
RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

3. 
VÝPIS  Z  USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané dne 7.12.2010 

 

R/1133/2010 - 3. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  zápis z otevírání obálek a protokol o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky na službu: „Územní 
plán Dvůr Králové nad Labem" ze dne 30.11. 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 cenová nabídka firmy:  
URBAPLAN spol. s r.o., Komenského 266, Hradec Králové  
nabídková cena vč. DPH           1,488.000,- Kč 
o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek takto: 
1. náhradníkem  
CITYPLAN spol. s r.o., Jindřišská 17, Praha 1 
nabídková cena vč. DPH            1,524.000,- Kč 
2. náhradníkem  
Ing.arch. František Pospíšil, Hlavní 1196/30, Praha 4 
nabídková cena vč. DPH            1,530.000,- Kč 

3 .   schva lu je  
3.1.  smlouvu o dílo s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky a pověřuje starostku 

města jejím podpisem, 
4 .   uk ládá 

4.1.  vedoucímu VÚP 
4.1.1. informovat účastníky veřejné zakázky o jeho výsledku.  

Termín: 10.12.2010 

R/1134/2010 - 3. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  schválit ve smyslu § 6 odst. 5 písm. f) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů Mgr. Dušana Kubicu jako zastupitele, který bude 
spolupracovat s pořizovatelem územního plánu Dvůr Králové nad Labem.  

R/1135/2010 - 3. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  schválit obecně závaznou vyhlášku města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2010, O místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství.  

R/1136/2010 - 3. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  zprávu o činnosti komise pro občanské záležitosti v roce 2010.  
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R/1137/2010 - 3. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v 
platném znění peněžité plnění  poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy ZM takto: za 
každé jednání v roce 2010 ve výši 50,- Kč členům komisí a 100,- Kč předsedům komisí.  

R/1138/2010 - 3. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  

1.1.  ZM v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 
zřízení) v platném znění rozhodnout o  peněžitém plnění poskytovaném fyzickým osobám, které 
nejsou členy ZM takto:  za každé jednání v roce 2010 ve výši 100,- Kč členům výborů a 150,- Kč 
předsedům výborů.  

R/1139/2010 - 3. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.   v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, zřídit osadní výbor Žireč a osadní výbor Verdek a zvolit jejich předsedy a další členy 
takto: 
- osadní výbor Žireč: předseda Hauke Jindřich, členové Rezek Vlastimil, Hladík Zdeněk, Balcar 
Jaroslav, Weiglová Iveta, Seifertová Božena, Matasová Ivana, Blažek Zdeněk, Valenta Vladimír 
- osadní výbor Verdek: předseda Exner Jan, členové Žižka Zdeněk, Gajdoš Michal.  

R/1140/2010 - 3. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  vzít na vědomí dopis Vratislava Davida ze dne 03.09.2010 s žádostí o poskytnutí informací dle 
zákona č. 106/1999 Sb., včetně odpovědi starostky města na tento dopis ze dne 15.10.2010.  

R/1141/2010 - 3. 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 (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 23/2010 Sazebník úhrad za 
poskytování informací v roce 2011, 

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

3 .   uk ládá 
3.1.  vedoucímu RAF 

3.1.1. zajistit zveřejnění tohoto vnitřního předpisu.  
Termín: 20.12.2010 

R/1142/2010 - 3. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s odstoupením od smlouvy o poskytování služeb č. 2429/2009 uzavřené mezi městem Dvůr 
Králové nad Labem a společností Euroforum Capital Consulting s.r.o. ze dne 04.06.2009 z důvodu 
porušení smluvních povinností podstatným způsobem, 

2 .   schva lu je  
2.1.  dopis společnosti Euroforum Capital Consulting s.r.o, kterým město sděluje odstoupení od 

smlouvy, a pověřuje starostku města jeho podpisem.  

