
 

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

2. 
VÝPIS  Z  USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané dne 23.11.2010 

 

R/1062/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s využitím systémové podpory softwarových produktů ESRI poskytovanou v České republice 
spol. ARCDATA PRAHA, 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvu o poskytování systémové podpory softwarových produktů spol. ESRI se společností 

ARCDATA PRAHA, s. r. o. a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/1063/2010 - 2. 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 
„Nákup licencí Microsoft Office“ ze dne 22.11.2010, 

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 společnosti CESA, a.s., Pardubice - 
Jiřího Potůčka 250, 530 09 Pardubice, cena 360.120,- Kč vč. DPH a o dalším pořadí uchazečů dle 
výhodnosti jejich nabídek: 
2. AutoCont CZ a.s. - Brněnská 375, 500 12 Hradec Králové, cena 360.480,- Kč včetně DPH,  
3. Bc. Martin Šotola - Máchova 862, 544 01 Dvůr Králové n/L, cena 378.000,- Kč včetně DPH, 
4. Jan Mencl - náměstí Odboje 307, 544 01 Dvůr Králové n/L, cena 391.449,- Kč včetně DPH, 

3 .   schva lu je  
3.1.  kupní 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 veřejné zakázky o jejím výsledku.  

R/1064/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  

1.1.  na vědomí výsledek ankety občanů a stanovisko komisí RM na pojmenování nové ulice v 
lokalitě mezi ulicemi Purkyňova a Klicperova,  

2 .   doporuču je  
2.1.  ZM rozhodnout o pojmenování nové ulice na č.p.p. 3670 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem na 

název Halíkova s účinností od 1.2.2011. 

R/1065/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí finančního daru ve výši 2000,- Kč panu Pavlu Klustovi, trvale bytem ********* *** ***, 
*** ** **** ******* *** *****, 
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1.2.  darovací smlouvu dle bodu 1.1. s panem Pavlem Klustem, trvale bytem ********* *** ***, *** ** 
**** ******* *** *****, a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/1066/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací 
dokumentaci a realizaci akce : “Nákup kancelářských potřeb pro MěÚ Dvůr Králové nad Labem v 
roce 2011“ v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 21/2009 Pravidla pro 
zadávání zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  provedení výběrového řízení bez použití elektronického nástroje E-ZAK (správa veřejných 
zakázek), 

1.3.  vedoucí technickohospodářského oddělení odboru VVS jako osobu oprávněnou jednat jménem 
zadavatele v rámci zadávacího řízení, 

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

2 .   schva lu je  
2.1.  zveřejnění zadávacího řízení v souladu s čl. 4 bod 3 Pravidel pro zadávaní zakázek malého 

rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem,    
3 .   uk ládá 

3.1.  vedoucímu VVS 
3.1.1. zajistit přípravu veřejné zakázky „Nákup kancelářských potřeb pro MěÚ Dvůr Králové nad 

Labem v roce 2011“ a její realizaci v navržených termínech, 
3.1.2. zajistit zahájení činnosti  hodnotící komise  prvním jednáním dne 20.12.2010. 

R/1067/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   pověřu je  

1.1.  ke dni 24.11. 2010 tyto zastupitele města k přijímání prohlášení k uzavření manželství v souladu 
s § 4 zákona č. 94/1963  Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů: 
Zuzanu Čermákovou,  Ivanu Černou, Pavla Krause, Jaroslava Rapáče a  Petra Vojtěcha. 

R/1068/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  vyplacení odměn při skončení volebního období uvolněným členům zastupitelstva podle § 75 
odst. 7 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích takto: oběma bývalým místostarostům ve výši  
trojnásobku měsíční odměny jednorázově za měsíc listopad 2010.  

R/1069/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   z ř i zu je  

1.1.  v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, tyto komise RM: 
- urbanisticko-architektonická komise a pro regeneraci památkové zóny 
- sportovní komise 
- dopravní komise 
- majetková komise 
- škodní komise 
- likvidační komise 
- kulturní komise 
- sociální komise 
- hodnotitelská komise 
- letopisecká komise 
- vodohospodářská komise 
- komise prevence kriminality 
- komise životního prostředí 
- komise-redakční rada 
- komise státní památkové péče 
- komise pro občanské záležitosti  
- komise cestovního ruchu  

2 .   uk ládá 
2.1.  místostarosta 

2.1.1. místostarostům navrhnout personální obsazení zřízených komisí do příští schůze RM.  
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R/1070/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  stanovit s účinností ke dni 01.01.2011 v souladu s ustanovením § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s nařízením vlády č. 
614/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům 
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, měsíční odměnu neuvolněným členům Zastupitelstva 
města Dvůr Králové na Labem takto: 
- člen ZM                                                650,- Kč 
- člen komise RM nebo výboru ZM             100,- Kč 
- předseda výboru ZM nebo komise RM     200,- Kč 
- člen RM                                                  1.920,- Kč 

1.2.  stanovit, že odměna náleží neuvolněným členům zastupitelstva města podle funkce, za kterou 
se poskytuje nejvyšší odměna. V případě souběhu výkonu funkce neuvolněného člena 
zastupitelstva města s funkcí člena nebo předsedy výboru zastupitelstva města nebo komise rady, 
poskytne se neuvolněnému členu Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem měsíční odměna 
ve výši souhrnu odměn za vykonávané funkce.  

