
RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

131. 
VÝPIS  Z  USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané dne 04.10.2010 

 

R/937/2010 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  pořízení a implementaci nástrojů pro zajištění evidence, publikace a distribuce dat důležitých 
pro činnost povodňových komisí v rámci dotačního projektu "Lokalizace objektů a jevů důležitých 
pro protipovodňovou ochranu Královédvorska", 

1.2.  Smlouvu o dílo se společností T-MAPY spol. s r. o., Špitálská 150, Hradec Králové za účelem 
uvedeným v předchozím bodu, 

2 .   pověřu je  
2.1.  starostku města podpisem Smlouvy o dílo se společností T-MAPY spol. s r. o. 

R/938/2010 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  znění předložených vzorů nájemních smluv, jejichž předmětem je pronájem kompostérů 
občanům, 

1.2.  znění předložených vzorů smluv o výpůjčce, jejichž předmětem je výpůjčka kompostérů 
školským zařízením a neziskovým organizacím, 

2 .   svěřu je  
2.1.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. m) zákona o obcích rozhodování a uzavírání nájemních smluv,  

jejichž předmětem je pronájem kompostérů občanům,  odboru životního prostředí a pověřuje 
vedoucího odboru životního prostředí Josefa Pácalta jejich podpisem, 

2.2.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. m) zákona o obcích rozhodování a uzavírání smluv o výpůjčce,  
jejichž předmětem je výpůjčka kompostérů školským zařízením a neziskovým organizacím, odboru 
životního prostředí a pověřuje vedoucího odboru životního prostředí Josefa Pácalta jejich 
podpisem. 

R/939/2010 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  zápis ze škodní komise ze dne 14.09. 2010, 
2 .   souh las í  

2.1.  s navrženými postupy včetně řešení jednotlivých případů dle předloženého zápisu z jednání 
škodní komise ze dne 14. 09. 2010. 

R/940/2010 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   ruš í  

1.1.  na základě rozhodnutí zastupitelstva města neprojednávat zpracovaný materiál k záměru přijetí 
střednědobého investičního úvěru ve výši 30 mil.Kč na zajištění kofinancování a dokrytí finančních 
toků investiční akce „Rekonstrukce náměstí T.G. Masaryka a přilehlých ulic J. Hory a Palackého ve 
Dvoře Králové nad Labem“  zadanou  veřejnou zakázku na výše uvedenou službu, 

2 .   uk ládá 
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1. informovat účastníky veřejné zakázky o jejím zrušení.  
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Termín: 06.10.2010 

R/941/2010 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s převodem licence užití fakturačního softwaru DATAINFO - VODA z Allowance s. r. o., Korunní 
8110/104, 101 00 Praha 10 na město Dvůr Králové nad Labem, nám. T. G. Masaryka 38, 544 01 
Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvu o převodu oprávnění k výkonu práva užít software DATAINFO - VODA mezi 

DATAINFO, spol. s r. o., Allowance s. r. o. a městem Dvůr Králové nad Labem, a pověřuje 
starostku města jejím podpisem.  

R/942/2010 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  text odpovědi na dopis paní Janě Havrdové (byt č. ** v ul. ************ v čp. ****) ze dne 
19.09.2010, a pověřuje starostku města jeho podpisem.  

R/943/2010 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s umístěním technického zařízení internetu na objektech čp. 830 v ulici Kotkově a čp. 2900-1 v 
ulici E. Zbroje, provozované Telefónicou O2 Czech Republic,a.s., 

2 .   schva lu je  
2.1.  nájemní smlouvu s provozovatelem dle bodu 1.1 včetně souhlasu se zřízením a provozováním 

komunikačních vedení i provozního dodatku a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/944/2010 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram a realizaci akce: "Zateplení DPS Sadová čp. 
2755, Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   uk ládá 
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1. zahrnout skutečné finanční prostředky na I. etapu akce do návrhu rozpočtu města pro rok 
2011 a finanční prostředky na II. etapu do návrhu rozpočtu města pro rok 2012.  