R/1143/2010 - 3. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  ukončit platnost svého usnesení č.774/2010-24.ZM ze dne 23.09.2010, 
1.2.  schválit záměr založení obchodní společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad 

Labem s.r.o. na dobu neurčitou, s peněžitým vkladem jediného společníka ve výši Kč 200.000,- a 
jeho následným navýšením, 

1.3.  schválit kalkulaci ceny za vodné a stočné pro rok 2011 a návrh stanovení výše nákladů města, 
vzniklých jako pohledávka společnosti Vodovody a kanalizace  Dvůr Králové n.L. spol. s r.o. vůči 
městu z důvodu provozování vodovodní a kanalizační infrastruktury města, která bude započtena 
proti pohledávkám města za VaKem, 
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2.   schva lu je  
2.1.  rozšíření pracovní komise pro založení organizace Městské vodovody a kanalizace Dvůr 

Králové nad Labem o tyto členy zastupitelstva města: Edita Vaňková, Jan Bém, Petr Vojtěch.   

R/1144/2010 - 3. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu o dílo s firmou Lestav spol. s r.o. na veřejnou zakázku: "Zateplení a výměna oken 
bytového domu čp. 1902 na nábřeží Benešově ve Dvoře Králové nad Labem" a pověřuje starostku 
města jejím podpisem.  

R/1145/2010 - 3. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  postup pro uzavření mandátní smlouvy se společností Centrum evropského projektování a.s., 
se sídlem Soukenická 54, 500 03 Hradec Královédle na akci řízení projektu: "Rekonstrukce 
náměstí T. G. Masaryka včetně přilehlých komunikací v ulici Palackého a J. Hory" dle  čl. 4 bod 2 
vnitřního předpisu Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu,  

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

R/1146/2010 - 3. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   ukonču je  

1.1.  platnost svého usnesení  č. R/981/2010 - 132. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 
18.10.2010 ve věci změny systému provozování veřejných toalet,  

2 .   uk ládá 
2.1.  řediteli Technických služeb města 

2.1.1. zrušit výběrové řízení  na pronájem a provozování veřejných toalet na území města.  

R/1147/2010 - 3. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu ** ** * *** ****, ********, **** ******* *** *****, s Evou Horákovou, ******** ****, 
**** ******* *** *****, ke dni 31.12.2010, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt ** ** * *** ****, ********, **** ******* *** ***** s Evou 
Horákovou, ******** ****, **** ******* *** *****, ke dni 31.12.2010 a pověřuje starostku města jejím 
podpisem, 

1.3.  ukončení nájmu bytu ** ** * *** **, ******, **** ******* *** *****, s Karlem Voňkou, ****** **, **** 
******* *** *****, ke dni 31.12.2010, 

1.4.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt ** ** * *** **, ******, **** ******* *** ***** s Karlem 
Voňkou, ****** **, **** ******* *** *****, ke dni 31.12.2010 a pověřuje starostku města jejím 
podpisem, 

1.5.  ukončení nájmu bytu ** ** * *** **, *******, **** ******* *** *****, s Jaroslavem Degerem, ******* **, 
*******, ke dni 31.12.2010, 

1.6.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt ** ** * *** **, *******, **** ******* *** ***** s 
Jaroslavem Degerem, ******* **, *******, ke dni 31.12.2010 a pověřuje starostku města jejím 
podpisem, 

1.7.  ukončení nájmu bytu ** ** * *** ****, ********, **** ******* *** *****, s René Meissnerem, ******** 
****, **** ******* *** *****, ke dni 31.12.2010, 

1.8.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt ** ** * *** ****, ********, **** ******* *** ***** s René 
Meissnerem, ******** ****, **** ******* *** *****, ke dni 31.12.2010 a pověřuje starostku města jejím 
podpisem, 

1.9.  ukončení nájmu bytu ** ** * *** ***, *********, **** ******* *** *****, se Zdeňkem Kulhánkem, 
********* **, *********, ke dni 31.12.2010, 

1.10.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt ** ** * *** ***, *********, **** ******* *** ***** se 
Zdeňkem Kulhánkem, ********* **, *********, ke dni 31.12.2010 a pověřuje starostku města jejím 
podpisem, 

