
 

RADA  MĚSTA  DVŮR  KRÁLOVÉ  NAD  LABEM 

 

121. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané dne 14.06.2010 

 

R/587/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
a)   souh las í  

s ukončením smlouvy na servis tiskových zařízení s firmou Jan Mencl – MEPAP,  
b )   pověřu je  

vedoucího odboru informatiky podpisem výpovědi smlouvy na servis tiskových zařízení uzavřené se 
spol. Jan Mencl - MEPAP. 

R/588/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   souh las í  

s prodejem dvou kusů vyřazených tiskáren (SAMSUNG CLP-610ND - ič. 0212020461 a HP 1005 - ič. 
0212023607) Základní škole Schulzovy sady, 

b )   schva lu je  
smlouvu o prodeji dvou kusů tiskáren se Základní školou Schulzovy sady a pověřuje vedoucího 
odboru informatiky jejím podpisem. 

R/589/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   souh las í  

se zapůjčením jednoho záložního zdroje UPS organizaci zřízené městem, 
b )   schva lu je  

smlouvu o výpůjčce jednoho kusu UPS s organizací zřízenou městem Městské muzeum a pověřuje 
starostku města jejím podpisem. 

R/590/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
bere  na  vědomí  
informaci o podání žádosti o dotaci z integrovaného operačního programu na základě výzvy č. 06 
(Technologická centra a elektronické spisové služby v území). 

R/591/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   schva lu je  

záměr využití elektronické aukční síně pro potřeby zadávání veřejných zakázek města, 
b )   uk ládá 

1.  vedoucímu OI 
1.  připravit výběrové řízení na zajištění elektronické aukční síně. 

Termín: 25.7.2010 

R/592/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   ruš í  

výběrové řízení na nákup informačních technologií - hardware, které bylo schváleno RM pod číslem 
usnesení R/529/2010 - 119. RM ze dne 31.05.2010, 
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b)   uk ládá 
1.  vedoucímu OI 

1.  informovat účastníky výběrového řízení o jeho zrušení. 

R/593/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   bere  na  vědomí  

zápis z otevírání obálek a výsledkový protokol aukce o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky na akci: 
"Zprovoznění ubytovny pro osoby v tíživé životní situaci v objektu čp.1006 v Bezručově ulici, Dvůr 
Králové nad Labem" ze dne 26.05.2010, 

b )   rozhodu je  
na základě výsledkového protokolu aukce o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou 
zakázku tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy Pavel Hauser, Elišky Krásnohorské 2318, 544 
01 Dvůr Králové nad Labem s nabídkovou cenou 2.350.650,- Kč včetně DPH, 
o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek takto : 
2. místo - BOŘEK Pavel, Poděbradova 2014, 544 01 Dvůr Králové nad Labem cena včetně DPH 
2.545.000,- Kč 
3. místo - J. Pišta a spol., společnost s r.o. Dukelská 414, 544 01 Dvůr Králové nad Labem cena 
včetně DPH 2.757.693,- Kč 
4. místo - ASJ, s.r.o. Světí 8, PSČ 50312 cena včetně DPH 2.922.964,- 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 RIM 

1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 
Termín: 21.06.2010 

e)   uk ládá 
1.  vedoucímu RAF 

1.  zahrnout přesun finančních prostředků do návrhu nejbližší rozpočtové změny. 

R/594/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   souh las í  

s prodloužením termínu na poskytování  poradenské činnosti a metodické podpory v rámci přípravy a 
realizace projektů „Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem“ A „Opatření na zlepšení 
technického stavu kanalizace ve Dvoře Králové nad Labem“ a další nutné spolupráce od společnosti  
Allowance s. r. o., Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4, 

b )   schva lu je  
dodatek č.1 k mandátní smlouvě č. 334/2008, jehož předmětem je prodloužení termínu spolupráce 
mezi městem Dvůr Králové nad Labem a Allowance s. r. o. z 16.06.2010 do 31.12.2013 a pověřuje 
starostku města jeho podpisem. 

R/595/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   bere  na  vědomí  

zápis z otevírání obálek a výsledkový protokol aukce o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky na akci: 
„Výměna oken v přístavbě MŠ Drtinova“ ze dne 03.06.2010, 

b )   rozhodu je  
na základě tohoto protokolu o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, 
že nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy J. Pišta a spol, společnost s.r.o., Dukelská 414, 544 01 
Dvůr Králové nad Labem , nabídková cena včetně DPH ....358.500,- Kč, o dalším pořadí uchazečů dle 
výhodnosti jejich nabídek takto:  
2. Matedor stav s.r.o.,Fibichova 279, 541 01 Trutnov , nabídková cena včetně DPH ....368.450,- Kč 
3. Pavel Hauser STAVHAUS, El.Krásnohorské 2318, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, nabídková 
cena včetně DPH ....378.480,- 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. 
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R/596/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   ukonču je  

platnost svého usnesení č. 2313/2009 - 101. RM  ze dne 16.11.2009, 
b )   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

schválit zřizovací listinu Technických služeb města Dvora Králové nad Labem s účinností od 
01.07.2010 a pověřit starostku města jejím podpisem. 

R/597/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
a)   bere  na  vědomí  

zápis z otevírání obálek a výsledkový protokol aukce o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky na akci: 
„Odvětrání balkonu hlavního sálu Hankova domu“ ze dne 02.06.2010, 

b )   rozhodu je  
na základě tohoto protokolu o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, 
že nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy Škop klima, s.r.o. Roháčova 1703, Dvůr Králové nad 
Labem, nabídková cena včetně DPH ....177.953,- 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. 

R/598/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
souh las í  
s podnájmem stožáru na střeše budovy Gymnázia Dvůr Králové nad Labem, kterou gymnázium užívá 
na základě nájemní smlouvy s městem. 