R/1071/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   ruš í  

1.1.  své usnesení  R/898/2010 - 130. ze dne 20.09.2010 v bodě č. 1.4., tj. schválení složení 
hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků, 

2 .   schva lu je  
2.1.  složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků ve 

výběrovém řízení "„Zpracování Lesní hospodářské osnovy Dvůr Králové nad Labem II" v 
předloženém znění. 

R/1072/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  využití systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného městem Dvůr Králové nad 
Labem MUDr. Petrou Šípkovou, Rooseveltova 474, Dvůr Králové nad Labem, IČ: 47463465, 

1.2.  smlouvu o využití systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného městem Dvůr 
Králové nad Labem s MUDr. Petrou Šípkovou, Rooseveltova 474, Dvůr Králové nad Labem, IČ: 
47463465, 

2 .   pověřu je  
2.1.  starostku města podpisem smlouvy o využití systému nakládání s komunálním odpadem 

stanoveného městem Dvůr Králové nad Labem s MUDr. Petrou Šípkovou, Rooseveltova 474, Dvůr 
Králové nad Labem, IČ: 47463465. 

R/1073/2010 - 2. 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 darů na projekt "Odpadový kalendář - rok 2011", 

1.2.  darovací smlouvu se společností Lukas trade s.r.o., Slovany 3051, Dvůr Králové nad Labem, na 
projekt "Odpadový kalendář - rok 2011", 

1.3.  darovací smlouvu s Bohuslavem Žižkou, Verdek 28, Dvůr Králové nad Labem, na projekt 
"Odpadový kalendář - rok 2011", 

1.4.  darovací smlouvu s Milanem Brdičkou, Rokycanova 783, Dvůr Králové nad Labem, na projekt 
"Odpadový kalendář - rok 2011", 

1.5.  darovací smlouvu s Jaroslavem Janečkem, Kotkova 792, Dvůr Králové nad Labem, na projekt 
"Odpadový kalendář - rok 2011", 

2 .   uk ládá 
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1. zahrnout příslušné příjmy do nejbližší rozpočtové změny, 
3 .   pověřu je  

3.1.  starostku města podpisem smlouvy o poskytnutí daru se společností Lukas trade s.r.o., Slovany 
3051, Dvůr Králové nad Labem, na projekt "Odpadový kalendář - rok 2011", 

3.2.  starostku města podpisem smlouvy o poskytnutí daru s Bohuslavem Žižkou, Verdek 28, Dvůr 
Králové nad Labem, na projekt "Odpadový kalendář - rok 2011", 
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3.3.  starostku města podpisem smlouvy o poskytnutí daru s Milanem Brdičkou, Rokycanova 783, 
Dvůr Králové nad Labem, na projekt "Odpadový kalendář - rok 2011", 

3.4.  starostku města podpisem smlouvy o poskytnutí daru s Jaroslavem Janečkem, Kotkova 792, 
Dvůr Králové nad Labem, na projekt "Odpadový kalendář - rok 2011". 

R/1074/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  využití systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného městem Dvůr Králové nad 
Labem MUDr. Hanou Šujákovou, Rooseveltova 474, Dvůr Králové nad Labem, IČ: 47462574, 

1.2.  smlouvu o využití systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného městem Dvůr 
Králové nad Labem s MUDr. Hanou Šujákovou, Rooseveltova 474, Dvůr Králové nad Labem, IČ: 
47462574, 

2 .   pověřu je  
2.1.  starostku města podpisem smlouvy o využití systému nakládání s komunálním odpadem 

stanoveného městem Dvůr Králové nad Labem s MUDr. Hanou Šujákovou, Rooseveltova 474, 
Dvůr Králové nad Labem, IČ: 47462574. 

R/1075/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  využití systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného městem Dvůr Králové nad 
Labem Janem Menclem, náměstí Odboje 307, Dvůr Králové nad Labem, IČ: 49288482, 

1.2.  smlouvu o využití systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného městem Dvůr 
Králové nad Labem s Janem Menclem, náměstí Odboje 307, Dvůr Králové nad Labem, IČ: 
49288482, 

2 .   pověřu je  
2.1.  starostku města podpisem smlouvy o využití systému nakládání s komunálním odpadem 

stanoveného městem Dvůr Králové nad Labem s Janem Menclem, náměstí Odboje 307, Dvůr 
Králové nad Labem, IČ: 49288482. 

R/1076/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení místa zpětného odběru použitých světelných zdrojů, 
1.2.  smlouvu o  zřízení místa zpětného odběru se společností EKOLAMP s.r.o., náměstí I.P.Pavlova 

1789/5, Praha 2, 
2 .   uk ládá 

2.1.  vedoucímu RAF 
2.1.1. zahrnout příslušné příjmy do nejbližší rozpočtové změny, 

3 .   pověřu je  
3.1.  starostku města podpisem smlouvy o zřízení místa zpětného odběru se společností EKOLAMP 

s.r.o., náměstí I.P.Pavlova 1789/5, Praha 2. 