1.11.  ukončení nájmu bytu * *** ****, ****** ************, **** ******* *** *****, s Pavlem Hrnečkem, ****** 
************ ****, **** ******* *** *****, ke dni 31.12.2010, 

1.12.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt * *** ****, ****** ************, **** ******* *** ***** s 
Pavlem Hrnečkem, ****** ************ ****, **** ******* *** *****, ke dni 31.12.2010 a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 
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1.13.  ukončení nájmu bytu * *** ***, ******* ******* *****, **** ******* *** *****, s Oldřichem Kudrnáčem, 
******* ******* ***** ***, **** ******* *** *****, ke dni 31.12.2010, 

1.14.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt v čp. 299, ******* ******* *****, **** ******* *** ***** s 
Oldřichem Kudrnáčem, ******* ******* ***** ***, **** ******* *** *****, ke dni 31.12.2010 a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

1.15.  ukončení nájmu bytu * *** ***, ***********, **** ******* *** *****, s Mgr. Petrem Pavelkou, *********** 
***, **** ******* *** *****, ke dni 31.12.2010, 

1.16.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt * *** ***, ***********, **** ******* *** ***** s Mgr. 
Petrem Pavelkou, *********** ***, **** ******* *** *****, ke dni 31.12.2010 a pověřuje starostku města 
jejím podpisem. 

R/1148/2010 - 3. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocení nabídek na pronájem bytu ** ** * *** ****, ******* ******, 
**** ******* *** *****: 
1. místo: Václav a Anastasija Vodičkovi, ********* ****, **** ******* *** *****,*2. místo: Ivana 
Martinková, ******* ****** ****, **** ******* *** *****,* 

1.2.  pronájem bytu ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** ***** Václavu a Anastasiji Vodičkovým, 
********* ****, **** ******* *** *****, na dobu určitou 2 roky, 

1.3.  nájemní smlouvu na byt ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** ***** s Václavem a Anastasijí 
Vodičkovými, ********* ****, **** ******* *** *****, za cenu 4.150,- Kč/měsíc, na dobu určitou 2 roky, 
za předpokladu, že manželé Vodičkovi 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.  Ivanu Martinkovou, ******* ****** ****, **** ******* *** ***** jako 1. náhradníka, 
1.5.  pronájem bytu ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** *****, Ivaně Martinkové, ******* ****** 

****, **** ******* *** ***** v případě, že nedojde k podpisu nájemní smlouvy s manžely Václavem a 
Anastasijí Vodičkovými, 

1.6.  nájemní smlouvu na byt ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** ***** s Ivanou Martinkovou, 
******* ****** ****, **** ******* *** ***** v případě, že nedojde k podpisu nájemní smlouvy s manžely 
Václavem a Anastasijí Vodičkovými. Smlouva bude uzavřena za cenu 3.687,- Kč/měsíc, ostatní 
podmínky zůstávají shodné s částí 1.3 tohoto usnesení a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/1149/2010 - 3. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocení nabídek na pronájem bytu ** ** * *** ****, ******* ******, 
**** ******* *** *****: 
1. místo: René a Kateřina Balogovi, ******* ******** ****, **** ******* *** *****,*2. místo: Josef a Olga 
Šormovi, *** ********* ****, **** ******* *** *****,* 

1.2.  pronájem bytu ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** ***** Renému a Kateřině Balogovým, 
******* ******** ****, **** ******* *** *****, na dobu určitou 2 roky, 

1.3.  nájemní smlouvu na byt ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** ***** s René a Kateřinou 
Balogovými, ******* ******** ****, **** ******* *** *****, za cenu 3.150,- Kč/měsíc, na dobu určitou 2 
roky, za předpokladu, že manželé Balogovi 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.  Josefa a Olgu Šormovy, *** ********* ****, **** ******* *** ***** jako 1. náhradníka, 
1.5.  pronájem bytu ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** *****, Josefu a Olze Šormovým, *** 

********* ****, **** ******* *** ***** v případě, že nedojde k podpisu nájemní smlouvy s manžely René 
a Kateřinou Balogovými, 

