
 

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

4. 
VÝPIS  Z  USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané dne 21.12.2010 

 

R/1167/2010 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  havarijní stav datového úložiště a centrálního aplikačního a datového serveru, 
2 .   schva lu je  

2.1.  zadání zakázky na nákup centrálního datového úložiště v souladu s vnitřním předpisem města 
Dvůr Králové nad Labem č. 21/2009 - Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu městem 
Dvůr Králové nad Labem Čl. 4. bod 2 (z důvodu havarijního stavu diskového pole), 

2.2.  provedení výběrového řízení prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a následné využití 
elektronické aukční síně ke konání soutěžního kola (e-aukce), 

2.3.  vedoucího odboru informatiky jako osobu oprávněnou jednat jménem zadavatele v rámci 
zakázky, 

2.4.  zahájení veřejné zakázky a okruh navržených uchazečů, 
3 .   uk ládá 

3.1.  vedoucímu OI 
3.1.1. zajistit přípravu zakázky a její realizaci, 

3.2.  vedoucímu RAF 
3.2.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu nejbližší rozpočtové změny.  

R/1168/2010 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  žádost obce Libotov na uzavření „Dohody o zajištění předškolního vzdělávání v mateřské škole 
zřízené obcí Libotov" vč. úhrady neinvestičních výdajů mateřské školy, za děti s trvalým pobytem 
ve Dvoře Králové nad Labem, ve výši 6.424,- Kč/dítě/rok, 

2 .   neschva lu je  
2.1.  „Dohodu o zajištění předškolního vzdělávání v mateřské škole zřízené obcí Libotov" mezi 

městem Dvůr Králové nad Labem a obcí Libotov, 
3 .   schva lu je  

3.1.  odpověď města Dvůr Králové nad Labem na žádost obce Libotov, dle přílohy důvodové zprávy, 
a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/1169/2010 - 4. 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: "Tisk a kompletace Novin královédvorské radnice" ze dne 3.12. a 7.12.2010.  

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 firmy Tiskárna TYP TISK spol. s r.o., 
Riegrova 327, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, cena vč. DPH 295.999,- Kč, doba dodání 1 den a 
o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek: 
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2. Jaroslav Janeček – ARPA – tiskárna, Kotkova 792, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, cena vč. 
     DPH 296 000 Kč, doba dodání 1 den,  
3. Jan Mencl MEPAP – chráněná dílna, náměstí Odboje 307, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
     cena vč. DPH 365.239,- Kč, doba dodání 2 dny,  
4. Michal Janeček, J. Biliny 1969, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,  cena vč. DPH 337.260,- Kč, 
    doba dodání 2 dny,  

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

města jejím podpisem, 
4 .   uk ládá 

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

R/1170/2010 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  žádost Stanislava Rudolfského, náměstí ČSA 31, Jaroměř o finanční příspěvek na pořádání 
koncertu Jakuba Jany Ryby - Česká mše vánoční v kostele Nejsvětější Trojice v Kuksu, 

2 .   neschva lu je  
2.1.  poskytnutí finančního daru Stanislavu Rudolfskému, náměstí ČSA 31, Jaroměř na pořádání 

koncertu Jakuba Jany Ryby - Česká mše vánoční v kostele Nejsvětější Trojice v Kuksu.  

R/1171/2010 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši 242.000,- Kč Domu dětí a 
mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 1620, na zabezpečení 
regionální funkce na úrovni okresu Trutnov, 

2 .   schva lu je  
2.1.  „Dodatek č. 1/2011 k Dohodě o zabezpečení regionální funkce na úrovni okresu Trutnov při 

středisku volného času v oblasti péče o děti a mládež s finančním zabezpečením z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje" pro Dům dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, 
Spojených národů 1620 a pověřuje starostku jeho podpisem, 

3 .   uk ládá 
3.1.  vedoucímu RAF 

3.1.1. zapracovat poskytnutou dotaci ve výši 242.000,- Kč do návrhu rozpočtové změny. 

R/1172/2010 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   jmenu je  

1.1.  v souladu s § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, do funkce vedoucího odboru informatiky MěÚ Dvůr Králové nad Labem s 
účinností od 01.01.2011 Ondřeje Samka 

2 .   pověřu je  
2.1.  tajemníka MěÚ podpisem jmenovacího dekretu 

R/1173/2010 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   mění  

1.1.  název zřízené komise urbanisticko-architektonické a pro regeneraci památkové zóny na komisi 
urbanisticko-architektonickou s platností od 21.12.2010 a název zřízené komise státní památkové 
péče na komisi památkovou s platností od 21.12.2010,  