R/1077/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  výpůjčku 43 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 
Praha 4, 

1.2.  smlouvu o výpůjčce, jejímž předmětem je poskytnutí 43 kusů nádob na tříděný odpad,  se 
společností EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, Praha 4, 

2 .   pověřu je  
2.1.  starostku města podpisem smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem je poskytnutí 43 kusů nádob 

na tříděný odpad,  se společností EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, Praha 4. 

R/1078/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  schválit rozpočtovou změnu č.4 pro rok 2010 včetně změn v rámci jednotlivých kapitol, která 
upravuje schválený rozpočet města na rok 2010 zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze 
strany Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: 
· na straně příjmů                     o        13.983.710 tis. Kč 
· na straně výdajů                   o        12.037.070 tis. Kč  
· ve financování upravuje          o          1.946.640 tis. Kč               
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Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2010 
· na straně příjmů                               410.933.210 tis. Kč 
· na straně výdajů                             413.417.890 tis. Kč                                     
· financování                                             2.484.680 tis. Kč 

R/1079/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  schválit rozpočtový výhled města Dvůr Králové nad Labem na období let 2012 až 2014.  

R/1080/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  schválit Statut fondu zaměstnanců města Dvůr Králové nad Labem a uvolněných členů 
Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem.  

R/1081/2010 - 2. 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. 21/2010 Vnitřní směrnice o 
pokladních operacích a o postupu zaměstnanců města zařazených do Městského úřadu Dvůr 
Králové nad Labem a strážníků městské policie při nakládání s penězi v hotovosti a s dalšími 
cennostmi - Dodatek č. 2, 

2 .   nesouh las í  
2.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města.  

R/1082/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  schválit provedení možných dodatečných uprav rozpočtu Radou města Dvůr Králové nad 
Labem  v rámci případné rozpočtové změny č.5/2010 uskutečněné na základě nutnosti narovnání 
rozpočtovaných hodnot v souladu s dosaženými skutečnostmi k 31.12.2010 dle předchozích 
závěrů a požadavků přezkumu hospodaření a doplnění případné rozpočtové změny č. 5/2010 k 
31.12.2010 dle požadavků nadřízených orgánů z hlediska předkládání ročních výkazů, a to 
především u dotačních titulů a vztahů k jiným rozpočtům. 

R/1083/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  schválit v souladu s § 84 odst. (2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2011, včetně 
předložené tabulky Závazné ukazatele příspěvkových organizací na rok 2011 - Město Dvůr Králové 
nad Labem a peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2011 v té výši a těm 
právnickým a fyzickým osobám jaké jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu, navržený v 
následujícím sestavení: 
Celkové příjmy ve výši 288 235,54 tis. Kč + financování -47,94 tis. Kč =  celkové zdroje 288 187,60 
tis. Kč. Celkové výdaje ve výši 288 187,60 tis. Kč.  

R/1084/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  zápis z otevírání obálek a protokol o průběhu e- aukce o vyhodnocení nabídek na akci: „Výběr 
zhotovitele na zateplení a výměnu oken bytového domu čp. 1902 na nábřeží Benešově ve Dvoře 
Králové nad Labem", 

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: 
Lestav spol. s r.o., Žirečská Podstráň čp. 70, 544 01 Dvůr Králové nad Labem s nabídkovou cenou 
2.400.000,- Kč včetně DPH, 

2.2.  o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek takto: 
Výškové práce Sova, P. Soukup, K Zátiší 243, 360 01 Jenišov - nabídková cena 2.443.836,- Kč vč. 
DPH, 
PS-Stav Sedláček s.r.o., Na Hamrech čp. 1444, 547 01 Náchod - nabídková cena 2.517.259,- Kč 
vč. DPH, 
J. Pišta a spol., stav. spol. s r.o., Dukelská 414, 544 01 Dvůr Králové nad Labem - nabídková cena 
3.052.280,- Kč vč. DPH, 
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Pavel Haase, stav. firma, Kocléřov 138, 544 01 Dvůr Králové nad Labem - nabídková cena 
3.140.190,- Kč vč. DPH,  
Matador stav s r.o., Slovany 207, 544 01 Dvůr Králové nad Labem - nabídková cena 3.490.412,- 
Kč vč. DPH,  
Pavel Bořek - stavební firma, Poděbradova 2014, 544 01 Dvůr Králové nad Labem - nabídková 
cena 3.528.619,- Kč vč. DPH,  

3 .   uk ládá 
3.1.  vedoucí RIM 

3.1.1. jednat s firmou Lestav spol. s r.o. o dodatečné  podmínce ve smlouvě o dílo - realizace díla 
pouze za podmínky obdržení dotace, 

3.1.2. informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 
3.1.3. zajistit podání žádosti na akci: "Zateplení a výměna oken bytového domu čp. 1902 na 

nábřeží Benešově ve Dvoře Králové nad Labem" v programu Zelená úsporám na příslušné 
instituce, 

3.2.  vedoucímu RAF 
3.2.1. zahrnout potřebné finanční prostředky na opravu bytového domu do návrhu rozpočtu na rok 

2011, 
4 .   schva lu je  

4.1.  plnou moc pro zastupování Města Dvůr Králové nad Labem ve věci zpracování a podání žádosti 
o dotaci v programu Zelená úsporám na akci: "Zateplení a výměna oken bytového domu čp. 1902 
na nábřeží Benešově ve Dvoře Králové nad Labem" pro firmu MAFEP energo s.r.o., Verdek čp. 61, 
Dvůr Králové nad Labem, 

5 .   pověřu je  
5.1.  starostku města podpisem plné moci a dalších dokumentů souvisejících s podáním žádosti.  

