
 

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

129. 
VÝPIS  Z  USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané dne 06.09.2010 

 

R/845/2010 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky na 
akci: „výběrového řízení na dodávku software k realizaci elektronických aukcí “ ze dne 1.9.2010,  

2 .   rozhodu je  
2.1.  o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek takto: 

- firma Economy.cz, s.r.o., Trojmezní 1537/46, 190 00 Praha 9 s cenou 576.000,- Kč včetně DPH, 
- firma Sentinet s.r.o., Čs. Legií 1719/5, 702 00 Moravská Ostrava s cenou 588.000,- Kč včetně 
DPH, 

2.2.  na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou 
veřejnou zakázku tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka spol. QCM, a.s., Heršpická 5, Brno 639 
00, cena vč. DPH 501.120,- Kč, 

3 .   schva lu je  
3.1.  licenční smlouvu s vítězným uchazečem výše uvedeného výběrového řízení a pověřuje 

starostku města jejím podpisem, 
4 .   uk ládá 

4.1.  vedoucímu OI 
4.1.1. informovat účastníky výběrového řízení o jeho výsledku.  

Termín: 13.09.2010 

R/846/2010 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení zadávacího řízení, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací 
dokumentaci a realizaci akce: „Zkvalitnění systému řízení ve městě Dvůr Králové nad Labem - 
analytická část“ v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., 

1.2.  výzvu k předložení nabídky pro výběrové řízení na „Zkvalitnění systému řízení ve městě Dvůr 
Králové nad Labem - analytická část“ v podobě zadávací dokumentace, 

1.3.  zveřejnění tohoto zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku v souladu se zákonem č. 
137/2006 Sb., 

1.4.  Regionální poradenskou agenturu s.r.o., jako osobu oprávněnou na základě mandátní smlouvy 
konat úkony v rámci zadávacího řízení v souladu s právními předpisy a metodikou OP LZZ, 

1.5.  složení hodnotící komise a komise pro otevírání obálek a posouzení úplnosti nabídek včetně 
náhradníků v předloženém znění, 

2 .   uk ládá 
2.1.  tajemníkovi MěÚ 

2.1.1. a členům komisí (případně náhradníkům za členy komise) zahájit svoji činnost prvním 
jednáním dne 30.09.2010 před otevíráním obálek s doručenými nabídkami, 

Termín: 30.09.2010 
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R/847/2010 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s rozšířením předmětu mandátní smlouvy ze dne 15.01.2009 uzavřené s Regionální 
poradenskou agenturou s.r.o., Starobrněnská 20, 602 00 Brno dle důvodové zprávy,  

2 .   schva lu je  
2.1.  v tomto smyslu dodatek č. 2 a pověřuje starostku jeho podpisem.  

R/848/2010 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  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. 10 - rok 2010.  

R/849/2010 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  schválit rozpočtovou změnu č. 3 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                  18.691,87 tis. Kč 
  na straně výdajů  zvyšuje                                      o                  13.687,45 tis. Kč 
  ve financování upravuje                                         o                  - 5.004,42 tis. Kč  
     Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2010 
  na straně příjmů                                                                      383.929,89 tis. Kč 
  na straně výdajů                                                                      388.683,76 tis. Kč 
  financování                                                                                  4.753,87 tis. Kč 

R/850/2010 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  schválit v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění    
     pozdějších předpisů Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 3327/06/5107 s Československou 
     obchodní bankou, a.s. se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 a pověřit starostku města 
     podpisem tohoto dodatku. 

R/851/2010 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  vz í t  na  vědomí  

1.1.  zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky na 
službu poskytovatele úvěru pro akci Rekonstrukce náměstí T.G. Masaryka a přilehlých ulic J.Hory 
a Palackého ve Dvoře Králové nad Labem, 

2 .   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  rozhodnout  
2.1.  dle předchozího doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou 

veřejnou zakázku tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka ČSOB a.s., pobočky Hradec Králové, 
Břetislavova 1622, 

2.2.  o dalším pořadí jednotlivých uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek takto: Komerční banka, 
a.s., pobočka Náchod, Palackého 20, 

3 .   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  
3.1.  schválit Smlouvu o úvěru s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky a pověřit 

starostku města podpisem této smlouvy včetně případných souvisejících dokumentů, 
4 .   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  u lož i t  

4.1.  vedoucímu RAF informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku a současně zahrnout 
příslušné prostředky do návrhu nejbližší rozpočtové změny roku 2010 a do návrhu rozpočtu roku 
2011.  