1.6.  nájemní smlouvu na byt ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** ***** s Josefem a Olgou 
Šormovými, *** ********* ****, **** ******* *** ***** v případě, že nedojde k podpisu nájemní smlouvy 
s manžely René a Kateřinou Balogovými. Smlouva bude uzavřena za cenu 2.520,- Kč/měsíc, 
ostatní podmínky zůstávají shodné s částí 1.3 tohoto usnesení a pověřuje starostku města jejím 
podpisem.  
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R/1150/2010 - 3. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  schválit částečnou změnu usnesení č. 756/2010 - 23.ZM, část a), spočívající v nahrazení textu 
„Elišky Krásnohorské 2333"  textem "Havlíčkova čp. 3037", ostatní ustanovení části a) usnesení se 
nemění.  

R/1151/2010 - 3. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  neschválit prodej pozemkové parcely č. 3370/13 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, Ing. Jiřímu 
Podhornému, ***** ************** ****** ***, *** ** ****** *******.  

R/1152/2010 - 3. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  náhradní termín pro předložení nových pravidel pro hospodaření s městskými byty, a to do 
21.12.2010, 

2 .   bere  na  vědomí  
2.1.  předložený seznam bytů ve vlastnictví města k přednostnímu stanovení smluvního nájemného, 

resp. nové výši smluvního nájemného vč. vzoru dodatku obsahujícího dohodu o zvýšení 
nájemného,  

3 .   uk ládá 
3.1.  vedoucímu RIM-EMM 

3.1.1. předložit seznam bytů v domech čp. 2900-2905, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, 
ve kterých se platí sjednané smluvní nájemné nižší než aktuální jednostranně zvýšené nájemné 
(tj. 42,- Kč/m2/měsíc) a u kterých lze zvýšit toto smluvní nájemné dohodou na částku 42,- 
Kč/m2/měsíc s účinností od 01.03.2011.  

Termín: 21.12.2010 
4 .   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

4.1.  rozhodnout o zahájení přípravy další etapy privatizace městských bytů - domů na základě 
předloženého seznamu a schválených pravidel pro prodej bytů a domů z majetku města Dvůr 
Králové nad Labem.  

R/1153/2010 - 3. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  neschválit prodej pozemkové parcely č. 1050 v k.ú. Verdek společnosti Keramika Plus s.r.o., 
Vítězná- Hájemství 6, 544 01 Dvůr Králové nad Labem.  

R/1154/2010 - 3. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  schválit podání nabídky města Dvůr Králové nad Labem do vyhlášeného výběrového řízení na 
nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném převodu vlastnického práva k nemovitostem  
- pozemkovým parcelám  č. 1084/1, č. 1084/13 a č. 1084/15 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem z 
konkurzní podstaty úpadce TIBA a.s., 

1.2.  stanovit maximální částku nabídky města Dvůr Králové nad Labem, podané do výběrového 
řízení na nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném převodu vlastnického práva k 
pozemků dle části 1. tohoto  
usnesení na  10.000.000 Kč, 

1.3.  rozhodnout o složení kauce 500.000,- Kč dle podmínek výběrového řízení na nejvýhodnější 
návrh na uzavření smlouvy o úplatném převodu vlastnického práva k pozemkům dle části 1. tohoto 
usnesení,  

1.4.  rozhodnout o nabídce úhrady kupní ceny formou splátkového kalendáře na dobu 3 let od data 
podpisu smlouvy o úplatném převodu vlastnického práva k pozemkům dle části 1. tohoto usnesení,  

1.5.  pověřit starostku města podpisem přihlášky do výběrového řízení na nejvýhodnější návrh na 
uzavření smlouvy o úplatném převodu vlastnického práva k pozemkům dle části 1. tohoto 
usnesení.  