R/1085/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  Dohodu o narovnání mezi městem Dvůr Králové nad Labem a firmou KARSIT HOLDING, s.r.o. 
Jaroměř, která řeší nároky obou stran k vlastnictví 180 ks betonových panelů a pověřuje starostku 
města jejím podpisem.  

R/1086/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s prodloužením termínu odevzdání prováděcí projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce 
bývalé ZŠ Komenského pro potřeby Městského úřadu ve Dvoře Králové nad Labem" do 
07.01.2011, 

2 .   schva lu je  
2.1.  Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace: Rekonstrukce bývalé 

ZŠ Komenského pro účely Městského úřadu ve Dvoře Králové nad Labem", kterým se mění článek 
VI. "Čas plnění" bod 1.3. a pověřuje starostku města jeho podpisem.  

R/1087/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  vzít na vědomí materiál "Program regenerace Městské památkové zóny Dvůr Králové nad 
Labem, Aktualizace č.2", 

2 .   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  
2.1.  schválit materiál "Program regenerace Městské památkové zóny Dvůr Králové nad Labem, 

Aktualizace č. 2".  

R/1088/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   ruš í  

1.1.  veřejnou zakázku na zpracovatele projektové dokumentace pro stavební řízení na akci: 
„Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem" v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, § 84 čl.1. odst. a), 

2 .   uk ládá 
2.1.  vedoucí RIM 

2.1.1. připravit nové zadání této veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, v platném znění.  
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R/1089/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  schválit směnu části pozemkové parcely č. 1539/9, která bude upřesněna geometrickým 
plánem, v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, ve vlastnictví  Ivy Šolcové, ***** ******** ***, *** ** **** 
******* *** *****  za část pozemkové parcely č. 1539/11, která bude upřesněna geometrickým 
plánem v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, ve vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem, s finanční 
kompenzací v sazbě 200,- Kč/m2 ve prospěch Ivy Šolcové, ***** ******** ***, *** ** **** ******* *** 
*****, 

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

R/1090/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  schválit prodej pozemkové parcely č. 606 o výměře 284 m2 v k.ú.  Žirecká Podstráň, Přemyslu 
Hainovi, ***** ******** ******** *, *** ** **** ******* *** *****  a Miroslavu Šílovi, ***** ******** ****, *** ** 
**** ******* *** *****, za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2, tj. za celkovou částku 28.400,- Kč, 

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

R/1091/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do 
napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 4120621302 s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín-Podmokly, 
Teplická 874/8 a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

1.2.  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do 
napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 4120621261 s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín-Podmokly, 
Teplická 874/8 a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

1.3.  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do 
napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 4120621311 s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín-Podmokly, 
Teplická 874/8 a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

1.4.  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do 
napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 4120621310 s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín-Podmokly, 
Teplická 874/8 a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

1.5.  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do 
napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 4120621288 s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín-Podmokly, 
Teplická 874/8 a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/1092/2010 - 2. 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: 30.11.2010 

R/1093/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  neschválit prodej části pozemkové parcely č. 3774/2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem manželům 
Bohuslavu a Ivetě Pávovým,********* *******, **** ******* *** *****, 

2 .   neschva lu je  
2.1.  záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 3774/2 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Dvůr Králové 

nad Labem, 
3 .   uk ládá 

3.1.  vedoucímu RIM-EMM 
3.1.1. vyzvat manžele Bohuslava a Ivetu Pávovi, bytem ********* *******, **** ******* *** *****, k 

vyklizení neoprávněně užívané části pozemkové parcely č.3774/2 v k.ú. Dvůr Králové nad 
Labem do 15.12.2010.  

Termín: 30.11.2010 
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R/1094/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s umístěním elektrické přípojky do pozemkových parcel č. 1539/3, č. 3714/3 v k.ú. Dvůr Králové 
nad Labem, s napojením sjezdu na pozemkovou parcelu č. 3714/3 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem 
a se vstupem na pozemkové parcely č. 1539/3, č. 3714/3 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvu o umístění s Georgiosem Karadzosem, ********* ****, **** ******* *** ***** a pověřuje 

starostku města jejím podpisem.  

R/1095/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s osobním jednáním s vlastníky dotčených pozemkových parcel nacházejících se pod stávající 
místní komunikací ve Valové uličce, při kterém bude nabídnuto odkoupení či zřízení věcného 
břemene dohodou, 

2 .   schva lu je  
2.1.  znění pozvánky na osobní jednání včetně přílohy - právního rozboru a pověřuje starostku města 

podpisem pozvánek.  