R/852/2010 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
schva lu je  

v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 5830851989 - s Kooperativou pojišťovnou, a.s., Vienna 
Insurance Group  na pojištění majetku města a pověřuje starostku města podpisem tohoto dodatku 
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R/853/2010 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s provedením změny oken a doplněním parapetů a žaluzií na akci "Zateplení objektu MŠ 
Slunečná Dvůr Králové nad Labem" a s tím souvisejícím navýšením ceny díla o 281.764,- Kč 
včetně DPH na celkovou cenu 5 273 451,60,- Kč vč. DPH, 

2 .   schva lu je  
2.1.  dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby "Zateplení objektu MŠ Slunečná Dvůr 

Králové nad Labem" se zhotovitelem Stavební společnost s.r.o. Hostinné v předloženém znění a 
pověřuje starostku města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá 
3.1.  vedoucímu RAF 

3.1.1. zahrnout navýšení nákladů výše uvedené akce do návrhu nejbližší rozpočtové změny 

R/854/2010 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  dopis adresovaný paní starostce od jednatele společnosti Vodovody a kanalizace Dvůr Králové 
n.L. spol. s r.o., Ing. Kouby, ze dne 12.08.2010, 

2 .   schva lu je  
2.1.  odpověď na výše uvedený dopis dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jeho 

podpisem.  

R/855/2010 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky na 
akci „Rekonstrukce střechy Hankova domu 1. etapa”, 

2 .   rozhodu je  
2.1.  na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou 

veřejnou zakázku tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy: Jiří Škop, Dr. Kramáře 1938, 
Dvůr Králové nad Labem s nabídkovou cenou 718.701,- Kč včetně DPH, 

2.2.  o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek takto: 
František Kramár, Žireč 20, Dvůr Králové nad Labem - nabídková cena 793.302,- Kč včetně DPH 
Lestav spol. s.r.o., Žirecká Podstráň 70, Dvůr Králové nad Labem - nabídková cena 815.477,95 Kč 
včetně DPH 
Fast střechy s.r.o., Smetanova 2065, Náchod - nabídková cena 816.841,68 Kč včetně DPH, 

3 .   schva lu je  
3.1.  smlouvu o dílo s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky s upraveným termínem 

plnění a pověřuje starostku města podpisem smlouvy, 
4 .   uk ládá 

4.1.  vedoucí RIM 
4.1.1. informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku.  

R/856/2010 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  vz í t  na  vědomí  

1.1.  právní stanovisko k vybraným otázkám souvisejícím s užíváním vodovodní a kanalizační 
infrastruktury ve Dvoře Králové nad Labem,  

2 .   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  
2.1.  schválit odstoupení od nájemní smlouvy se společností Vodovody a kanalizace Dvůr Králové n. 

L. spol. s r.o. pro podstatné porušení smlouvy dle ustanovení § 344 a násl. obchodního zákoníku 
ve vazbě na ustanovení § 275 obchodního zákoníku,  

3 .   uk ládá 
3.1.  vedoucímu KTÚ-PO 

3.1.1. v případě schválení zastupitelstvem města projednat s právní kanceláří Havel, Kuchař, 
Ryšavá a partneři advokátní kancelář,s.r.o. zajištění úkonu odstoupení města od nájemní 
smlouvy učiněný prostřednictvím písemného úkonu města včetně výzvy VaKu, aby pro 
porušení svých povinností vodárenskou infrastrukturu vyklidil, v rámci již udělené plné moci.  
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R/857/2010 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s novým technickým řešením akce "„Kanalizace Dvůr Králové nad Labem - Verdek" , která bude 
zpracována firmou VIS Hradec Králové s. r. o. (zpracovatel předchozího technického řešení), 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvu o dílo na výše uvedenou akci s novým technickým řešením ev. číslo objednatele 

RIM/DILO-2010/931 a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
3 .   uk ládá 

3.1.  vedoucímu RAF 
3.1.1. zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu nejbližší rozpočtové změny.  

Termín: 23.09.2010 

R/858/2010 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu ze dne 01.06.2005 na část pozemkové parcely č. 4716 v k.ú. Dvůr Králové nad 
Labem o výměře 20 m2 uzavřeného s Denisou Dražkovičovou, bytem ****** ****, *** ** *** ***** *** 
*****, dohodou ke dni 30.09.2010, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/859/2010 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu ze dne 01.01.2001 na část pozemkové  parcely č. 4782 v k.ú. Dvůr Králové nad 
Labem o výměře 20 m2 uzavřenou s Petrem Kyselou, ***** ******* ***, *** ** ***** **********, 
dohodou ke dni 30.09.2010, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/860/2010 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  záměr směnit část pozemkové parcely č. 1539/11 za část pozemkové parcely č. 1539/9, obě v 
k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   uk ládá 
2.1.  vedoucímu RIM-EMM 

2.1.1. zveřejnit záměr směnit část p.p.č. 1539/11 za část 1539/9, obě v k.ú. Dvůr Králové nad 
Labem, na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem.  