R/945/2010 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
přijetí dotace na projekt: „Rekonstrukce střechy Hankova domu", 

2.1.  smlouvu o převodu oprávnění k výkonu práva užít software DATAINFO - VODA mezi 
DATAINFO, spol. s r. o., Allowance s. r. o. a městem Dvůr Králové nad Labem a pověřuje 
starostku města jejím podpisem.  

R/946/2010 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram a realizaci akce: „ Zateplení objektu Mateřské 
školy Elišky Krásnohorské a objektu Mateřské školy Roháčova Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   uk ládá 
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1. zahrnout skutečné finanční prostředky na I. etapu akce do návrhu rozpočtu města pro rok 
2011 a finanční prostředky na II. etapu do návrhu rozpočtu města pro rok 2012.  

R/947/2010 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s rozšířením díla a se změnou termínu plnění akce „Vodojem pro nemocnici - oprava nádrže”, 
2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Vodojem pro nemocnici - oprava nádrže” a 
pověřuje starostku města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá 
3.1.  vedoucímu RAF 

3.1.1. zahrnout přesun finančních prostředků v kap. 38 do návrhu nejbližší rozpočtové změny.  
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R/948/2010 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s provedením dodatečných stavebních prací, které spočívají v 
2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby: "Požární stanice P1 - venkovní 
komunikace" ve Dvoře  Králové nad Labem obsahující vícepráce dle bodu 1.1 a navyšující cenu 
díla o 241.115,48 Kč vč.DPH a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá 
3.1.  vedoucímu RAF 

3.1.1. zapracovat návrh navýšení finančních prostředků o 95 tis. Kč do nejbližší rozpočtové změny. 

R/949/2010 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  

1.1.  na vědomí dopis společnosti VODOVODY A KANALIZACE Dvůr Králové nad Labem spol. s r. 
o. ze dne 22. 9. 2010 podepsaný Ing. Koubou, 

2 .   schva lu je  
2.1.  text odpovědi města na dopis společnosti VODOVODY A KANALIZACE Dvůr Králové nad 

Labem spol. s r. o. a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/950/2010 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části pozemkové parcely č. 3530/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře 1,2 m2 v 
k.ú. Dvůr Králové nad Labem za 600,- Kč/m2/rok tj. roční nájemné 720,- Kč, firmě JUTA a.s. - 
závod 03, ****** ***, *** ** **** ******* *** *****, 

1.2.  nájemní smlouvu mezi městem Dvůr Králové nad Labem a firmou JUTA a.s. - závod 03, Eklova 
312, 544 15 Dvůr Králové nad Labem na část pozemkové parcely dle bodu 1.1 a pověřuje 
starostku města jejím podpisem.  

R/951/2010 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   ruš í  

1.1.  své usnesení č. 35 c,d)/2010 - 106. RM ze dne 11.01.2010, kterým schválila pronajmout část 
pozemkové parcely č. 1084/2 o výměře 151 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem Martině Petrákové, 
***** ********* ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, 

2 .   schva lu je  
2.1.  ukončení nájmu části pozemku dle smlouvy ze dne 01.06.2010 s Karlem Staffenem, bytem ***** 

********* ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, 
2.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/952/2010 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  změnu nájemní smlouvy ze dne 14.10.2008 ve smyslu snížení výměry části pozemkové parcely 
č. 576 z 600 m2 na 350 m2,  v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  dodatek č.1 k nájemní smlouvě ze dne 14.10.2008 s panem Miroslavem Sobotkou, ***** 
************ ***, *** ** **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jeho podpisem.  

R/953/2010 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  schválit směnu pozemkové parcely č. 4185 o výměře 86 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za 
část pozemkové parcely č. 721/2 o výměře cca 86 m2, která bude upřesněna geometrickým 
plánem, v k.ú. Dvůr Králové nad Labem bez další finanční kompenzace s Ing. Danou Munzarovou, 
******** ***, **** ******* *** *****, 

1.2.  pověřit starostku města podpisem směnné smlouvy obsahující obligatorní náležitosti dle bodu 
1.1. tohoto usnesení.  