2 .   jmenu je  
2.1.  v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, předsedy a členy zřízených komisí rady města ke dni 21.12.2010 takto: 
Urbanisticko - architektonická komise: předseda Ing. Pavel Tschiedel, členové Ing. Tomáš 
Bukovský, Ing. Arch. Martin Misík, Ing. Marek Pavlíček, Ing. Stanislav Janák, Ing. Martin Rudolf, 
Ing. Radmila Fiĺakovská, Jan Bém.  
Sportovní komise: předseda Tomáš Lagutin, členové Mgr. Dušan Kubica, Bc. Petra Zivrová, Jan 
Jarolím, Miloš Kastner, Pavlína Špatenková, Alan Výborný, MUDr. Petr Hroneš, Zbyněk Volf, 
Zdeněk Hladík. 
Majetková komise: předseda Mgr. Petr Vojtěch, členové Jaroslav Jiřička, Jan Pavlis, Petr Krejcar.  
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Škodní komise: předseda Ing. Martin Plecháč, členové Mgr. Alena Petirová, Jan Černík, Ing. 
Radmila Fiĺakovská, Milena Šulcová. 
Likvidační komise: předseda Ing. Milan Tuček, členové Jan Černík, Milena Šulcová. 
Kulturní komise: předseda Zuzana Čermáková, členové Mgr.  Edita Vaňková, Mgr. Dušan Kubica, 
Mgr. Alexandra Jiřičková, Bc. Marta Staníková, Mgr. Jaroslava Jebousková, Bc. Vladimír Jiřička, 
Bc. Petra Zivrová, Mgr. Ivana Černá.  
Sociální komise: předseda MUDr. Jindřiška Šnajdrová, členové Mgr. Dušan Kubica, MUDr. Tomáš 
Deml, Bc. Kateřina Pištorová, Miroslava Buřilová, Eva Pavlová, DiS., Jiří Janeček, Bc. Marcela 
Hauke, MVDr. Václav Krpálek. 
Komise prevence kriminality: předseda Bc. Jindřich Hauke, členové Mgr. Kateřina Litošová-sestra 
Dagmar, Bc. Kateřina Pištorová, Eva Pavlová DiS., Jaroslava Poskočilová, PhDr. Petr Prokop, 
Miroslav Kříž, Mgr. Jiří Popov, Mgr. Iveta Hanušová. 
Komise-redakční rada: předseda Mgr. Dušan Kubica, členové Mgr. Edita Vaňková, Jan Bém, Mgr. 
Tomáš Vlk, Mgr. Jaroslava Jebousková, Bc.Petra Zivrová. 
Komise pro občanské záležitosti: předseda Lenka Štípková DiS., členové Ing. Milan Moravec, Rita 
Turečková, Lenka Fléglová, Milada Pourová, Mgr. Edita Vaňková.  
Komise cestovního ruchu: předseda: Mgr. Emil Kudrnovský Ph.D., členové Mgr. Dušan Kubica, Bc. 
Petra Zivrová, Ing. Jana Paroubková, Bc. Petra Sklenářová, Mgr. Alexandra Jiřičková, Tomáš 
Bořek, RNDr. Dana Holečková.  

R/1174/2010 - 4. 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. 25/2010 Směrnice pro účtování, 
evidování a vykazování daně z přidané hodnoty, 

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: 22.12.2010 

R/1175/2010 - 4. 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.26/2010 Vnitřní směrnice k účtování 
časového rozlišení a k tvorbě dohadných položek, 

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: 22.12.2010 

R/1176/2010 - 4. 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.27/2010 Vnitřní směrnice k účtování na 
podrozvahových účtech a k účtování o podmíněných pohledávkách a závazcích, 

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: 22.12.2010 

R/1177/2010 - 4. 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.28/2010 Prováděcí předpis na rok 2011 
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ke Statutu sociálního fondu zaměstnanců města Dvůr Králové nad Labem a uvolněných členů 
Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem, 

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: 01.01.2011 

R/1178/2010 - 4. 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. 29/2010 Rozdělení 
rozpočtového hospodaření do kapitol s vymezením seznamu příkazců operací s účinností od 
01.01.2011, 

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: 01.01.2011 

R/1179/2010 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  úhradu dluhu za vodné a stočné z faktury č. 2001491 formou splátek paní Libuši Ševců, 
majitelce domu čp. 1522 v ul. Husitská, a schvaluje v tomto smyslu dohodu o uznání dluhu a 
způsobu jeho úhrady měsíčními splátkami a pověřuje starostku města podpisem dohody, 

1.2.  dohodu o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady měsíčními splátkami uzavřenou s paní Libuší 
Ševců, majitelkou domu čp. 1522 v ul. Husitská, a pověřuje starostku města podpisem dohody, 

1.3.  úhradu dluhu za vodné a stočné z faktury č. 2001385 formou splátek paní Daně Cibulkové, 
majitelce domu čp. 1990 v ul. Táboritská,  

1.4.  dohodu o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady měsíčními splátkami uzavřenou s paní Danou 
Cibulkovou, majitelkou domu čp. 1990 v ul. Táboritská, a pověřuje starostku města podpisem 
dohody. 