Termín: 14.09.2010 

R/861/2010 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  schválit prodej části pozemkové parcely č. 2311/52 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, která bude 
upřesněna geometrickým plánem, v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu ve výši 500,- Kč, 
Klausi Maissnerovi, ***** ************ ****, *** ** **** ******* *** *****, za podmínky úhrady nákladů 
spojených s vyhotovením geometrického zaměření a nákladů na vklad do katastru nemovitostí 

1.2.  pověřit starostku města podpisem kupní smlouvy obsahující obligatorní náležitosti uvedené v 
části 1.1 tohoto usnesení 

2 .   schva lu je  
2.1.  záměr pronajmout část pozemkové parcely č. 2311/52 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 

3 .   uk ládá 
3.1.  vedoucímu RIM-EMM 

3.1.1. zveřejnit záměr pronajmout část pozemkové parcely č. 2311/52 v k.ú. Dvůr Králové nad 
Labem na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem.  

Termín: 14.09.2010 

R/862/2010 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí ,  že  

1.1.  na výzvu k podání nabídky na pronájem nebytového prostoru č. 2 v čp. 2958, Štefánikova, Dvůr 
Králové nad Labem reagoval pouze jediný zájemce, společnost Komplex 3M s.r.o., Eduarda Zbroje 
2904, Dvůr Králové nad Labem, 
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2.   odk ládá 
2.1.  své rozhodnutí ve věci pronájmu nebytového prostoru č. 2 v čp. 2958, Štefánikova, Dvůr 

Králové nad Labem do doby vyjasnění postupu a financování případných stavebních úprav 
prostoru a jejich odstranění po ukončení nájmu, 

3 .   uk ládá 
3.1.  vedoucímu RIM-EMM 

3.1.1. vyzvat společnost Komplex 3M s.r.o., Eduarda Zbroje 2904, Dvůr Králové nad Labem k 
předložení konkrétního návrhu na stavební úpravy nebytového prostoru č. 2 v čp. 2958 
(propojení s nebytovým prostorem č. 3 v čp. 2958), Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem vč. 
jejich financování a následného odstranění, a to nejpozději do 24.09.2010 

Termín: 15.09.2010 

R/863/2010 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocení nabídek na pronájem bytu ** ** * *** ****, ******* ******, 
**** ******* *** *****: 
1. místo: Eva Hyková, ********* ****, **** ******* *** *****,  
2. místo: Vlasta Kočová, *********** ****, **** ******* *** *****,* 

1.2.  ukončení nájmu bytu ** ** * *** ****, *********, **** ******* *** *****, s Evou Hykovou, ********* ****, 
**** ******* *** *****, ke dni 30.09.2010, 

1.3.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt ** ** * *** ****, *********, **** ******* *** *****, s Evou 
Hykovou, ********* ****, **** ******* *** *****, ke dni 30.09.2010 a pověřuje starostku města jejím 
podpisem, 

1.4.  pronájem bytu ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** ***** Evě Hykové, ********* ****, **** 
******* *** *****, na dobu určitou 2 roky, za předpokladu, že nejpozději do 30.09.2010 vyklidí a 
předá městu byt ** ** * *** ****, *********, **** ******* *** *****, který v současné době užívá na 
základě platné nájemní smlouvy, 

1.5.  nájemní smlouvu na byt ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** ***** s Evou Hykovou, 
********* ****, **** ******* *** *****, za cenu 4.551,- Kč/měsíc, na dobu určitou 2 roky, za 
předpokladu, že paní Hyková 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, 

1.6.  Vlastu Kočovou, *********** ****, **** ******* *** ***** jako 1. náhradníka, 
1.7.  pronájem bytu ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** *****, Vlastě Kočové, *********** ****, 

**** ******* ** ***** v případě, že nedojde k podpisu nájemní smlouvy s Evou Hykovou, 
1.8.  nájemní smlouvu na byt ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** ***** s Vlastou Kočovou, 

******* ****** ****, **** ******* *** ***** v případě, že nedojde k podpisu nájemní smlouvy s Evou  
Hykovou. Smlouva bude uzavřena za cenu 3.315,- Kč/měsíc, ostatní podmínky zůstávají shodné s 
částí 1.5 tohoto usnesení a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