R/599/2010 - 121. 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: 
Úprava parteru pod Hankovým domem", 

b )   rozhodu je  
na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou 
zakázku tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy: GRAS SPOL s.r.o. s cenou Kč: 727.831,- 
včetně DPH, 
o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek takto: 
2. místo - Jan Vratislav s cenou Kč: 759.420,- včetně DPH 
3. místo - J. Pišta a spol. společnost s r.o. s cenou Kč: 839.164,- včetně DPH 
4. místo - Tomovy parky s.r.o. s cenou Kč: 1.086.444,- včetně DPH 
5. místo - Pavel Bořek s cenou Kč: 834.116,- včetně DPH, 

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

d )   uk ládá 
1.  vedoucí RIM 

1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku,  
Termín: 21.06.2010 

e)   uk ládá 
1.  vedoucí RIM, vedoucímu RAF 

1.  zahrnout náklady na 2. etapu uvedené akce do návrhu rozpočtu města na rok 2011. 

R/600/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   bere  na  vědomí  

informaci o nutnosti řešit nezbytné úpravy systému klimatizace Městských lázní, teplovzdušného 
větrání Hankova domu a vzduchotechniky haly zimního stadionu včetně likvidace ořezu ledové plochy 
v souvislosti s probíhající modernizací a rekonstrukcí soustavy centrálního zásobování teplem ve 
Dvoře Králové nad Labem, 
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b)   schva lu je  
zadání zakázek „Úpravy systému klimatizace Městských lázní“, „Úpravy teplovzdušného větrání 
Hankova domu“ a ,,Úpravy vzduchotechniky haly zimního stadionu včetně likvidace ořezu ledové 
plochy“ jako zakázek řešících následky havarijního stavu a odvrácení možného obecného ohrožení.U 
těchto zakázek bude použit postup dle čl. 4 bod 2 dle Pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu 
městem Dvůr Králové nad Labem, 

c )   schva lu je  
zadání akce,, Úpravy systému klimatizace Městských lázní“ firmě Jiří Sedláček, Čelakovského 2079, 
Dvůr Králové nad Labem za cenu 332.000,- Kč včetně DPH. 

R/601/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   schva lu je  

výpůjčku skateparku na části p.p.č. 260/8 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem na dobu určitou jeden rok od 
podpisu smlouvy, 

b )   schva lu je  
smlouvu o výpůjčce na skatepark na části p.p.č. 260/8 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem s občanským 
sdružením STREET TEAM ACID-HOUSE, zastoupeným předsedou občanského sdružení Zdeňkem 
Mihulkou, Libotov čp. 14, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou jeden rok od podpisu 
smlouvy, za účelem provozování skateparku, a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

c )   schva lu je  
„Návštěvní řád skateparku". 

R/602/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
a)   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

schválit podmínky dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 01.02.1994 mezi městem Dvůr Králové nad 
Labem a provozovatelem Vodovody a kanalizace Dvůr Králové n.L. spol. s r.o., náměstí Denisovo 
766, Dvůr Králové nad Labem,  

b )   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  
pověřit starostku města projednáním těchto podmínek s jednatelem společnosti VaK Ing. Zdeňkem 
Koubou.  

R/603/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   schva lu je  

záměr prodeje p.p.č. 2309/4 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za 250,- Kč/m2,    
b )   uk ládá 

1.  vedoucímu oddělení RIM-EMM 
1.  zveřejnit záměr prodeje p.p.č. 2309/4 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem na úřední desce 

Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. 

R/604/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
a)   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.  schválit prodej částí pozemkové parcely č. 787/15 o celkové výměře 30 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad 
Labem, část o výměře 3 m2 pod stavbou za kupní cenu 500,- Kč/m2 a část o výměře 27 m2 za 
kupní cenu 180,- Kč/m2, tedy za celkovou cenu 6.360,- Kč, Jaroslavě a Petru Bašovým, ***** ** 
******* ****, *** ** **** ******* *** *****,  

2.  schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem. 

R/605/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   schva lu je  

1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 3596/3 v k.ú. Dvůr Králové nad 
Labem za jednorázovou náhradu ve výši 9.500,- Kč vč. DPH, 

2.  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2006348/5 s ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, která je zastoupena na základě plné moci 
Milanem Schejbalem, ******* **, *** ** *******, a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/606/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   schva lu je  

způsob úhrady dlužného nájemného a záloh na služby ve výši 17.856,-- Kč za pronájem nebytového 
prostoru č. 5 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, formou 11 měsíčních splátek po 1.500,--  

Strana 4/17 



Kč a jednou splátkou ve výši 1.356,-- Kč Viktoru Lyutyymu, Mostek 168, Mostek, pod podmínkou 
ztráty výhody splátek při prodlení s měsíční splátkou s tím, že první splátka bude uhrazena v červnu 
2010, 

b )   schva lu je  
dohodu o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady měsíčními splátkami s Viktorem Lyutyym, Mostek 168, 
Mostek, a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/607/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

schválit záměr nákupu pozemkových parcel -  č. 3980/1 o výměře 472 m2 a č.4037/1 o výměře 237 
m2, obě v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, od Okresního bytového podniku, státního podniku Trutnov "v 
likvidaci".  

R/608/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.  schválit prodej stavební parcely č. 3329 o výměře 22 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní 
cenu 500,- Kč/m2, tedy za celkovou částku 11.000,- Kč, Leoně Novákové, ***** ******** ****, *** ** 
**** ******* *** *****, 

2.  schválit kupní smlouvu a pověřit starostku  města jejím podpisem. 

R/609/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   bere  na  vědomí ,  že  

do výběrového řízení na pronájem bytu ** ** * *** ****, ******* ********, **** ******* *** ***** se přihlásil 
jediný zájemce, 

b )   schva lu je  
pronájem bytu ** ** * *** ****, ******* ********, **** ******* *** ***** Soně Zábrodské, *** ********* ****, **** 
******* *** *****, 

c )   schva lu je  
nájemní smlouvu na byt ** ** * *** ****, ******* ********, **** ******* *** ***** se Soňou Zábrodskou, *** 
********* ****, **** ******* *** *****, za cenu 3.400,- Kč/měsíc, na dobu určitou 2 roky, za předpokladu, 
že paní Zábrodská uhradí před podpisem nájemní smlouvy na účet města kauci ve výši trojnásobku 
měsíčního nájemného vč. úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a pověřuje 
starostku města jejím podpisem. 