R/1155/2010 - 3. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  předložené žádosti o pronájem nebytového prostoru č. 9 v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, 
Dvůr Králové nad Labem, 
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2.   schva lu je  
2.1.  záměr města pronajmout nebytový prostor č. 9 v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové 

nad Labem, 
2.2.  složení komise pro otevírání obálek a výběrové řízení: Jan Bém (náhradník Dušan Kubica), 

Tomáš Machek (náhradník Jiří Janeček) a Iva Škopová (náhradník Jaroslava Hiltscherová), 
3 .   vyzývá 

3.1.  případné zájemce k podání nabídky na pronájem nebytového prostoru č. 9 v čp. 40, náměstí T. 
G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem za těchto podmínek: 
- min. cena nájmu 800,- Kč/m2/rok vč. uplatnění meziročního inflačního růstu, 
- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let, 
- nebytový prostor je způsobilý k provozování herny 
- při jakémkoliv jiném využití nebytového prostoru bude nájemní smlouva uzavřena pro účely herny 
a nájemce si nejpozději do 3 měsíců od podpisu nájemní smlouvy zajistí vydání příslušného 
rozhodnutí stavebního úřadu, na základě kterého bude možné prostor užívat ke smluvenému účelu 
nájmu, 
- případné stavební úpravy nutné k zajištění rozhodnutí stavebního úřadu si zajistí nájemce sám na 
vlastní náklady, následně mu budou kompenzovány s nájemným, 
- kritéria výběru: nabízená cena - koef. 0,6, využití NP - koef 0,4, 

4 .   uk ládá 
4.1.  vedoucímu RIM-EMM 

4.1.1. zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr města 
pronajmout nebytový prostor č. 9 v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, 
vč. výzvy k podání nabídky za podmínek dle bodu 3.1 tohoto usnesení.  

Termín: 15.12.2010 

R/1156/2010 - 3. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  žádost Evy Hykové, ***** ******  ****, **** ******** *** *****, ze dne 01.11.2010.  

R/1157/2010 - 3. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu ** *** * *** ***, ********, **** ******* *** *****, ke dni 07.12.2010 s Františkem 
Rochlem, ******** ***, **** ******* *** *****, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt ** *** * *** ***, ********, **** ******* *** ***** s 
Františkem Rochlem, ******** ***, **** ******* *** *****, ke dni 07.12.2010 a pověřuje starostku města 
jejím podpisem.  

R/1158/2010 - 3. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  změny ve složení dílčích inventarizačních komisí jmenovaných ve vnitřním předpisu města Dvůr 
Králové nad Labem 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, schváleném a 
vydaném dle usnesení č. R/958/2010 - 131.Rada města Dvůr Králové nad Labem, část 2. 

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. 24/2010 - 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 č. 24/2010, 

4 .   rozhodu je  
4.1.  nezveřejňovat vnitřní předpis města č. 24/2010 na webových stránkách města.  

R/1159/2010 - 3. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  schválit prodej pozemkových parcel č. 2539/4 o výměře 7237 m2 a č. 2539/6 o výměře 7428 m2 
do podílového spoluvlastnictví  Luboši Fikarovi, ** ******** ****, **** ******* *** *****, Ing. Miloslavu 
Fikarovi, ********* ****, **** ******* *** *****, Ing. Pavlu Skálovi, ****** **** ****, **** ******* *** ***** a 
Petru Teichmanovi, *** ***** ****, **** ******* *** *****, za kupní cenu 8,- Kč/m2, 
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1.2.  schválit budoucí kupní smlouvu na prodej pozemků dle části 1.1. tohoto usnesení a pověřit 
starostku města jejím podpisem, 

1.3.  schválit nákup pozemků, označených v plánku JPÚ Žireč, jako pozemek č. 7, pozemek č. 8, 
pozemek č. 9  o celkové výměře 14.646 m2 od Luboše Fikara, ** ******** ****, **** ******* *** *****,  
Ing. Miloslava Fikara, ********* ****, **** ******* *** *****, Ing. Pavla Skály, ****** **** ****, **** ******* 
*** ***** a Petra Teichmana, *** ***** ****, **** ******* *** ***** za kupní cenu 8,- Kč/m2, 

1.4.  schválit budoucí kupní smlouvu na nákup pozemků dle části 1.3. tohoto usnesení a pověřit 
starostku města jejím podpisem.  