R/1096/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 2253/1, č. 2253/8 v k.ú. 
Dvůr Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 8.000,- Kč, 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2007260/VB/2 s 

ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, která je na základě 
plné moci zastoupena Milanem Schejbalem, ******* **, a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/1097/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 917 v k.ú. Verdek za 
jednorázovou finanční náhradu ve výši 1000,- Kč vč. DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2004888/1 s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 
874/8, Děčín 4, která je na základě plné moci zastoupena společností Elektro comp spol. s r.o., 
Maloskalická 68, Česká Skalice, a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/1098/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 3684 v k.ú. Dvůr Králové nad 
Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000,- Kč bez DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene číslo EP-12-2000985/4 s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 
Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, která je zastoupena společností PROCEZ s.r.o., 
Albertova 859/2, Hradec Králové a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/1099/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  písařskou chybu v usnesení číslo R/991-1.1./2010 - 132. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
ze dne 18.10.2010, ve kterém bylo uvedeno 699/19 na místo 699/16.  

R/1100/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 567, č. 4159 v k.ú. Dvůr 
Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 100,- Kč bez DPH za každý 
započatý metr pozemku zatíženého plynárenským zařízením a se zřízením plynovodních přípojek 
v pozemkových parcelách č. 567, č. 4159 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, s podmínkou úhrady 
nákladů na případnou opravu opěrné zdi budoucím oprávněným, v případě že při ukládání 
plynovodní přípojky dojde k jejímu poškození nebo narušení stability, 
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2.   schva lu je  
2.1.  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby s VČP 

Net, s.r.o., Pražská třída 485, Hradec Králové, která je na základě plné moci zastoupená RWE 
Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno a pověřuje starostku města podpisem smlouvy.  

R/1101/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením bezúplatného věcného břemene na kanalizační přípojky umístěné v pozemkových 
parcelách č. 1090/2, č. 1090/8 v k.ú. Záboří u Dvora Králové s Obcí Vítězná, Kocléřov 123, Vítězná 
- Kocléřov, 

2 .   pověřu je  
2.1.  starostku města podpisem smlouvy o budoucí smlouvě obsahující obligatorní náležitosti dle 

části 1.1. tohoto usnesení.  

R/1102/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 3771/2 v k.ú. Dvůr Králové nad 
Labem za jednorázovou finanční úhradu ve výši 500,- Kč bez DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene stavba č. IV-12-2003692-802 s ČEZ Distribuce, a.s., se 
sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8 a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/1103/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  schválit udělení souhlasu se zápisem stavby "čerpací stanice NN 33 a olejového hospodářství" 
na části pozemkové parcely č. 574/1 v k.ú. Žirecká Podstráň a na části pozemkové parcely č. 
445/1 v k.ú. Žireč Městys pro Aeroklub Dvůr Králové n.L. o.s., Letiště, Dvůr Králové nad Labem a 
pověřit starostku města podpisem souhlasu.  

R/1104/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s umístěním elektrické přípojky do části pozemkové parcely č. 3546/2 v k.ú. Dvůr Králové nad 
Labem a se vstupem na pozemkovou parcelu č. 3546/2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvu o umístění s Vladimírem Martínkem, ******* ****, **** ******* *** ***** a pověřuje 

starostku města jejím podpisem.  

R/1105/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu pozemkové parcely č. 1108/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 
2 .   uk ládá 

2.1.  vedoucímu RIM-EMM 
2.1.1. zveřejnit záměr pronájmu pozemkové parcely č. 1108/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem na 

úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem.  
Termín: 30.11.2010 

R/1106/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem pozemkové parcely č. 4584 o výměře 2.548 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za 
nájemné ve výši 2,- Kč/rok tj. za roční nájemné 5.096,- Kč na dobu 6 let s opcí, Štěpánu Pavelkovi, 
******** ****, *** ** **** ******* *** *****, 

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

R/1107/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  neschválit prodej části pozemkové parcely č.2253/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem manželům 
Liborovi a Janě Lašovým, ***** ********* *******, **** ******* *** *****. 
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R/1108/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  splátky dlužné částky za neuhrazené  faktury č.  10058, 10069, 10073, 10077 a 10089 ve výši 
11.683,-- Kč + 8 %, tj. 12.618,-- Kč Viktoru Lyutyymu, ****** ***, ******,  formou pravidelných 
měsíčních splátek od prosince 2010 ve výši 15 x 800,-- Kč a 1 x 618,-- Kč, 

1.2.  dohodu o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady formou měsíčních splátek  s Viktorem Lyutyym, 
****** ***, ******, dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/1109/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodeje pozemkové parcely č. 353/3 v k.ú.Lipnice u Dvora Králové o výměře 256 m2, 
2 .   uk ládá 

2.1.  vedoucímu RIM-EMM 
2.1.1. zveřejnit záměr prodeje pozemkové parcely č. 353/3 v k.ú.Lipnice u Dvora Králové na úřední 

desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 
Termín: 30.11.2010 

2.1.2. jednat s žadatelem o prodej o výši kupní ceny za 1 m2 pozemkové parcely č.353/3 v k.ú. 
Lipnice u Dvora Králové za cenu odlišnou od ceny v místě a čase obvyklé, ve výši minimálně 
50,- Kč.  