R/610/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   schva lu je  

výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocení nabídek na pronájem bytu ** ** * *** ****, ******* ******, **** 
******* *** *****: 
1. místo: Miloš a Ľubica Voňkovi, *********** ****, **** ******* *** *****,*2. místo: Jana Šindelářová, 
********* **, **** ******* *** *****,*3. místo: David Puška, ******* ***, **** ******* *** *****,*4. místo: Šárka 
Hronová, ********* **, **** ******* *** *****,**** 

b )   schva lu je  
pronájem bytu ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** ***** Miloši a Ľubici Voňkovým, *********** 
****, **** ******* *** *****, 

c )   schva lu je  
nájemní smlouvu na byt ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** ***** s Milošem a Ľubicou 
Voňkovými, *********** ****, **** ******* *** *****, za cenu 5.120,- Kč/měsíc, na dobu určitou 2 roky, za 
předpokladu, že manželé Voňkovi uhradí před podpisem nájemní smlouvy na účet města kauci ve výši 
trojnásobku měsíčního nájemného vč. úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a 
pověřuje starostku města jejím podpisem, 

d )   schva lu je  
Janu Šindelářovou, ********* **, **** ******* *** ***** jako 1. náhradníka, 

e )   schva lu je  
pronájem bytu ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** *****, Janě Šindelářové, ********* **, **** 
******* *** ***** v případě, že nedojde k podpisu nájemní smlouvy s manžely Voňkovými, 

f )   schva lu je  
schvaluje nájemní smlouvu na byt ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** ***** s Janou 
Šindelářovou, ********* **, **** ******* *** ***** v případě, že nedojde k podpisu nájemní smlouvy s 
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manžely Milošem a Ľubicou Voňkovými. Smlouva bude uzavřena za cenu 5.050,- Kč/měsíc, ostatní 
podmínky zůstávají shodné s částí c) tohoto usnesení. 

R/611/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.  schválit prodej pozemkové parcely č. 2067/19 o výměře 24 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za 
kupní cenu 180,- Kč/m2, tedy za celkovou částku 4320,- Kč/m2, Milanu Brodinovi, ***** ** ****** ****, 
*** ** **** ******* *** *****,  

2.  schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem. 

R/612/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   schva lu je  

možnost úhrady dlužného nedoplatku vyúčtování služeb za rok 2009 ve výši 7.250,-- Kč a faktury č. 
10073 na částku 1.000,-- Kč za byt č. 41 v čp. 115 v ulici Palackého ve Dvoře Králové nad Labem 
****** , ******, ******* formou 11 měsíčních splátek ve výši 700,-- Kč a jednou splátkou ve výši 550,-- 
Kč, pod podmínkou ztráty výhody splátek při prodlení s měsíční platbou s tím, že první splátka bude 
uhrazena v červnu 2010,  

b )   schva lu je  
dohodu o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady měsíčními splátkami s ******* *******, *******, ******* 
*******, a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/613/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   schva lu je  

možnost úhrady dlužného nedoplatku vyúčtování služeb za rok  2009 ve výši 3.447,-- Kč za byt č. 31 v 
ulici Palackého ve Dvoře Králové nad Labem **************, *** ********* *** ***, **** ******* *** ***** 
formou 6 měsíčních splátek po 500,-- Kč a jednou splátkou ve výši 447,-- Kč, pod podmínkou ztráty 
výhody splátek při prodlení s měsíční splátkou s tím, že první splátka bude uhrazena v červenci 2010, 

b )   schva lu je  
dohodu o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady měsíčními splátkami s **************, *** ********* *** ***, 
**** ******* *** *****, a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/614/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
a)   schva lu je  

možnost úhrady dlužného nedoplatku vyúčtování služeb za rok 2009 ve výši 14.698,-- Kč za byt č. 43 
v čp. 2904 v ulici Eduarda Zbroje ve Dvoře Králové nad Labem  formou 4 splátek po 3.000,-- Kč a 
jednou splátkou ve výši 2.698,-- Kč ******* a **************, ******* ****** *** ****, **** ******* *** *****, pod 
podmínkou ztráty výhody splátek při prodlení s měsíční splátkou s tím, že první splátka bude 
uhrazena v červnu 2010, 

b )   schva lu je  
dohodu o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady měsíčními splátkami s **************a **************, *** 
******* ****** *** ****, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/615/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   bere  na  vědomí  

nový návrh na odkoupení domu čp. 591 na st.p.č. 585/1 a st.p.č. 585/1 o výměře 787 m2 od 
společnosti BIOOBCHOD.CZ pro účely školství a sociálních služeb za cenu nejméně 6.700.000 Kč 

b )   t rvá  
na svém rozhodnutí jednat o odkoupení nemovitosti čp. 591 nejvýše za cenu stanovenou znaleckým 
posudkem nemovitosti. 

R/616/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
a)   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.  schválit prodej části pozemkové parcely č. 3524/10 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, o výměře, 
která bude určena geometrickým plánem, za cenu 180,- Kč /m2 , Pavlu Krausovi, ****** ************ 
****, **** ******* *** *****, za podmínky úhrady nákladů na pořízení geometrického plánu a nákladů 
na vklad do katastru nemovitostí kupujícím, 

2.  schválit kupní smlouvu, obsahující tyto obligatorní náležitosti a pověřit starostku města jejím 
podpisem. 
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R/617/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
a)   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.  uznat a nezpochybnit vlastnické právo RNDr. Ivo Volfovi, se spoluvlastnickým podílem  1/4, bytem 
**** ********* **, **** *******, a Petru Volfovi, se spoluvlastnickým podílem 3/4, bytem **** ******** ***,   
******* *******, k pozemkové parcele č. 1300 o výměře 334 m2 v k.ú. Záboří u Dvora Králové,  

2.  schválit  prohlášení dle článku 1) tohoto usnesení a pověřit starostku města jeho podpisem.  

R/618/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   schva lu je  

ukončení nájmu garáže u čp. 511 v ulici Tylova ve Dvoře Králové nad Labem s Luďkem Nožičkou, 
****** *** ***, **** ******* *** *****  dohodou, a to ke dni 31.08.2010, 

b )   schva lu je  
dohodu o ukončení nájemní smlouvy na garáž u domu čp. 511 v ulici Tylova ve Dvoře Králové nad 
Labem s Luďkem Nožičkou, ****** ***, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

c )   schva lu je  
záměr pronajmout garáž u domu čp. 511 v ulici Tylova ve Dvoře Králové nad Labem,  

d )   uk ládá 
1.  vedoucímu RIM-EMM 

1.  zveřejnit záměr pronájmu garáže u domu čp. 511 v ulici Tylova ve Dvoře Králové nad Labem.  