R/1160/2010 - 3. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  žádost Policie ČR, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Roty Nazdar 495, 
Trutnov, č.j. KRPH-11590-20/TČ-2010-051081-LA, 

2 .   schva lu je  
2.1.  odpověď na žádost dle přílohy č. 2 a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/1161/2010 - 3. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   svěřu je  

1.1.  v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, Pečovatelské službě Města Dvůr Králové nad Labem, svoji působnost rozhodovat o 
uzavírání nájemních smluv na veškerý nemovitý majetek, který bude jmenovaná příspěvková 
organizace užívat na základě smlouvy o výpůjčce, a to s účinností od 13.12.2010, 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvu o výpůjčce nemovitého majetku mezi městem Dvůr Králové nad Labem a 

Pečovatelskou službou Města Dvůr Králové nad Labem s účinností od 13.12.2010 a pověřuje 
starostku města jejím podpisem.  

R/1162/2010 - 3. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  schválení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod svazku obcí 
Královská věnná města na projekt "Královská věnná města známá, nepoznaná", 

2 .   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  
2.1.  odvolat zástupce města Vasila Bibena z valné hromady svazku obcí Královská věnná města, 
2.2.  jmenovat zástupcem města na valné hromadě svazku obcí Královská věnná města 

místostarostu Dušana Kubicu s účinností od 17.12.2010, 
2.3.  schválit smlouvu o poskytnutí dotace svazku obcí Královská věnná města, Československé 

armády 408/51, Hradec Králové, na financování a předfianancování  projektu "Královská věnná 
města, známá, nepoznaná" v souladu s usnesením zastupitelstva č. 648/2009 - 20. ZM ze dne 
01.12.2009 a pověřit starostku města podpisem smlouvy.  

R/1163/2010 - 3. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu o dílo s Dušanem Sedlačíkem se sídlem 5. května 2203, Dvůr Králové nad Labem na 
kompletní zpracování grafické podoby vlastivědné knihy a pověřuje starostku města jejím 
podpisem, 

2 .   pověřu je  
2.1.  vedoucí odboru ŠKS k podepisování smluv vztahujících se k činnosti odboru ŠKS (nákup 

propagačních materiálů a s tím souvisejících služeb).  

R/1164/2010 - 3. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  výši sazeb za pronájem nebytových prostor Hankova domu, městského kulturního zařízení, 
nám. V. Hanky 299, 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.  
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R/1165/2010 - 3. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu o dílo s firmou AQE advisors, a.s. se sídlem Jakubské náměstí 101/2, 602 00 Brno a 
pověřuje starostku města  podpisem smlouvy.  

R/1166/2010 - 3. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  program 2. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného ve čtvrtek 
16.12.2010 od 15 h v sále Hankova domu.  
1. Zahájení 
2. Výbory ZM 
3. Rozpočtová změna č. 4 pro rok 2010   
4. Úprava rozpočtu pro rok 2010 dle případných požadavků přezkumu hospodaření a návazností k  
     ostatním rozpočtům 
5. Rozpočtový výhled města Dvůr Králové nad Labem na léta 2012 až 2014 
6. Statut sociálního fondu  
7. Rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2011 
8. Majetkové záležitosti 
9. Program regenerace Městské památkové zóny Dvůr Králové nad Labem, aktualizace číslo 2 
10. Provozování vodohospodářské infrastruktury města Dvůr Králové nad Labem  
11.Kalkulace ceny za vodné a stočné pro rok 2011, 
12. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
13. Pojmenování nové ulice 
14. Zastoupení města na valné hromadě svazku obcí Královská věnná města  
15. Územní plán Dvůr Králové nad Labem - určení spolupracujícího zastupitele 
16. Peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva města Dvůr 
     Králové nad Labem, za výkon  funkce členů a předsedů výborů ZM 
17. Zřízení Osadních výborů Žireč a Verdek 
18. Podnět Vratislava Davida 
19. Odměny neuvolněných členů ZM 
20. Diskuze 
21. Závěr 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

      Mgr. Edita Vaňková                      Jan Bém                        
       starostka města                   místostarosta  
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