R/954/2010 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu pozemkové parcely č. 886/5 o výměře 99 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem 
dle nájemní smlouvy ze dne 23.03.1995 s Jiřím Klejšmídem, ***** *********** ****, *** ** **** ******* 
*** *****, dohodou ke dni uzavření nové nájemní smlouvy, 
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1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle bodu 1.1 a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
1.3.  záměr pronájmu pozemkové parcely č. 886/5 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   uk ládá 
2.1.  vedoucímu RIM-EMM 

2.1.1. zveřejnit záměr pronájmu pozemkové parcely č. 886/5 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem na 
úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem.  

Termín: 13.10.2010 

R/955/2010 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 4716 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 
2 .   uk ládá 

2.1.  vedoucímu RIM-EMM 
2.1.1. zveřejnit záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 4716 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem 

na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem.  
Termín: 13.10.2010 

R/956/2010 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části pozemkové parcely č. 220/2 o výměře 400 m2 v k.ú. Žirecká Podstráň za 5,- 
Kč/m2/rok, tj. za  roční nájemné 2.000,- Kč, Petru Kašparovi, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** 
*****, 

1.2.  nájemní smlouvu dle bodu 1.1 a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/957/2010 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  prominutí poplatku z prodlení za  nedoplatek vyúčtování za byt č. 41 v čp. 2904 v ulici Eduarda 
Zbroje ve Dvoře Králové nad Labem ve výši 4.803,-- Kč, *****  ********, bytem ******** **, *******.  

R/958/2010 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   p ro jedna la  

1.1.  vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem k provedení roční periodické inventarizace 
majetku a závazků města k 31.12.2010, 

2 .   schva lu je  a  vydává 
2.1.  v souladu s ustanovením § 102 odst.2 d) zákona č.128/2000 Sb.o obcích, vnitřní předpis města 

č.19/2010 - Příkaz starostky města k provedení řádné inventarizace majetku a závazků města k 
31.12.2010 na základě usnesení a z pověření rady města, 

3 .   pověřu je  
3.1.  starostku města podpisem vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2010.  

R/959/2010 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  schválit prodej spoluvlastnického podílu na nemovitosti čp. 418, ul. Dukelská , Dvůr Králové nad 
Labem, sestávající z rodinného domu na stavební parcele č. 170, stavební parcely č.170 o výměře 
278 m2 a pozemkové parcely č.628 o výměře 263 m2, vše v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, v 
rozsahu 4/16 k celku, za kupní cenu 400.000 Kč, Olze Višňákové, ***** ***, **** ******* *** *****, s 
podmínkou závazku odprodeje části stavební parcely č. 170, zasahující do chodníku na p.p.č. 4003 
městu Dvůr Králové nad Labem, do 2 měsíců od případné demolice domu čp.418, 

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

R/960/2010 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části p.p.č. 2316/1 o výměře 98 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za 5,- Kč/m2/rok, tj. 
roční nájemné 490,- Kč, Lence Nesládkové,  ***** ********* ******, *** ** **** ******* *** *****, 

1.2.  nájemní smlouvu dle bodu 1.1 a pověřuje starostku města  jejím podpisem.  
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R/961/2010 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  změnu nájemní smlouvy ze dne 05.07.2002 upravenou dodatkem č.1 ze dne 01.09.2003 ve 
smyslu navýšení výměry pronajaté části pozemkové parcely č. 1085/1 v k.ú. Dvůr Králové nad 
Labem, z 350 m2 na 366 m2, 

1.2.  dodatek č.2 k nájemní smlouvě s Ivou Škopovou a Helenou Říčařovou, *** ***** ********* ****, 
**** ******* *** *****, uzavřené dne 05.07.2002,  upravené Dodatkem č.1 ze dne 01.09.2003 a 
pověřuje starostku města jeho podpisem.  