R/619/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.  schválit prodej části pozemkové parcely č. 103/4 v k.ú. Lipnice u Dvora Králové o výměře, která 
bude upřesněna geometrickým plánem Janě Butové, ******* **, **** ******* *** *****, za kupní cenu 
100,- Kč/m2,* 

2.  pověřit starostku města podpisem kupní smlouvy obsahující obligatorní náležitosti dle části 1. 
tohoto usnesení. 

R/620/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   schva lu je  

1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 4100 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem 
za jednorázovou náhradu ve výši 600,- Kč vč. DPH,  

2.  smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2002249/VB/4 s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 
874/8, Děčín 4, která je na základě plné moci zastoupena společností PROCEZ s.r.o., Albertova 
859, Hradec Králové  a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/621/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
a)   schva lu je  

pronájem bezbariérového bytu ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** *****, Janu Vodochodskému, 
****** ***, **** ******* *** *****, na dobu určitou 2 roky, 

b )   schva lu je  
nájemní smlouvu na bezbariérový byt ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** *****, Janu 
Vodochodskému, ****** ***, **** ******* *** *****, na dobu určitou 2 roky, a pověřuje starostku města 
jejím podpisem. 

R/622/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

schválit záměr odkoupení pozemkové parcely č. 678/22 o výměře 247 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad 
Labem od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 
00 Praha 2 - Nové Město. 

R/623/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
a)   souh las í  

s umístěním dešťové kanalizace do pozemkových parcel č. 3739/1, č. 4102, č. 4106/1, č. 4107/1 v k.ú. 
Dvůr Králové nad Labem, s umístěním jednotné kanalizace a vodovodu do pozemkové parcely č. 
3739/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem a se vstupem na pozemkové parcely č. 3739/1, č. 4102, č. 
4106/1, č. 4107/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 
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b)   schva lu je  
smlouvu o umístění se společností Treinvest s.r.o., Krupská 33/20, 415 01 Teplice a pověřuje 
starostku města jejím podpisem. 

R/624/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   schva lu je  

ukončení nájmu nebytového prostoru č. 2 v čp. 2958, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem s Petrem 
Ilievem, Stará alej 299, Svoboda nad Úpou, ke dni 31.07.2010, 

b )   schva lu je  
dohodu o ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor č. 2 v čp. 2958, Štefánikova, Dvůr Králové 
nad Labem, s Petrem Ilievem, Stará alej 299, Svoboda nad Úpou, ke dni 31.07.2010 a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

c )   schva lu je  
záměr města pronajmout nebytový prostor č. 2 v čp. 2958, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, 

d )   vyzývá 
případné zájemce k podání nabídky na pronájem nebytového prostoru č. 2 v čp. 2958, Štefánikova, 
Dvůr Králové nad Labem, za těchto podmínek: 
- min. cena nájmu 600,- Kč/m2/rok vč. uplatnění meziročního inflačního růstu, 
- nájemní smlouva na dobu určitou 5 let, 
- využití nebytového prostoru bude v souladu s jeho stavebně-technickým určením, 
- kritéria výběru: cena - koef. 0,9, využití NP - koef. 0,1,  

e )   uk ládá 
1.  vedoucímu RIM-EMM 

1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem  záměr města pronajmout 
nebytový prostor č. 2 v čp. 2958, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem vč. výzvy k podání 
nabídky za podmínek dle bodu d) tohoto usnesení, 

Termín: 23.06.2010 
f )   schva lu je  

složení komise pro otevírání obálek a výběrové řízení ve složení: Mgr. Vasil Biben (náhradník Pavel 
Kraus), Tomáš Machek (náhradník Jaroslava Hiltscherová) a Iva Škopová (náhradník Jitka Rosecká 
DiS.). 

R/625/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   bere  na  vědomí  

informaci ohledně jednání o odkoupení části pozemkové parcely č. 3094/1 v k.ú. Dvůr Králové nad 
Labem. 

R/626/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   schva lu je  

snížení nájemného z nebytového prostoru č. 1 v čp. 2957, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, 
Lucii Zábrodské, Borovičky 1863, 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 )   schva lu je  
dodatek č. 5 k nájemní smlouvě na nebytový prostor č. 1 v čp. 2957, Štefánikova, Dvůr Králové nad 
Labem s Lucií Zábrodskou, Borovičky 1863, Dvůr Králové nad Labem, na základě kterého dojde ke 
snížení nájemného pro období 01.06.2010 - 24.03.2011 na částku 600,- Kč/m2/rok vč. uplatnění 
meziročního inflačního růstu a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/627/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
nesouh las í  
s pořádáním prodejních trhů na pozemkových parcelách č. 598/1 a č. 4070 v k.ú. Dvůr Králové nad 
Labem z důvodu nedostatku parkovacích míst v centru města. 

R/628/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
a)   vyh lašu je  

10. kolo prodeje pozemkových parcel č. 2004/4, č. 1984/9, č. 1984/10 a č. 2004/16 v k.ú. Dvůr Králové 
nad Labem formou obálkové metody za podmínek uvedených v předloženém zveřejnění a pověřuje 
starostku města podpisem zveřejnění, 
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b)   uk ládá 
1.  vedoucímu RIM-EMM 
     zveřejnit 10. kolo prodeje pozemkových parcel č. 2004/4, č. 1984/9, č. 1984/10 a č. 2004/16 v k.ú. 

Dvůr Králové nad Labem dle části a) tohoto usnesení na úřední desce Městského úřadu Dvůr 
Králové nad Labem, 

Termín: 22.06.2010 
c )   schva lu je  

komisi pro otevírání obálek a výběrového řízení ve složení: Pavel Kraus, Ing. Milan Tuček, Jaroslav 
Jiřička, náhradníci Mgr. Vasil Biben, Ing. Jan Haas, Iva Škopová. 