1.9.  záměr města ponechat byt č. 32 v čp. 1159, Heydukova, Dvůr Králové nad Labem, volný z 
důvodu připravovaného prodeje domu čp. 1159 jako celku 

R/864/2010 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí ,  že  

1.1.  na záměr města pronajmout byt č. 51 v čp. 1982, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, 
nereagoval žádný zájemce, 

2 .   uk ládá 
2.1.  vedoucímu RIM-EMM 

2.1.1. zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr města 
pronajmout byt č. 51 v čp. 1982, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem jako byt bez 
předběžného určení dle pravidel pro hospodaření s městskými byty za min. cenu ve výši 4.064,- 
Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu), 

Termín: 15.09.2010 
3 .   schva lu je  

3.1.  hodnotící komisi na výběr uchazeče o pronájem bytu č. 51 v čp. 1982, nábřeží Benešovo, Dvůr 
Králové nad Labem ve složení: Pavel Kraus (náhradník Vasil Biben), Iva Škopová (náhradník 
Jaroslava Hiltscherová) a Jiří Janeček (náhradník Tomáš Machek) 
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R/865/2010 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  žádost Jiřího a Heleny Vejnarových, ******** ***, **** ******* *** ***** ze dne 18.08.2010, 
2 .   t rvá  

2.1.  na svém usnesení č. 341b/2010 - 114. RM ze dne 06.04.2010, 
3 .   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

3.1.  neschválit splátky dlužného nájemného, záloh na služby a bezdůvodného obohacení ve výši 
52.739,- Kč vč. poplatku z prodlení a úroku z prodlení ve výši ke dni rozhodnutí ZM, Jiřímu a 
Heleně Vejnarovým, ******** ***, **** ******* *** ***** za pronájem bytu ** *** * *** ***, ********, **** 
******* *** ***** 

R/866/2010 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
neschva lu je  

přidělení sociálního bytu v mimořádně tíživé životní situaci Lubomíru Kreislovi, ******** ****, **** ******* 
*** ***** a jeho žádost zamítá. 

R/867/2010 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí ,  že  

1.1.  u Martina Schmidta, ******* ****** ****, **** ******* *** ***** 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 ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** *****, 

2 .   schva lu je  
2.1.  ukončení nájmu bytu ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** *****, s Martinem Schmidtem, 

******* ****** ****, **** ******* *** *****, ke dni 30.09.2010, 
2.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** *****, s 

Martinem Schmidtem, ******* ****** ****, **** ******* *** *****, ke dni 30.09.2010 a pověřuje starostku 
města jejím podpisem, 

3 .   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  
3.1.  schválit splátky dlužné částky za pronájem bytu ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** *****, 

ve výši 24.899,- Kč + 8%, tj. 26.891,- Kč celkem, Martinu Schmidtovi, ******* ****** ****, **** ******* 
*** *****, formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 11 x 2.240,- Kč + 1 x 2.251,- Kč, 

3.2.  schválit dohodu o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady formou měsíčních splátek s Martinem 
Schmidtem, ******* ****** ****, **** ******* *** ***** dle bodu 3.1 tohoto usnesení a pověřit starostku 
města jejím podpisem 

R/868/2010 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  -  nedoporuču je  zas tup i te ls tvu měs ta  

1.1.  schválit nákup stavebních parcel č. 2346 o výměře 178 m2, č. 2347 o výměře 202 m2, č. 2348 o 
výměře 177 m2 za kupní cenu 500 Kč za 1m2 stavební parcely a pozemkových parcel č. 1831/11 o 
výměře 102 m2,  poz. č. 1832/18 o výměře 268 m2,  č. 1831/13 o výměře 150 m2,  č.1832/16 o 
výměře 1049 m2,  č. 1832/17 o výměře 376 m2, za kupní cenu 258 Kč za 1m2 pozemkové parcely, 
tedy za kupní cenu celkem 780.310 Kč - od Ellen Herrmann, *********** *, *** ** *******, ***, 
zastoupené AK JUDr. Jaroslav Šantroch, Nádražní 189, Trutnov.  

2 .   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  
2.1.  schválit smlouvu o smlouvě budoucí kupní, obsahující text smlouvy kupní, ve smyslu  části 1.1 

tohoto usnesení a pověřit starostku města jejím podpisem.  