R/962/2010 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  úpravu platnosti nájemného u bytů pronajatých formou obálkové metody, u kterých byla platnost 
nájemného stanovena do 31.10.2010, a to dle pravidel pro hospodaření s městskými byty, 

1.2.  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na byt ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** ***** s Pavlem 
a Monikou Bandovými, ******* ****** ****, **** ******* *** ***** dle bodu 1.1 tohoto usnesení a 
pověřuje starostku města jeho podpisem, 

1.3.  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na byt ** ** * *** **, *********, **** ******* *** ***** s Romanou 
Zichovou, ******** ****, **** ******* *** ***** dle bodu 1.1 tohoto usnesení a pověřuje starostku města 
jeho podpisem, 

1.4.  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na byt ** ** * *** ****, ******* ********, **** ******* *** ***** s Klárou 
Dvořákovou, ******* ******** ****, **** ******* *** ***** dle bodu 1.1 tohoto usnesení a pověřuje 
starostku města jeho podpisem. 

R/963/2010 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  že Petra Pavlisová, *********** ****, **** ******* *** *****, neuhradila v termínu sjednaném v 
dohodě dlužné splátky kupní ceny za bytovou jednotku ** ******* * *** ****, ***********, **** ******* *** 
*****, 

2 .   schva lu je  
2.1.  změnu termínu vyplývajícího z dohody ze dne 26.02.2010 uzavřené s Petrou Pavlisovou, 

*********** ****, **** ******* *** *****, pro úhradu dlužných splátek kupní ceny za bytovou jednotku ** 
******* * *** ****, ***********, **** ******* *** *****, a to do 31.12.2010, 

2.2.  dodatek č. 1 k dohodě ze dne 26.02.2010 s Petrou Pavlisovou, *********** ****, **** ******* *** 
*****, dle bodu 2.1 tohoto usnesení a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/964/2010 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   ruš í  

1.1.  své usnesení č. 2377/2009 - 102.RM ze dne 30.11.2009, 
2 .   schva lu je  

2.1.  zřízení věcného břemene spočívajícího v právu přístupu a provozování výměníkových stanic ve 
veřejných budovách a bytových domech, níže uvedených pod označením b1 - b10 a c1-c12 a v 
právu vstupu a vjezdu na pozemkové parcely, níže uvedené pod označením a1 - a11 ve prospěch 
oprávněného, ČEZ ,a.s. IČ 45274649 za jednorázovou  úplatu ve výši 12.000 Kč týkající se 
nemovitost ve vlastnictví povinného - města Dvůr Králové nad Labem: 
a1   st.p.č. 3687/2,  ul. Elišky Krásnohorské, 
a2   st.p.č. 4599     ul. Štefánikova, 
a3   st.p.č. 2358/2  ul. Jaroslava Biliny, 
a4   st.p.č. 2683/1  ul. Jaroslava Biliny, 
a5   st.p.č. 4556/1  ul. Libušina, 
a6   st.p.č. 2734     ul. Roháčova, 
a7   st.p.č. 4015     ul. Erbenova, 
a8   st.p.č. 3633     ul. Legionářská, 
a9   st.p.č. 4326     ul. Sadová, 
a10 st.p.č. 4900 a 
      st.p.č. 4901     ul. Elišky Krásnohorské, 
a11 st.p.č. 5690 a 
      st.p.č. 5691     ul. Dukelská, 
 
b1  budovy občanské vybavenosti čp. 1984-1985,  ul. Roháčova            na st.p.č. 2338, 
b2  budovy občanské vybavenosti čp. 1006,          ul. Bezručova           na st.p.č. 1160,   
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b3  budovy občanské vybavenosti čp. 1235           ul. Školní                  na st.p.č.  485, 
b4  budovy občanské vybavenosti čp. 299             nám. Václava Hanky  na st.p.č.  327, 
b5  budovy občanské vybavenosti čp. 2191           ul. Roháčova            na st.p.č. 2954, 
b6  budovy občanské vybavenosti čp. 304             nám. Odboje             na st.p.č.   320, 
b7  budovy občanské vybavenosti čp. 828             nám.Odboje              na st.p.č.992/1, 
b8  budovy občanské vybavenosti čp. 400              ul. Švehlova             na st.p.č.   145, 
b9  budovy občanské vybavenosti čp. 137              ul. Jiřího Wolkera      na st.p.č.348/3, 
b10 budovy občanské vybavenosti čp. 407             ul. Legionářská         na st.p.č.  132, 
 