R/629/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   bere  na  vědomí ,  že  

do výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru č. 1 v čp. 2963, Štefánikova, Dvůr Králové 
nad Labem, se přihlásil jediný zájemce, 

b )   schva lu je  
pronájem nebytového prostoru č. 1 v čp. 2963, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, Naděždě 
Schmidtové, Roháčova 2121, Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou 5 let, za podmínky, že 
nájemce zajistí rekolaudaci nebytového prostoru tak, aby jeho stavebně-technický stav odpovídal 
smluveného účelu, 

c )   schva lu je  
nájemní smlouvu na nebytový prostor č. 1 v čp. 2963, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem s 
Naděždou Schmidtovou, Roháčova 2121, Dvůr Králové nad Labem, za cenu 557,- Kč/m2/rok vč. 
uplatnění meziročního inflačního růstu, na dobu určitou 5 let, za účelem zřízení kadeřnictví, za 
předpokladu, že paní Schmidtová uhradí před podpisem nájemní smlouvy kauci ve výši čtyřnásobku 
měsíčního nájemného vč. záloh na služby a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

d)   vydává 
Naděždě Schmidtové, Roháčova 2121, Dvůr Králové nad Labem, souhlas s provedením stavebních 
úprav nebytového prostoru č. 1 v čp. 2963, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, nezbytných k 
rekolaudaci prostoru tak, aby odpovídal smluvnímu účelu nájmu. 

R/630/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   bere  na  vědomí  

nezájem Michala Smíška, ******* ******** ****, **** ******* *** ***** o pronájem garáže č. 1 u čp. 963, 
Sladkovského, Dvůr Králové nad Labem, projevený dopisem ze dne 26.05.2010, 

b )   ukonču je  
platnost svého usnesení č. 86c/2010 - 107. RM ze dne 25.01.2010, 

c )   schva lu je  
záměr města pronajmout garáž č. 1 u čp. 963, Sladkovského, Dvůr Králové nad Labem, 

d )   vyzývá 
případné zájemce k podání nabídky na pronájem garáže č. 1 u čp. 963, Sladkovského, Dvůr Králové 
nad Labem, za těchto podmínek: 
- min. cena nájmu 480,- Kč/m2/rok vč. uplatnění meziročního inflačního růstu, 
- nájemní smlouva na dobu určitou 5 let, 
- jediným kritériem výběru je výše nabídnuté ceny nájmu, 

e )   uk ládá 
1.  vedoucímu RIM-EMM 

1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr a výzvu k podání 
nabídky za podmínek dle bodu d) tohoto usnesení, 

Termín: 23.06.2010 
f )   schva lu je  

složení komise pro otevírání obálek a výběrové řízení: Pavel Kraus (náhradník Mgr. Vasil Biben), Jitka 
Rosecká DiS. (náhradník Iva Škopová), Tomáš Machek (náhradník Jiří Janeček). 

R/631/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1. schválit záměr nákupu st.p.č. 2346 o výměře 178 m2, st.p.č. 2347 o výměře 202 m2, st.p.č. 2348 o 
výměře 177 m2,  a dále p.p.č. 1831/11 o výměře 102 m2, p.p.č. 1831/13 o výměře 150 m2, p.p.č. 
1832/16 o výměře 1049 m2, p.p.č. 1832/18 o výměře 268 m2, všechny pozemky v k.ú. Dvůr Králové 
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nad Labem, od Ellen Herrmann, ******** *********** ***, ********** **********, zastoupené JUDr. 
Jaroslavem Šantrochem, advokátem, Nádražní 189, Trutnov,   

b )   uk ládá 
1.  vedoucímu RIM-EMM 

1.  jednat se správcem majetku Ellen Herrmann, JUDr. Jaroslavem Šantrochem, advokátem, 
Nádražní 189, Trutnov, o snížení nabídnuté ceny k jednání o 50%.  

Termín: 30.07.2010 

R/632/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   schva lu je  

záměr města snížit nájemné za měsíc červen 2010 Viktoru Lyutyymu, Mostek 168, Mostek, za 
pronájem nebytového prostoru č. 5 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem na částku 2.764,- 
Kč, 

b )   uk ládá 
1.  vedoucímu RIM-EMM 

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

Termín: 23.06.2010 

R/633/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   bere  na  vědomí  

doplacení kupní ceny za bytovou jednotku ** ** * *** ****, ***********, **** ******* *** ***** Andreou 
Březskou, *********** ****, **** ******* *** *****, v částce 545.325,- Kč ke dni 30.06.2010, 

b )   uk ládá 
1.  vedoucímu RAF 

1.  zahrnout finanční prostředky získané doplacením kupní ceny za bytovou jednotku č* ** * *** 
****, ***********, **** ******* *** ***** do nejbližší rozpočtové změny vč. návrhu jejich využití, 

c )   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  
schválit Petra Březského, ** ****** ***, *********, jako druhého budoucího kupujícího bytové jednotky ** 
** * *** ****, ***********, **** ******* *** *****, 

d )   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  
schválit dodatek č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy na bytovou jednotku ** ** * *** 
****, ***********, **** ******* *** *****, s Andreou Březskou, *********** ****, **** ******* *** *****, na 
základě kterého se budoucím kupujícím stane i Petr Březský, ** ****** ***, ********* a pověřit starostku 
města jeho podpisem. 

R/634/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.schválit změnu smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej výměníkových stanic č. 02,13,21,24,27  
v oddíle Kupní  smlouva, v části 1.2. Specifikace prodávaného majetku - části Výměníková stanice VS 
21 Dukelská  - se slova „postavený na st.p.č. 198/2 ",  nahrazují slovy "postavený na st.p.č.5690 a 
st.p.č. 5691"„ a za slovy "Stavba v ulici Dukelská na st. parcele č. 198/2" se nahrazuje text  "„Stavba v 
ulici Dukelská na stavební parcele č. 198/2" textem "”Stavba v ulici Dukelská na stavebních parcelách 
č. 5690 a č. 5691" - ostatní text kupní smlouvy se nemění, 
2. schválit dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí  kupní  v předloženém znění  
3. schválit kupní smlouvu včetně dodatku, obsahujícího změny, uvedené v části a) tohoto usnesení a 
pověřit starostku města jejím podpisem  

R/635/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   uk ládá 

1.  vedoucímu RIM-EMM 
1.  vypracovat nová pravidla pro hospodaření s městskými byty dle pokynů rady města a předložit 

je ke schválení nejbližší schůzi rady města. 
Termín: 26.07.2010 

R/636/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   souh las í  

s umístěním elektrického kabelu do pozemkové parcely č. 3065 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem a se 
vstupem na pozemkovou parcelu č. 3065 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 

 

Strana 10/17 



b)   schva lu je  
smlouvu o umístění s Věrou Linhartovou, **** ***** ***, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města 
podpisem smlouvy. 