R/869/2010 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením věcného břemene na části pozemkové parcely č. 4558 v k.ú. Dvůr Králové nad 
Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 10.000,- Kč bez DPH, 

1.2.  se zřízením podmínky ukládat po dobu pěti let před ukončením sjednané doby trvání věcného 
břemene na stanovený účet  každý rok finanční hotovost ve výši 20  % z reálných nákladů na 
likvidaci fotovoltaické elektrárny v daném místě a čase obvyklých,  

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvu o zřízení věcného břemene se společností CENTRALES s.r.o., Klicperova 2666, Dvůr 

Králové nad Labem a pověřuje starostku města podpisem smlouvy.  
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R/870/2010 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  schválit nabytí pozemkové parcely č. 2294/1 v k.ú.Dvůr Králové nad Labem darováním za 
podmínky vybudování místní komunikace do 31.12.2012 s tím, že úprava pláně vrstvou štěrkodrti 
bude zahájena před 17.08.2011 a dokončena do 31.12.2011 a za podmínky zřízení věcných 
břemen pro vlastníky pozemkových parcel č. 2294/59, č. 2294/60, č. 2294/61, č. 2294/62, č. 
2294/63, č. 2294/64, č. 2294/65, č. 2294/66, č. 2294/67, č. 2294/68, č. 2294/69, č. 2294/70, č. 
2294/71 v k.ú.Dvůr Králové nad Labem a jejich právních nástupců za jednorázovou finanční 
náhradu ve výši 1,- Kč vč. DPH pro každého vlastníka pozemku, 

1.2.  schválit smlouvu o budoucí darovací smlouvě ve smyslu bodu 1.1. s Jitkou Baudischovou, 
******** ****, **** ******* *** *****, Ing. Danielem a Věrou Chrobokovými, ****** ***, **** ******* *** 
*****, Alenou Čálkovou, ***** * *******, ***** * ******, Robertem a Kateřinou Dostálovými, *** ********* 
****, **** ******* *** *****, Pavlem a Ivou Krejzlovými, ****** ************ ****, **** ******* *** *****, 
Janem a Vladislavou Pavlisovými, ******** ****, **** ******* *** *****, Ing. Zbyňkem Reilem, ********* 
***, **** ******* *** *****, Alešem Reilem, ****** ****, **** ******* *** *****, Ing. Drahomírou 
Smrčkovou, ***** ******* **, *******, Jiřím a Ester Zvelebilovými, ******** ****, **** ******* *** *****, R-
G reality s.r.o., ************ ***, **** ******* *** ***** a pověřit starostku města podpisem smlouvy.  

R/871/2010 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   ruš í  

1.1.  své usnesení č. R/640/2010 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 14.06.2010, 
2 .   souh las í  

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

3 .   schva lu je  
3.1.  dohodu o umístění optického kabelu do optické chráničky s ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, 140 53 

Praha 4 a pověřuje starostku města podpisem dohody.  

R/872/2010 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s umístěním STL plynovodu do pozemkových parcel č. 1539/3, 1535/30, 1535/44 v k.ú. Dvůr 
Králové nad Labem, s umístěním plynovodních přípojek do pozemkové parcely č. 1535/44 v k.ú. 
Dvůr Králové nad Labem a se vstupem na pozemkové parcely č. 1539/3, č. 1535/30, č. 1535/44 v 
k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvu o umístění s Ilonou Krausovou, ********* ****, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku 

města podpisem smlouvy.  

R/873/2010 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   mění  

1.1.  text usnesení č.794/2010 - 128. Rada města DvůrKrálové nad Labem v části 1 na nové znění:  
schvaluje prodej vozidla Škoda Felicia combi, SPZ TUI 12-30, za cenu dle znaleckého ocenění ve 
výši minimálně 17.900 Kč, formou vnitřní aukce,  

2 .   odk ládá 
2.1.  účinnost usnesení č.794/2010 do doby než bude  rozhodnuto o změně zřizovací listiny 

Pečovatelské služby města Dvůr Králové nad Labem ve věci provozování objektu  čp.1006 a v té 
souvislosti zřízení pracovní pozice domovníka/údržbáře, kterému by bylo vozidlo Škoda Felicia-
kombi přiděleno k zajišťování údržby a zásobování objektu.  

R/874/2010 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu ** ** * *** ***, *********, **** ******* *** *****, Oskaru Rouskovi, ********* ***, **** 
******* *** *****, dle platných Pravidel pro hospodaření s městskými byty, 

1.2.  nájemní smlouvu na byt ** ** * *** ***, *********, **** ******* *** ***** s Oskarem Rouskem, 
********* ***, **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, za cenu 3.221,- Kč/měsíc platnou do 
31.03.2011, za předpokladu, že pan Rousek uhradí před podpisem nájemní smlouvy kauci dle § 
686a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a to ve výši trojnásobku 
měsíčního nájemného vč. úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a pověřuje 
starostku města jejím podpisem.  
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R/875/2010 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  rozšíření předmětu výpůjčky nemovitého majetku města k předání do výpůjčky Technickým 
službám města Dvora Králové nad Labem v rozsahu dodatku č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 
18.03.2008, 