c1   obytného domu čp. 2900 - 2901                       ul. Eduarda Zbroje     na st.p.č. 4597, 
c2   obytného domu čp. 2902                                 ul. Eduarda Zbroje        na st.p.č. 4809, 
c3   obytného domu čp. 2903                                 ul. Eduarda Zbroje        na st.p.č. 4942, 
c4   obytného domu čp. 2904                                 ul. Eduarda Zbroje        na st.p.č. 4943, 
c5   obytného domu čp. 2905                                 ul. Eduarda Zbroje        na st.p.č. 4988, 
c6   obytného domu čp. 2954                                 ul. Štefánikova              na st.p.č. 5330, 
c7   obytného domu čp. 2963                                 ul. Štefánikova              na st.p.č. 5294, 
c8   obytného domu čp. 2962                                 ul. Elišky Krásnohorské na st.p.č. 4597,  
c9   obytného domu čp. 1902                                 nábř. Benešovo             na st.p.č. 2265, 
c10 obytného domu čp. 1973-1974                         nábř. Benešovo             na st.p.č. 2344, 
c11 obytného domu čp. 1987-1988                         nábř. Benešovo             na st.p.č. 2346, 
c12 obytného domu čp. 1982                                 nábř. Benešovo             na st.p.č. 2345, 

2.2.  smlouvu o věcném břemeni, uzavřenou mezi povinným, městem Dvůr Králové nad Labem a 
oprávněným, ČEZ a.s., Duhová 2/1444, Praha 4 a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/965/2010 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 22 v čp. 1982, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem jako 
byt bez předběžného určení za min. cenu 3.519,- Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) 
dle pravidel pro hospodaření s městskými byty, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 22 v čp. 1982, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad 
Labem ve složení: Pavel Kraus (náhradník Vasil Biben), Iva Škopová (náhradník Jaroslava 
Hilscherová) a Jiří Janeček (náhradník Tomáš Machek), 

2 .   uk ládá 
2.1.  vedoucímu RIM-EMM 

2.1.1. zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr dle bodu 1.1 
tohoto usnesení.  

Termín: 13.10.2010 

R/966/2010 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  že Vendulka Suchomelová, ******* ******** ****, **** ******* *** ***** dne 27.09.2010 uhradila 
celkovou dlužnou částku ve výši 28.983,- Kč za pronájem bytu ** ** * *** ****, ******* ********, **** 
******* *** *****, 

2 .   schva lu je  
2.1.  odchylně od pravidel pro hospodaření s městskými byty pronájem bytu ** ** * *** ****, ******* 

********, **** ******* *** *****, Vendulce Suchomelové, ******* ******** ****, **** ******* *** *****, za 
smluvní nájemné 42,- Kč/m2/měsíc, na dobu určitou 15.10.2010 - 14.04.2011, 

2.2.  nájemní smlouvu na byt ** ** * *** ****, ******* ********, **** ******* *** ***** s Vendulkou 
Suchomelovou, ******* ******** ****, **** ******* *** *****, za cenu smluvního nájemného 42,- 
Kč/m2/měsíc, na dobu určitou od 15.10.2010 do 14.04.2011, za předpokladu, že paní 
Suchomelová uhradí nejpozději do 14.10.2010 na účet města kauci ve výši trojnásobku měsíčního 
nájemného vč. plnění poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu  a nejpozději do 30.10.2010 
bezdůvodné obohacení za období 01.10.-14.10.2010 shodné s výší nájemného a záloh na služby a 
pověřuje starostku města jejím podpisem 

R/967/2010 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  reakci Lenky Řeháčkové, ******* ***, **** ******* *** *****, na výpověď z nájmu bytu ** ** * *** ***, 
*******, **** ******* *** *****, 
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2.   t rvá  
2.1.  na svém usnesení č. R/777-2.1/2010 - 125. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 

26.07.2010.  