R/637/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.  schválit částečnou změnu usnesení číslo 698a/2010 - 22. ZM ze dne 15.04.2010 spočívající v 
nahrazení části textu "Vítězslavu Šecovi, ******* ******** ****, **** ******* *** *****" textem "Pavlu a 
Haně Purmovým, ********* ****, **** ******* *** *****", 

2.  schválit částečnou změnu usnesení číslo 698b/2010 - 22. ZM ze dne 15.04.2010 spočívající v 
nahrazení části textu "Vítězslavu Šecovi, ******* ******** ****, **** ******* *** *****"  textem "Pavlu a 
Haně Purmovým, ********* ****, **** ******* *** *****". 

R/638/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  
neschválit prodej části pozemkové parcely č. 297/2 v k.ú. Žireč Ves Mikuláši Magyarovi, ***** ***** ***, 
*** ** **** ******* *** ******      

R/639/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   schva lu je  

pronájem bytu ** ** * *** ***, ******, **** ******* *** *****, Luďkovi Nožičkovi, ****** ***, **** ******* *** 
*****, odchylně od pravidel pro hospodaření s městskými byty, na dobu určitou 1 rok, 

b )   schva lu je  
nájemní smlouvu na byt ** ** * *** ***, ******, **** ******* *** *****, s Luďkem Nožičkou, ****** ***, **** 
******* *** *****, na dobu určitou 1 rok, počínaje dnem 01.08.2010 do 31.07.2011, za předpokladu, že 
pan Nožička uhradí před podpisem nájemní smlouvy kauci ve výši trojnásobku měsíčního nájemného 
vč. úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a pověřuje starostku města jejím 
podpisem. 

R/640/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   souh las í  

s umístěním optického kabelu do optické chráničky za jednorázovou finanční náhradu ve výši 50,-
Kč/bm využité chráničky, 

b )   schva lu je  
dohodu o umístění  optického kabelu do optické chráničky s ČEZ, a.s., Elektrárna Poříčí, Kladská 466, 
Trutnov 3 - Poříčí a pověřuje starostku města podpisem dohody. 

R/641/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.  schválit prodej pozemkové parcely č. 4780 o výměře 363 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za 
kupní cenu 303,- Kč/m2, tedy za celkovou částku 110.000,- Kč, firmě JUTA a.s., ******** ***, *** ** 
**** ******* *** *****,  

2.  schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem.  

R/642/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   souh las í  

s pověřením společnosti Kadlec a Kábrtová s.r.o., IČ 28706421, Jiráskova 104/1, 460 01 Liberec XIII, 
zastoupené Ing. Ivou Kábrtovou, vypracování projektové dokumentace a provedením všech 
nezbytných úkonů, potřebných pro vydání stavebního povolení pro stavebníka - město Dvůr Králové 
nad Labem, na stavební objekt 04 - kabelové vedení 35 kV k napojení fotovoltaické elektrárny, na 
základě platného územního rozhodnutí č.5/2006, vydaného pro investora - město Dvůr Králové nad 
Labem, 

b )   souh las í  
s provedením prací dle části a) tohoto usnesení s tím, že náklady na provedení prací ponese investor 
fotovoltaické elektrárny - společnost ENERGO GROUP TX, s.r.o. , IČ 28771079, 

c )   schva lu je  
mandátní smlouvu, uzavřenou mezi městem Dvůr Králové nad Labem a společností Kadlec a 
Kábrtová s.r.o., Jiráskova 104/1, Liberec XIII a pověřuje starostku města jejím podpisem 
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d)   p roh lašu je  
že stavební povolení, vydané pro stavebníka - město Dvůr Králové nad Labem na stavbu, označenou 
v územním rozhodnutí č.5/2006 jako SO 04, do 15 dnů po nabytí právní moci tohoto stavebního 
povolení, převede na investora fotovoltaické elektrárny, společnost ENERGO GROUP TX, s.r.o. 

R/643/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   schva lu je  

záměr města pronajmout byt č. 21 v čp. 57, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem jako 
byt bez předběžného určení za min. cenu 6.000,- Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) 
odchylně od 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. 21 v čp. 57, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem jako byt bez předběžného 
určení za min. cenu 6.000,- Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) odchylně od 
pravidel pro hospodaření s městskými byty, 

Termín: 23.06.2010 
c )   schva lu je  

hodnotící komisi na pronájem bytu č. 21 v čp. 57, náměstí T. G. Masaryka, 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/644/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   souh las í  

s umístěním kanalizačního a vodovodního řadu do částí pozemkové parcely č. 3714/3 v k.ú. Dvůr 
Králové nad Labem, 

b)   schva lu je  
smlouvu o umístění s Vladimírem Jansou a Petrou Jansovou, ************* ****, **** ******* *** ***** a 
pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/645/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  
schválit smlouvu o bezúplatném převodu  nemovitostí č. 32/512/2010, jejíž nedílnou součástí je 
smlouva o věcném břemeni č. 4/512/2008 s ČR - od Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město a pověřit starostku města jejím 
podpisem.  

R/646/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   schva lu je  

1. ukončení platnosti smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 28/512/2008 
uzavřené mezi městem Dvůr Králové nad Labem a ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábřeží č. 390/42, Praha 2 - Nové Město, ke dni 14.06.2010, 
2. dohodu o ukončení platnosti smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 
28/512/2008 a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

b )   ruš í  
 své usnesení č. 585/2010-120.RM.  

R/647/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
schva lu je  
částečnou změnu usnesení č. R/546/2010 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem, s tím, že min. 
cena činí 2.556,- Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu). 

R/648/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
souh las í  
s podanými žádostmi o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les na p.p.č. 3095, p.p.č. 1580/1, 
p.p.č. 3097/1, p.p.č. 3806/39, p.p.č. 3496/8 a p.p.č. 3496/20, vše v k.ú. Dvůr Králové nad Labem,  
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R/649/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   souh las í  

se spoluprácí se Sdružením ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, RIAPS Trutnov, Horská 5, 541 01 
Trutnov, 

b )   schva lu je  
dohodu o spolupráci se Sdružením ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, RIAPS Trutnov, Horská 5, 
541 01 Trutnov a pověřuje starostku města podpisem dohody.  