1.2.  dodatek č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 18.03.2008 uzavřené mezi půjčitelem, město Dvůr 
Králové nad Labem a vypůjčitelem, Technické služby města Dvora Králové nad Labem, jehož 
nedílnou součástí je Příloha č.1 - Seznam nemovitého majetku města Dvůr Králové nad Labem k 
předání do výpůjčky Technickým službám města Dvora Králové nad Labem se stavem ke dni 
01.09.2010 a pověřuje starostku města jeho podpisem.  

R/876/2010 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  schválit prodej části pozemkové parcely č. 1688/2 a části p.p.č. 1688/34, které budou 
upřesněny geometrickým plánem,  obě v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu ve výši 180,- 
Kč/m2, Martinu Zárubovi, ***** ****** ******** ***, *** ** **** ******* *** *****,za podmínky úhrady 
nákladů spojených s vyhotovením geometrického zaměření,  

1.2.  schválit prodej části pozemkové parcely č. 1688/2 a části p.p.č. 1688/34, které budou 
upřesněny geometrickým plánem, obě v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu ve výši 180,- 
Kč/m2, Josefu Peterovi, ***** ******* **, *** ** **** ******* *** *****, za podmínky úhrady nákladů 
spojených s vyhotovením geometrického zaměření,   

2 .   uk ládá 
2.1.  vedoucímu RIM-EMM 

2.1.1. předložit ke schválení kupní smlouvy, které budou vyhotoveny na podkladě předloženého 
geometrického plánu na rozdělení pozemkových parcel č. 1688/34 a č. 1688/2, obě v k.ú. Dvůr 
Králové nad Labem.  

R/877/2010 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   ruš í  

1.1.  usnesení č. R/818/2010 - 128. Rada města Dvůr Králové nad Labem, ze dne 23.08.2010, 
2 .   schva lu je  

2.1.  záměr pronajmout část pozemkové parcely č. 220/2 v k.ú. Žirecká Podstráň, 
3 .   uk ládá 

3.1.  vedoucímu RIM-EMM 
3.1.1. zveřejnit záměr pronajmout část pozemkové parcely č. 220/2 v k.ú. Žirecká Podstráň na 

úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem.  
Termín: 15.09.2010 

R/878/2010 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** *****, ke dni 30.09.2010 s 
Hedvikou Janotovou, ******* ****** ****, **** ******* *** *****, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** ***** s 
Hedvikou Janotovou, ******* ****** ****, **** ******* *** *****, ke dni 30.09.2010 a pověřuje starostku 
města jejím podpisem.  

R/879/2010 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  dopis Vendulky Suchomelové, ******* ******** ****, **** ******* *** ***** ze dne 20.08.2010, 
2 .   t rvá  

2.1.  na svém usnesení č. R/545b/2010 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 
31.05.2010, 

3 .   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  –  V  
3.1.  neschválit splátky dlužného nájemného a záloh na služby ve výši 15.288,- Kč vč. poplatku z 

prodlení ve výši ke dni rozhodnutí ZM, Vendulce Suchomelové, ******* ******** ****, **** ******* *** 
***** za pronájem bytu ** ** * *** ****, ******* ********, **** ******* *** *****.  
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R/880/2010 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí ,  že  

1.1.  nedošlo k podpisu dodatku č. 4 k nájemní smlouvě na nebytový prostor č. 5 v čp. 400, 
Švehlova, Dvůr Králové nad Labem s Viktorem Lyutyym, Mostek 168, Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   ruš í  
2.1.  své usnesení č. R/770/2010 - 125. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 26.07.2010, 

3 .   bere  na  vědomí  
3.1.  žádost Viktora Lutyyho, Mostek 168, Dvůr Králové nad Labem, o prominutí nájemného, záloh 

na služby a 20% nákladů na skutečných nákladech na dodávky elektrické energie, studené vody, 
páry a rozborech bazénové vody, 

3.2.  předložený seznam investic v nebytovém prostoru č. 5 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad 
Labem v letech 2005-2010, 

3.3.  předložený odhad nákladů na nejnutnější opravy nebytového prostoru č. 5 v čp. 400, Švehlova, 
Dvůr Králové nad Labem, 