R/1110/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocení nabídek na pronájem bytu ** ** * *** ****, ******* ********, 
**** ******* *** *****: 
1. místo: Romana Fléglová, ********* ***, **** ******* *** *****,*2. místo: Anna Hušičková, ******* ** ** 
******** **, **** ******* *** *****,*3. místo: Vladislava Prausová, ******* ******** ****, **** ******* *** 
*****,*** 

1.2.  pronájem bytu ** ** * *** ****, ******* ********, **** ******* *** ***** Romaně Fléglové, ********* ***, 
**** ******* *** *****, na dobu určitou 2 roky, 

1.3.  nájemní smlouvu na byt ** ** * *** ****, ******* ********, **** ******* *** ***** s Romanou Fléglovou, 
********* ***, **** ******* *** *****, za cenu 4.022,- Kč/měsíc, na dobu určitou 2 roky, za předpokladu, 
že paní Fléglová uhradí před podpisem nájemní smlouvy na účet města kauci ve výši trojnásobku 
měsíčního nájemného vč. úhrady za plnění služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu a 
pověřuje starostku města jejím podpisem, 

1.4.  Annu Husičkovou, ******* ** ** ******** **, **** ******* *** ***** jako 1. náhradníka, 
1.5.  pronájem bytu ** ** * *** ****, ******* ********, **** ******* *** *****, Anně Husičkové, ******* ** ** 

********, **** ******* *** ***** v případě, že nedojde k podpisu nájemní smlouvy s Romanou 
Fléglovou, 

1.6.  nájemní smlouvu na byt ** ** * *** ****, ******* ********, **** ******* *** ***** s Annou Husičkovou, 
******* ** ** ******** **, **** ******* *** ***** v případě, že nedojde k podpisu nájemní smlouvy s 
Romanou Fléglovou. Smlouva bude uzavřena za cenu 3.800,- Kč/měsíc, ostatní podmínky 
zůstávají shodné s částí 1.3 tohoto usnesení a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/1111/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  hodnotící komisi na výběr uchazeče o pronájem bytu č. 21 v čp. 35, Verdek, Dvůr Králové nad 
Labem ve složení: Jan Bém (náhradník Dušan Kubica), Jiří Janeček (náhradník Tomáš Machek) a 
Jaroslava Hiltscherová (náhradník Iva Škopová).  

R/1112/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   ukonču je  

1.1.  platnost svého usnesení č. 2248/2009 - 100. RM ze dne 02.11.2009 v bodech b), c) a d), 
2 .   schva lu je  

2.1.  předložený postup pro podávání žádostí a oznámení dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění, 

2.2.  dokument "Pověření", opravňující k úkonům dle bodů 4.1 a 4.2 tohoto usnesení a pověřuje 
starostku města jeho podpisem, 
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3.   souh las í  
3.1.  aby dle tohoto postupu byly vyřízeny i žádosti, které byly do 23.11.2010 doručeny odboru RIM a 

které nebyly doposud projednány v komisi RM pro životní prostředí, 
4 .   pověřu je  

4.1.  Radmilu Fiľakovskou, vedoucí odboru RIM, podáváním žádostí o povolení ke kácení dřevin 
rostoucích mimo les podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v 
platném znění, 

4.2.  Radmilu Fiľakovskou, vedoucí odboru RIM, k podání oznámení o kácení dřevin dle § 8 odst. 2 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, 

5 .   uk ládá 
5.1.  vedoucí RIM 

5.1.1. předložit radě města k rozhodnutí žádosti o povolení ke kácení dřevin dle § 8 odst. 1 zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, které pracovník úseku péče o 
zeleň Technických služeb města Dvora Králové posoudí jako neoprávněné či bezdůvodné.  

Termín: průběžně 

R/1113/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  výši nájemného z bytů s regulovaným nájemným (podle zák. č. 107/2006 Sb. o jednostranném 
zvyšování nájemného v platném znění) pro období 01.01.2011-30.06.2011 ve stávající výši 
jednostranně zvýšeného nájemného v roce 2010, 

2 .   souh las í  
2.1.  s předloženým návrhem na stanovení výše nájemného ze sociálních bytů pro období 

01.01.2011-30.06.2011, 
3 .   uk ládá 

3.1.  vedoucímu RIM-EMM 
3.1.1. zapracovat způsob stanovení nájemného u sociálních bytů do pravidel pro hospodaření s 

městskými byty a předložit radě města ke schválení,  
Termín: 07.12.2010 

3.1.2. předložit návrh výběru bytů ve vlastnictví města k přednostnímu stanovení smluvního 
nájemného a návrh dohod o zvyšování nájemného v těchto bytech.  