R/650/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
a)   schva lu je  

navýšení počtu zaměstnanců Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem o 1,0 úvazek 
pečovatelky, s platností  od 01.07.2010,  

b )   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  
schválit změnu závazného ukazatele - náklady na platy Pečovatelské službě Města Dvůr Králové nad 
Labem, El. Krásnohorské 2962, Dvůr Králové nad Labem, dle předloženého návrhu. 

R/651/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
bere  na  vědomí  
zápis č. 19 ze dne 27.05.2010 sociální komise RM. 

R/652/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 
schva lu je  
1.  poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč Farní charitě Dvůr Králové nad Labem, Palackého 99, Dvůr 

Králové nad Labem, na mzdové náklady, nájem, kancelářské potřeby, počítačový program ASPI a 
úhradu telefonů, za účelem rozšíření otevírací doby občanské poradny, 

2.  smlouvu o poskytnutí dotace s Farní charitou, Palackého 99, Dvůr Králové nad Labem, dle bodu 1 
tohoto usnesení a pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 

R/653/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
schva lu je  
pořízení propagačních předmětů: skládací deštník - 300 ks, pončo pláštěnka - 300 ks, létající talíř - 
300 ks, dřevěné jojo - 300 ks, magnetické Člověče, nezlob se - 300 ks, papírová taška - 250 ks, 
keramický hrnek - 300 ks. 

R/654/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  
schválit ocenění "Osobnost města Dvůr Králové nad Labem" za fotografii Janu Stránskému, za 
organizaci kulturního podniku Zuzaně Čermákové, za společensky významnou veřejnou činnost 
Jarmile Pivcové a Ludmile Vítové, v oblasti sportu za trenérskou činnost Karlu Hrachovi, za sportovní 
výkon Mgr. Janě Vepřekové a za dlouholetou reprezentaci v cyklokrosu Jaroslavu Antošovi. 

R/655/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  
schválit dotaci Tělovýchovné jednotě Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137, Dvůr 
Králové nad Labem na podporu tělovýchovy a sportu v roce 201O.  

R/656/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
schva lu je  
výjimku z počtu žáků v 6. ročníku Základní školy, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884, ve školním 
roce 2010/2011, na počet 34 žáci ve třídě. 

R/657/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
a)   bere  na  vědomí  

žádost města Jaroměř o umístění dítěte do mateřské školy zřízené městem Dvůr Králové nad Labem, 
b)   schva lu je  

smlouvu o úhradě neinvestičních výdajů za předškolní vzdělávání dítěte Jaroslava Šimkuláka, ****** 
***** ********* **** ****, *******, mezi městem Dvůr Králové nad Labem a městem Jaroměř a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 
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c)   uk ládá 
1.  vedoucímu RAF 
     zapracovat poskytnutou částku za neinvestiční výdaje, dle dodaného podkladu odborem ŠKS, do 

návrhu rozpočtové změny. 

R/658/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
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: tisk 
vlastivědné knihy o městě Dvůr Králové nad Labem 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 školství, kultury a sociálních věcí jako osobu oprávněnou jednat jménem 
zadavatele v rámci veřejné zakázky, 

4.  složení hodnotící komise včetně náhradníků v předloženém znění,a současně komise pro otevírání 
obálek včetně náhradníků v předloženém znění, 

b )   uk ládá 
1.  vedoucí ŠKS 
zajistit činnost členů hodnotící komise (případně náhradníků za členy komise) prvním jednáním dne 

08.07.2010 před soutěžním kolem v systému e- aukce. 
Termín: 08.07.2010 

R/659/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
a)   souh las í  

se změnou nejvyššího povoleného počtu žáků školského zařízení Základní školy Podharť, Dvůr 
Králové nad Labem, Máchova 884, ze současných 80 žáků školní družiny na 100 žáků. 

b )   uk ládá 
1.  vedoucí ŠKS 

1.  zaslat bezodkladně Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje žádost o změnu nejvyššího 
povoleného počtu žáků školského zařízení Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad Labem, 
Máchova 884.   

R/660/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
a)   schva lu je  

zajištění prezentace města Dvůr Králové nad Labem na webu www.czechy-latem.pl a přidruženém 
partnerském webu www.turit.pl,  

b )   schva lu je  
smlouvu s  vydavatelstvím Family Cup Sp. z o.o., Kopanka 133, 32-050 Skawina dle bodu a) tohoto 
usnesení a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/661/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
schva lu je  
odměny za činnosti vykonané nad rámec ředitelských povinností, dle přílohy č. 1, řediteli, ředitelkám 
škol a zástupkyni ředitelky Základní školy Podharť. Výplata odměn je možná jen v rámci přidělených 
mzdových prostředků.  

R/662/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
a)   bere  na  vědomí  

podanou informaci k vybudování skladovacích prostor městského úřadu,  
b )   uk ládá 

1.  vedoucí RIM 
1.  v rámci projektové přípravy II. etapy rekonstrukce budovy MěÚ v ul. Komenského zohlednit 

požadavky na vybudování skladu pro potřeby městského úřadu. 

R/663/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  
zachovat pro příští volební období počet členů zastupitelstva 21. 
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R/664/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
schva lu je  
program 23. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného  ve čtvrtek dne 
24.06.2010  od 15 hodin v sále Hankova domu.  
1. Zahájení 
2. Výbory ZM 
3. Stanovení počtu členů obecního zastupitelstva pro nové volební období  
4. Stížnost na vedení městské policie  
5. Veřejnoprávní smlouva s obcí Bílá Třemešná na měření rychlosti vozidel 
6. Smlouva o postoupení pohledávky 
7. Volba přísedících Okresního soudu v Trutnově   
8. Zřizovací listina Technických služeb města Dvora Králové nad Labem platná od 01.07.2010 
9. Zpráva o situaci v provozování infrastrukturního majetku vodovodů a kanalizací  včetně výsledků 

technického auditu a projednání podmínek dodatku č. 3 k nájemní smlouvě mezi městem a 
VaKem 