4 .   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  
4.1.  schválit z důvodu nemožnosti užívat nebytový prostor č. 5 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové 

nad Labem prominutí nájemného a záloh na služby za měsíce červen - říjen 2010 ve výši 42.320,- 
Kč a 20% skutečných nákladů za tyto měsíce na dodávku elektrické energie, studené vody, páry a 
rozbor bazénové vody, Viktoru Lyutyymu, Mostek 168, Dvůr Králové nad Labem, 

4.2.  schválit smlouvu o prominutí pohledávky s Viktorem Lyutyym, Mostek 168, Dvůr Králové nad 
Labem s obligatorními náležitostmi uvedenými v bodě 4.2 tohoto usnesení a pověřit starostku 
města jejím podpisem, 

5 .   neschva lu je  
5.1.  provedení oprav nebytového prostoru č. 5 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, 

6 .   uk ládá 
6.1.  vedoucímu RIM-EMM 

6.1.1. jednat s Viktorem Lyutyym, Mostek 168, Dvůr Králové nad Labem o ukončení nájmu 
nebytového prostoru č. 5 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem.  

Termín: 30.09.2010 

R/881/2010 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   zmocňu je  

1.1.  Evu Pavlovou, odbornou referentku odboru ŠKS, **** **********, ***** ******* ***, *** ** ****** * 
***********, k zastupování města Dvůr Králové nad Labem, a to v rozsahu plné moci, která je 
přílohou č. 1,  

2 .   uk ládá 
       2.1.  Editě Vaňkové, starostce města, podepsat plnou moc pro Evu Pavlovou, referentku odboru      
             ŠKS.  

R/882/2010 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  schválit zřizovací listiny příspěvkových organizací: 
- Základní školy 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, 
- Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884, 
- Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, 
- Základní školy Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, 
- Základní umělecké školy, Dvůr Králové nad Labem, Legionářská 407, 
- Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, 
- Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2428, 
- Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 1620, 
- Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem, 
- Hankova domu, městského kulturního zařízení, 
- Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem, 
- Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem 
s platností od 01.10.2010 a pověřit starostku města jejich podpisem 

2 .   uk ládá 
2.1.  ředitelce Pečovatelské služby 
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2.1.1. v případě přijímání nových pracovníků (domovník, sociální pracovník apod.) pro zajištění 
chodu ubytovny v objektu čp. 1006, Bezručova ul., Dvůr Králové nad Labem, vybírat nové 
pracovníky na základě výběrového řízení, za účasti jednoho člena rady města ve výběrové 
komisi.  

R/883/2010 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   jmenu je  

1.1.  v konkurzním řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, 
Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 1620: 
- do funkce předsedkyně konkurzní komise Bc. Kateřinu Pištorovou, 
- členy konkurzní komise Svatavu Odlovou, Miluši Urbanovou, Marii Sukovou,  Vasila Bibena a 
Vladimíra Jiřičku, Milenu Bláhovou tajemnicí komise, 

2 .   pověřu je  
2.1.  starostku města podpisem jmenovacích dekretů předsedkyně a členů konkurzní komise a 

tajemnice komise. 

R/884/2010 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace ve výši 8.000,-  Kč Královédvorskému chrámovému sboru, Krátká ul. 1838, 
Dvůr Králové nad Labem na činnost občanského sdružení, 

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace s Královédvorským chrámovým sborem, Krátká ul. 1838, Dvůr 
Králové nad Labem, a pověřuje starostku města jejím podpisem 

R/885/2010 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace ve výši 7.000,- Kč Tělovýchovné jednotě Dvůr Králové nad Labem, oddíl 
softbalu, na zajištění pořádání mistrovství ČR do 13 let v softbalu ve dnech 17. - 19.09.2010, 

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace s Tělovýchovnou jednotou Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího 
Wolkera 137, Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/886/2010 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace ve výši 15.000,- Kč Tělocvičné jednotě Sokol Dvůr Králové nad Labem, 
nábřeží Jiřího Wolkera 137, Dvůr Králové nad Labem, na úhradu startovného, ubytování a dopravy 
závodníků při účasti na Evropských atletických hrách mládeže v Olomouci ve dnech 13. - 
16.09.2010, 

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace s Tělocvičnou jednotou Sokol Dvůr Králové nad Labem, nábřeží 
Jiřího Wolkera 137, Dvůr Králové nad Labem, a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/887/2010 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s prodloužením termínu pro předání podkladů k tisku vlastivědné knihy o městě Dvůr Králové 
nad Labem do 13.09.2010, 

2 .   schva lu je  
2.1.  dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s Pavlem Janouškem na zhotovení vlastivědné knihy o městě 

Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostku města jeho podpisem, 
2.2.  dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené s tiskárnou xPrint, Prokopská 8, Příbram, na tisk 

vlastivědné knihy o městě Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostku města jeho podpisem.  

