřené Smlouvy o 
dílo,   

b )   schva lu je  
dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce ul.Fibichova ve Dvoře Králové nad 
Labem" v předloženém znění a pověřuje starostku města jeho podpisem.    

R/582/2010 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   bere  na  vědomí  

zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky na akci 
„Zateplení Mateřské školy Slunečná čp. 2792, Dvůr Králové nad Labem" ze dne 28.05.2010,  
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b)   rozhodu je  
na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou 
zakázku tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy Stavební společnost s.r.o. Hostinné, 
Chotěvice 360, PSČ 53476, s nabídkovou cenou 4.991.686,80 Kč včetně DPH,  

c )   rozhodu je  
o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek takto : 
2. místo - ASJ s.r.o. Světí 8, 503 12 Světí cena včetně DPH 5.084.758,- Kč 
3. místo - J. Pišta a spol., společnost s r.o., Dukelská 414, 544 01 Dvůr Králové nad Labem cena 
včetně DPH 5.220.652,- Kč 
4. místo - HB INPOL, s.r.o. Cidlinská 75/17, 460 15 Liberec XV - Starý Harcov cena včetně DPH 
5.388.988,- Kč, 

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

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

1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 
Termín: 09.06.2010 

f )   uk ládá 
1.  vedoucímu odboru rozpočtu a financí 

1.  zahrnout finanční prostředky na II. etapu akce ve výši 3.742.380,- Kč do návrhu rozpočtu pro 
rok 2011. 

R/583/2010 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   bere  na  vědomí  

závěrečný návrh zprávy provedeného technického auditu technickým auditorem Ing. Miloslavou 
Melounovou ve věci provozování infrastrukturního majetku vodovodů a kanalizací ve vlastnictví města 
Dvůr Králové nad Labem společností Vodovody a kanalizace Dvůr Králové n.L. spol. s r.o., náměstí 
Denisovo 766, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

b )   uk ládá 
1.  vedoucímu RIM 

1.  RIM zajistit zpracování návrhu změny nájemní smlouvy mezi městem Dvůr Králové nad Labem 
a provozovatelem dle návrhu opatření uvedeného auditu a předložit jej ke schválení na jednání 
zastupitelstva města dne 24.06.2010, 

Termín: 17.06.2010 
c )   uk ládá 

1.  vedoucímu RIM 
1.  po schválení návrhu změny nájemní smlouvy zastupitelstvem, připravit veřejnou zakázku na 

zajištění provozování vodovodní a kanalizační sítě ve městě Dvůr Králové nad Labem dle 
schváleného návrhu změny nájemní smlouvy formou jednacího řízení bez uveřejnění dle 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.   

Termín: 23.09.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. Edita Vaňková          Pavel Kraus  
      starostka města       místostarosta  
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