R/968/2010 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  stanovisko společnosti Komplex 3M s.r.o., Eduarda Zbroje 2904, Dvůr Králové nad Labem ke 
stavebním úpravám nebytového prostoru č. 2 v čp. 2958, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, 
vč. jejich zajištění a financování, 

2 .   ruš í  
2.1.  výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru č. 2 v čp. 2958, Štefánikova, Dvůr Králové 

nad Labem, 
3 .   schva lu je  

3.1.  záměr města pronajmout nebytový prostor č. 2 v čp. 2958, Štefánikova, Dvůr Králové nad 
Labem, 

3.2.  složení komise pro otevírání obálek a výběrové řízení: Pavel Kraus (náhradník Vasil Biben), 
Tomáš Machek (náhradník Jiří Janeček) a Iva Škopová (náhradník Alena Petirová), 

4 .   vyzývá 
4.1.  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 bude uzavřena na dobu určitou 5 let, 
- využití nebytového prostoru bude v souladu s jeho stavebně-technickým určením, 
- kritéria výběru: cena - koef. 0,5, využití NP - koef. 0,5, 

5 .   uk ládá 
5.1.  vedoucímu RIM-EMM 

5.1.1. zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr a výzvu dle 
bodů 3.1 a 4.1 tohoto usnesení.  

Termín: 13.10.2010 

R/969/2010 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace ve výši 38.000,- Kč, Farní charitě, Palackého 99, Dvůr Králové nad Labem, 
na osobní asistenci pro děti s trvalým pobytem ve Dvoře Králové nad Labem, 

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace s Farní charitou, Palackého 99, Dvůr Králové nad Labem a 
pověřuje starostku města jejím podpisem 

R/970/2010 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí ,  že  

1.1.  nebyla naplněna smlouva o dílo, schválena usnesením č. 258/2010 - 111. RM ze dne 
08.03.2010 - nebyl dodán předmět smlouvy tj. vlastivědná kniha o městě Dvůr Králové nad Labem 
v minulosti a současnosti v digitální podobě ve stanoveném termínu, tj. 29.09.2010, 

2 .   souh las í  
2.1.  s odstoupením od smlouvy o dílo uvedené v bodě 1.1. tohoto usnesení, vč. dodatků č. 1 a č. 2 a 

s ukončením tohoto vztahu formou dohody o narovnání, 
3 .   schva lu je  

3.1.  dohodu o narovnání s Pavlem Janouškem, ******* ****, **** ********* *** *****, a pověřuje 
starostku města jejím podpisem,  

3.2.  dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo zavřené s tiskárnou xPrint, Prokopská 8, Příbram, na tisk 
vlastivědné knihy o městě Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

4 .   ruš í  
4.1.  bod 3.2. usnesení č. R/935/2010-130.RM ze dne 20.09.2010, 

5 .   uk ládá 
5.1.  vedoucí ŠKS 

5.1.1. zajistit dokončení knihy vč. grafického zpracování s tím, že novodobé fotografie dodané na 
CD budou nahrazeny vhodnějšími fotografiemi z různých ročních období.  

Termín: 30.06.2011 

 

Strana 7/8 



Strana 8/8 

R/971/2010 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s uzavřením dodatku č.1 k podnájemní smlouvě ze dne 18.12.2000, mezi Základní školou 
Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 a Telefónicou O2 Czech Republic, a.s. 
Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, na dobu určitou do 31.8.2011. 

 
 
 
 
 
 
 

    Pavel Kraus       Mgr. Vasil Biben     
  místostarosta           místostarosta  
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