R/888/2010 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  oznámení pana Martina Antonína, 
1.2.  výsledek  provedené poptávky na umístění zvířat v okolních útulcích, 

2 .   souh las í  
2.1.  s navýšením ceny krmných dnů za psy a kočky o 9%, 

3 .   schva lu je  
3.1.  Dodatek č. 2 ke smlouvě o umístění a péči o zatoulaná zvířata, 

4 .   pověřu je  
4.1.  starostku města jeho podpisem, 
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5.   uk ládá 
5.1.  vedoucímu RAF 

5.1.1. navrhnout při nejbližší rozpočtové změně navýšení položky 5169, kapitoly 19,  organizace 
204 - psí útulek o částku 25 tis. Kč.  

R/889/2010 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  a  vydává 

1.1.  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. 15/2010 Pravidla pro 
nakládání s nalezenými a opuštěnými věcmi, s účinností od 07.09.2010 a pověřuje starostku města 
jeho podpisem, 

2 .   souh las í  
2.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města Dvůr Králové nad 

Labem, 
3 .   uk ládá 

3.1.  vedoucímu VVS 
3.1.1. zajistit zveřejnění vnitřního předpisu na webových stránkách města Dvůr Králové nad 

Labem.  

R/890/2010 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  a  vydává 

1.1.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších  předpisů, vnitřní předpis města č. 9/2010 Směrnice pro používání motorových vozidel 
pro potřeby města  Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

2 .   souh las í  
2.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města Dvůr Králové nad 

Labem, 
3 .   uk ládá 

3.1.  vedoucímu VVS 
3.1.1. zajistit zveřejnění vnitřního předpisu na webových stránkách města Dvůr Králové nad 

Labem.  

R/891/2010 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  možnost úhrady dlužné částky ve výši 1.893,- Kč formou 5 měsíčních splátek, a to 4 splátky po 
400,-- Kč, 1 splátka po 293,- Kč ***** *********, ******** ***, *** ** **** ******* *** ***** pod podmínkou 
ztráty výhody splátek při prodlení s měsíční splátkou,  

1.2.  dohodu o splátkách dluhu s ****** ********** a ukládá starostce města podepsat dohodu.  

R/892/2010 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   s tanov í  

1.1.  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 137,75 s platností od 
01.10.2010, 

1.2.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, zřizuje v rámci odboru RIM oddělení vodohospodářské,  

2 .   schva lu je  
2.1.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 17/2010 - dodatek č. 1 k 
Organizačnímu řádu Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, s platností od 01.10.2010 včetně 
přílohy č. 1,  

3 .   uk ládá 
3.1.  vedoucímu RAF 

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

R/893/2010 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  a  vydává 

1.1.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů,  vnitřní předpis města č. 16/2010 Ceník parkovného za stání silničních 
motorových vozidel na místních komunikacích a parkovištích ve Dvoře Králové nad Labem platný 
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ve smyslu Nařízení města Dvůr Králové nad Labem o placeném parkování na místních 
komunikacích a parkovištích v platném znění, s účinností od patnáctého dne od vyvěšení na úřední 
desce a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

2 .   souh las í  
2.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města Dvůr Králové nad 

Labem a ukládá předkladateli vnitřního předpisu zajistit jeho zveřejnění. 

R/894/2010 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  program 24. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného ve čtvrtek dne 
23.09.2010 od 15 hodin v sále Hankova domu 
1. Zahájení 
2. Výbory ZM 
3. Zřizovací listiny příspěvkových organizací 
4. Dotace Tělovýchovné jednotě Dvůr Králové nad Labem 
5. Problematika vodovodní a kanalizační infrastruktury - záměr založení společnosti Městské 
vodovody a kanalizace Dvůr Králové   
6. Jednostranné odstoupení od nájemní smlouvy s VaK 
7. Majetkové záležitosti 
8. Změna č.10 územního plánu města 
9. Nový územní plán města 
10. Rozpočtová změna č. 3 pro rok 2010 
11. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 3327/06/5107 
12. Problematika doplňujících zdrojů financování 
13. Diskuze 
14. Závěr 

R/895/2010 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  dosavadní postup města Dvůr Králové nad Labem v kauze bývalé tajemnice JUDr. Davidové 
(Motlové) o náhradu škody 2.117.029 Kč,- včetně podaného odvolání proti rozsudku Okresního 
soudu v Trutnově ze dne 18.05.2010, č.j. 30C 104/2007-705.  

 
 

 
 
 
 

  Mgr. Edita Vaňková       Mgr. Vasil Biben   
     starostka města          místostarosta  
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