10. Majetkové záležitosti 
11. Rozdělení dotace z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na obnovu vnějšího pláště objektů, 

které jsou nemovitou kulturní  památkou, nebo které se nacházejí na území Městské památkové 
zóny města Dvůr Králové nad Labem a na obnovu městských hradeb, resp. jejich částí 

12. Žádost občanského sdružení Naděje - Klub vzdělávání pro menšiny, Dvůr Králové nad Labem, o 
finanční dotaci 

13. Dotace Vysoké škole podnikání, a.s., Ostrava 
14. Závěrečný účet svazku obcí Královská věnná města za rok 2009 
15. Dotace Tělovýchovné jednotě Dvůr Králové nad Labem 
16. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finanční dotace - dětská LSPP 
17. Poskytnutí finanční dotace - Městská nemocnice, a.s. - projektová dokumentace 
18. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2009 
19. Závěrečný účet města za rok 2009 
20. Problematika doplňujících zdrojů financování 
21. Rozpočtová změna č. 2 pro rok 2010 
22. Diskuze 
23. Závěr 

R/665/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
a)   schva lu je  

1.  v souladu s § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů přijetí 
dotace na projekt Zkvalitnění systému řízení ve městě Dvůr Králové nad Labem, 

2.  rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt vydané Ministerstvem vnitra ČR včetně podmínek 
rozhodnutí, 

3.  začlenění znaku města Dvůr Králové nad Labem v rámci loga projektu, 
4.  užití současných vnitřních norem, směrnic města a MěÚ v procesu řízení, naplňování, kompetencí 

a delegování jednotlivých úkolů, 
b )   pověřu je  

starostku města podpisem prohlášení, které je přílohou vydaného rozhodnutí. 

R/666/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
a)   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

schválit postoupení pohledávek města Dvůr Králové nad Labem v rozsahu smlouvy o postoupení 
pohledávky JUDr. Heleně Humlové, 

b )   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  
schválit smlouvu o postoupení pohledávky s JUDr. Helenou Humlovou ve znění dle neveřejné přílohy 
č. 2 a pověřit starostku města jejím podpisem, 

R/667/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  
schválit veřejnoprávní smlouvu s obcí Bílá Třemešná o výkonu některých úkolů městské policie 
stanovených dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a pověřit 
starostku města podpisem této smlouvy.  
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R/668/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
a)   s tanovu je  

1.   ve smyslu § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
celkový počet zaměstnanců obce zařazených do úřadu na 134,75 s platností od 01.09.2010, 

2.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
převedení agendy přestupkového řízení z odboru VVS na právní oddělení KTÚ, s platností od 
01.09.2010, 

3.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
rozsah pracovního úvazku památkářky na 0.75 stanovené týdenní pracovní doby na odboru ŠKS, s 
platností od 01.09. 2010, 

b )   ruš í   
ve smyslu § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 1 
pracovní místo na odboru VVS na úseku agendy cestovních dokladů a 1 pracovní místo na odboru 
RAF na úseku pokladní agendy, s platností od 01.09. 2010, 

c )   vydává 
 v souladu s  § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  vnitřní  
předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 11/2010 Organizační řád Městského úřadu Dvůr Králové 
nad Labem včetně přílohy č. l - organizační schéma, s platností od 01.09.2010 a pověřuje starostku 
města jeho podpisem, 

d )   souh las í  
se zveřejněním vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 11/2010 Organizační řád 
Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 

e )   uk ládá 
1.  vedoucímu KTÚ-PO 

1.  zajistit jeho zveřejnění na webových stránkách města. 
Termín: 01.07.2010 

R/669/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
a)   bere  na  vědomí  

stížnost ze dne 03.05.2010 podanou **** ******** *********, **** **, *** **  **** na vedení Městské policie 
Dvůr Králové nad Labem, 

b )   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  
1.  přijmout následující usnesení: ZM bere na vědomí stížnost ze dne 03.05.2010 podanou **** ******** 

*********, **** **, *** ** **** na vedení Městské policie Dvůr Králové nad Labem a odpověď Romana 
Chaloupky, zastupitele pověřeného řízením MP, 

2.  pověřit Romana Chaloupku, zastupitele pověřeného řízením MP podpisem a odesláním odpovědi. 

R/670/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  
schválit rozpočtovou změnu č. 2 pro rok 2010 včetně změn v rámci jednotlivých kapitol, která upravuje 
schválený rozpočet na rok 2010 zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany Krajského 
úřadu Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení : 
· na straně příjmů  zvyšuje                                    o                  14.176,62 tis. Kč 
· na straně výdajů  zvyšuje                                    o                  20.672,78 tis. Kč 
· ve financování upravuje                                      o                    6.496,16 tis. Kč  
 
Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2010 
· na straně příjmů                                                                      363.150,94 tis. Kč 
· na straně výdajů                                                                      376.989,23 tis. Kč 
· financování                                                                                13.838,29 tis. Kč 

R/671/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
a)   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.  schválit v souladu s §85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů navýšení příspěvku na 1 hodinu provozu dětské LSPP v roce 2010 pro 
Městskou nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem na 85,- Kč/hod, a to počínaje 01. 07. 2010, 
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2.  schválit ve smyslu bodu 1. tohoto usnesení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční dotace 
pro výše uvedený účel s Městskou nemocnicí, a.s. se sídlem Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr 
Králové nad Labem a pověřit starostku města podpisem tohoto dodatku. 

R/672/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  
schválit v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů Smlouvu o poskytnutí finanční dotace na zajištění zpracování základní projektové 
dokumentace pro rekonstrukci operačních sálů v nemocnici  s Městskou nemocnicí, a.s. se sídlem 
Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové nad Labem a pověřit starostku města podpisem této smlouvy. 

R/673/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
a)   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 Dvůr Králové nad Labem č. 12/2010 Rozdělení 
rozpočtového hospodaření do kapitol s vymezením seznamu příkazců operací Dodatek č.1 s účinností 
od 01.07.2010 a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

b )   souh las í  
se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města,  

c )   uk ládá 
1.  vedoucímu RAF 
zajistit zveřejnění tohoto vnitřního předpisu. 

Termín: 01.07.2010 

R/674/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
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. 9 - rok 2010. 
 
 
 
 
 

 
    Pavel Kraus       Mgr. Vasil Biben  
  místostarosta                                                          místostarosta  
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