Termín: 7.12.2010 

R/1114/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem nebytového prostoru č. 1 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, Vilmě 
Prokopové, Švehlova 400, Dvůr Králové nad Labem na dobu určitou 5 let, 

1.2.  nájemní smlouvu na nebytový prostor č. 1 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem s 
Vilmou Prokopovou, Švehlova 400, Dvůr Králové nad Labem, za cenu 905,- Kč/m2/rok vč. 
uplatnění meziročního inflačního růstu, na dobu určitou 5 let, od 01.01.2011 do 31.12.2015, za 
účelem ponechání již zřízené výrobny a prodejny cukrářských výrobků, a to za předpokladu, že 
paní Prokopová uhradí na účet města kauci ve výši měsíčního nájemného vč. záloh na služby a 
pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/1115/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem nebytového prostoru č. 1 v čp. 295, Rooseveltova, Dvůr Králové nad Labem, Aleně 
Šmídové, Klicperova 2666, Dvůr Králové nad Labem na dobu určitou 5 let, 

1.2.  nájemní smlouvu na nebytový prostor č. 1 v čp. 295, Rooseveltova, Dvůr Králové nad Labem s 
Alenou Šmídovou, Klicperova 2666, Dvůr Králové nad Labem, za cenu 940,- Kč/m2/rok vč. 
uplatnění meziročního inflačního růstu, na dobu určitou 5 let, od 01.01.2011 do 31.12.2015, za 
účelem ponechání již zřízené prodejny punčochového zboží a kusového textilu, a to za 
předpokladu, že paní Šmídová uhradí na účet města kauci ve výši měsíčního nájemného a 
pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/1116/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu ** ** * *** **, ******* ** ** ********, **** ******* *** *****, Anně Husičkové, ******* ** ** 
******** **, **** ******* *** *****, na dobu určitou 3 měsíce od 23.11.2010 - 22.02.2011, a to odchylně 
od pravidel pro hospodaření s městskými byty, 
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1.2.  nájemní smlouvu na byt ** ** * *** **, ******* ** ** ********, **** ******* *** *****, s Annou 
Husičkovou, ******* ** ** ******** **, **** ******* *** *****, na dobu určitou 3 měsíce od 23.11.2010-
22.02.2011, za předpokladu, že paní Husičková uhradí před podpisem nájemní smlouvy kauci ve 
výši trojnásobku měsíčního nájemného vč. plnění poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu a 
nejpozději do 30.11.2010 i bezdůvodné obohacení shodné s výší nájemného za období 
11.11.2010-23.11.2010 a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/1117/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   s tanovu je  

1.1.  obcím úhradu neinvestičních výdajů za děti přijaté v letech 2008 - 2009 do mateřských škol 
zřízených městem Dvůr Králové nad Labem, za poslední rok v mateřské škole před zahájením 
povinné školní docházky, ve výši 12.700,- Kč/dítě/školní rok,  

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvu o úhradě neinvestičních výdajů za předškolní vzdělávání ******* ********, trvale bytem 

Kocbeře ***, mezi městem Dvůr Králové nad Labem a obcí Kocbeře a pověřuje starostku města 
jejím podpisem, 

2.2.  smlouvu o úhradě neinvestičních výdajů za předškolní vzdělávání ***** *****, trvale bytem 
Kohoutov ***, mezi městem Dvůr Králové nad Labem a obcí Kohoutov a pověřuje starostku města 
jejím podpisem, 

2.3.  smlouvu o úhradě neinvestičních výdajů za předškolní vzdělávání ****** ********, trvale bytem 
Vlčkovice v Podkrkonoší - Dolní Vlčkovice **, mezi městem Dvůr Králové nad Labem a obcí 
Vlčkovice v Podkrkonoší a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2.4.  smlouvu o úhradě neinvestičních výdajů za předškolní vzdělávání ********* ******, trvale bytem 
Vlčkovice v Podkrkonoší - Horní Vlčkovice **, mezi městem Dvůr Králové nad Labem a obcí 
Vlčkovice v Podkrkonoší a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2.5.  smlouvu o úhradě neinvestičních výdajů za předškolní vzdělávání ******* *********, trvale bytem 
Velké Svatoňovice ***, mezi městem Dvůr Králové nad Labem a obcí Velké Svatoňovice a 
pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2.6.  smlouvu o úhradě neinvestičních výdajů za předškolní vzdělávání ***** **********, trvale bytem 
Kuks - Kašov **, mezi městem Dvůr Králové nad Labem a obcí Kuks a pověřuje starostku města 
jejím podpisem, 

2.7.  smlouvu o úhradě neinvestičních výdajů za předškolní vzdělávání ***** ******, trvale bytem Kuks 
**, mezi městem Dvůr Králové nad Labem a obcí Kuks a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2.8.  smlouvu o úhradě neinvestičních výdajů za předškolní vzdělávání **** ******** z Doubravice - 
Zálesí **, mezi městem Dvůr Králové nad Labem a obcí Doubravice a pověřuje starostku města 
jejím podpisem, 

2.9.  smlouvu o úhradě neinvestičních výdajů za předškolní vzdělávání ***** ********** z Vítězné - 
Komárova **, mezi městem Dvůr Králové nad Labem a obcí Vítězná a pověřuje starostku města 
jejím podpisem, 

R/1118/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  výši sazeb za pronájem nebytových prostor příspěvkových organizací zřízených městem Dvůr 
Králové nad Labem u nájemních smluv uzavíraných od 01.01.2011, dle přílohy důvodové zprávy. 
Pro případ tvrdosti výše ceny a vzhledem k charakteru pronájmu může ředitel příspěvkové 
organizace výši nájemného poměrně snížit (např. pro: neziskové organizace, školy, sociální služby, 
humanitární akce apod.). Takto snížené nájemné však nesmí být nižší než činí provozní náklady 
na nebytový prostor.  

R/1119/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  výroční zprávy o činnosti základních škol Schulzovy sady, Strž, 5.května a Podharť za období 
školního roku 2009/2010.  

R/1120/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  navýšení neinvestiční dotace MPSV Pečovatelské službě Města Dvůr Králové nad Labem z 
částky 1 000 000,- Kč na celkovou výši 1 200 000,- Kč.  
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R/1121/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   neschva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Sdružení Linka bezpečí, Ústavní 91/95, 181 21 Praha 8 – Bohnice.  

R/1122/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   jmenu je  

1.1.  v souladu s § 167 odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, do Školské rady při Základní škole 
Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, zástupce za zřizovatele Ing. Jitku 
Šenkýřovou a Mgr. Dušana Kubicu, s účinností od 24.11.2010, 

1.2.  v souladu s § 167 odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, do Školské rady při Základní škole 
Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 844, zástupce za zřizovatele Mgr. Ivanu Černou a 
Ing. Martina Plecháče s účinností od 26.11.2010.  

R/1123/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s přijetím sponzorského daru (papír, čtvrtky) v hodnotě 5.000,- Kč poskytnutého Mateřské škole, 
Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428, od Východočeské tiskárny, spol. s r. o., 
Husovo náměstí 54, Sezemice.  

R/1124/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  poskytnutí grantu Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených 
národů 1620, Nadací VIA, Fondu T-Mobile ve výši 75.170,- Kč na realizaci projektu "Váš náš les". 

R/1125/2010 - 2. 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: "Nákup mobilního podia pro potřeby města Dvůr Králové nad Labem" ze dne 09.11.2010,  

2 .   ruš í  
2.1.  výběrové řízení na akci: „Nákup mobilního podia pro potřeby města Dvůr Králové nad Labem“, 

které bylo schváleno RM usnesením č. R/1013/2010 - 132. RM ze dne 18.10.2010, 
3 .   uk ládá 

3.1.  vedoucí ŠKS 
3.1.1. informovat účastníky výběrového řízení o jeho zrušení. 

R/1126/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s přijetím účelově vázaných finančních darů v celkové výši 12.000,- Kč, za účelem pořádání 
masopustu, které budou poskytnuty Základní škole Podharť, Dvůr  Králové nad Labem, Máchova 
884, od různých sponzorů z řad rodičů a přátel školy.  

R/1127/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  podání žádosti Městským muzeem ve Dvoře Králové nad Labem o dotaci na pořízení elektrické 
požární signalizace, elektrické zabezpečovací signalizace a uzavřeného kamerového okruhu pro 
objekt městského muzea do programu Ministerstva kultury  "Integrovaný systém ochrany movitého 
kulturního dědictví v letech 2011 až 2015" pro r. 2011. 

2 .   uk ládá 
2.1.  vedoucí ŠKS 

2.1.1. v případě schválení dotace Ministerstvem kultury, předložit RM a následně ZM návrh změny 
zřizovací listiny tak, aby Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem mělo možnost provádět 
technické zhodnocení nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele, po předchozím souhlasu 
zřizovatele.  

R/1128/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s přijetím účelově vázaného finančního daru ve výši 6 000,- Kč, za účelem nákupu drobných 
učebních pomůcek a hraček do školní družiny, který bude poskytnut Základní škole 5.května, Dvůr 
Králové nad Labem, 28.října 731, od pana Břetislava Lukáše.  
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R/1129/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s podáním žádosti o registraci sociální služby azylový dům dle § 57 zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v objektu čp. 1006, Bezručova ul., Dvůr Králové 
nad Labem s tím, že po obdržení rozhodnutí o registraci bude místo ubytovny v tíživé životní 
situaci v uvedeném objektu provozován azylový dům s působností pro Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   uk ládá 
2.1.  ředitelce Pečovatelské služby 

2.1.1. zpracovat a podat žádost o registraci sociální služby azylový dům v souladu s bodem 1.1. 
tohoto usnesení.  

Termín: 31.12.2010 

R/1130/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  odměny za mimořádné aktivity vykonané nad rámec ředitelských povinností, dle přílohy č. 2, 
řediteli a ředitelkám příspěvkových organizací v oblasti školství, kultury a sociální, zástupkyni 
ředitelky Základní školy Podharť a pracovnici pověřené řízením DDM JEDNIČKA. Výplata odměn 
je možná jen v rámci přidělených mzdových prostředků.  

R/1131/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  stanovisko vydané za účelem podpory činnosti Domova sv. Josefa, Žireč 1, 544 04 Dvůr 
Králové nad Labem, dle přílohy č. 2, s platností 1 rok s tím, že v případě závažných změn v 
činnosti organizace bude stanovisko změněno a pověřuje starostku města podpisem stanoviska.  

R/1132/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  složení hodnotící komise včetně náhradníků dle návrhu, pro výběrové řízení na dodavatele tisku 
a kompletace Novin královédvorské radnice v r. 2011.  

 
 

  
 
 
 
 
 
 

   Mgr. Edita Vaňková           Jan Bém                        
     starostka města        místostarosta  
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