R/1180/2010 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s úpravou procentuálního podílu finanční odměny za dílo na poradenskou činnost a zpracování 
žádosti o dotaci na akci: "Zateplení DPS Sadová čp. 2755 Dvůr Králové nad Labem" - celková 
částka odměny zůstává nezměněna, 

2 .   schva lu je  
2.1.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo RIM/DILO-2009/2144 zahrnující změny dle bodu 1.1 a 

změnu osoby pro jednání ve věcech smluvních i technických s firmou IPI s.r.o. Žďár nad Sázavou 
a pověřuje starostku města jeho podpisem.  

R/1181/2010 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na službu zadanou v otevřeném řízení v 
souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na zhotovitele 
(zhotovení) projektové dokumentace pro stavební povolení na službu: „Čistírna odpadních vod ve 
Dvoře Králové nad Labem", 

1.2.  vedoucí odboru RIM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci zadávacího 
řízení, 

1.3.  složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků, 
1.4.  zveřejnění této veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

v platném znění na portálu ISVZUS, 
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2 .   uk ládá 

2.1.  vedoucímu RAF 
2.1.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu rozpočtového výhledu města pro rok 2012.  

R/1182/2010 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   pověřu je  

1.1.  firmu OKULET, spol. s r.o. Praha se sídlem Staroměstské náměstí 8/829, Praha 1, jednáním s 
orgány památkové péče ve věci stavebních úprav objektů čp. 58 a 59, Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  
2.1.  plnou moc pro firmu OKULET, spol. s r.o. Praha se sídlem Staroměstské náměstí 8/829, Praha 

1, při jednání s orgány památkové péče ve věci stavebních úprav objektů čp. 58 a 59, Dvůr Králové 
nad Labem a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/1183/2010 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  platový výměr Pavla Krause, ředitele příspěvkové organizace Technické služby města Dvora 
Králové nad Labem, na období 12.11. - 30.11.2010 a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

1.2.  s účinností od 01.12.2010 platový výměr Pavla Krause, ředitele příspěvkové organizace 
Technické služby města Dvora Králové nad Labem, a pověřuje starostku města jeho podpisem.  

R/1184/2010 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   ruš í  

1.1.  své rozhodnutí R/1142/2010 ze dne 07.12.2010, 
2 .   souh las í  

2.1.  s ukončením smlouvy o poskytování služeb č. 2429/2009 uzavřené mezi městem Dvůr Králové 
nad Labem a společností Euroforum Capital Consulting s.r.o. Praha ze dne 04.06.2009 dohodou o 
narovnání, 

3 .   schva lu je  
3.1.  dohodu o narovnání uzavřenou mezi městem Dvůr Králové nad Labem a společností Euroforum 

Capital Consulting s.r.o. Praha a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/1185/2010 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů a zadávací 
dokumentaci na službu: „Řízení projektu - Rekonstrukce muzea - nová expozice pro turisty a 
návštěvníky města ve Dvoře Králové nad Labem" v souladu s Vnitřním předpisem města č. 
21/2009 - Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, a v souladu s Pokyny pro zadání 
veřejných zakázek Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, 

1.2.  zveřejnění veřejné zakázky na úřední desce MěÚ Dvůr Králové nad Labem a na internetových 
stránkách města, 

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

1.4.  pověření starostky města, Mgr. Edity Vaňkové, k zastupování města Dvůr Králové nad Labem 
ve všech administrativních úkonech souvisejících s přípravou a realizací projektu, 

2 .   uk ládá 
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1. zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu rozpočtu města pro rok 2011. 

R/1186/2010 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  zadání akce: "Smíšená stezka pro pěší a cyklisty, náměstí Denisovo - Zoologická zahrada, Dvůr 
Králové nad Labem" - I.etapa - Nábřeží Benešovo zhotoviteli firmě M.I.S. a.s., se sídlem 
Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové za nabídkovou cenu 276.738,84 Kč vč. DPH mimo režim 
Vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 21/2009 - Pravidla pro zadávání zakázek 
malého rozsahu,  

2 .   uk ládá 
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1. zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu rozpočtu města pro rok 2011,  
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2.2.  Odboru rozvoje, investic a majetku města 
2.2.1. předložit do příští schůze RM smlouvu o dílo na akci: „Smíšená stezka pro pěší a cyklisty, 

náměstí Denisovo - Zoologická zahrada, Dvůr Králové nad Labem" - 1. etapa - nábřeží 
Benešovo.  

Termín: 11.01.2011 

R/1187/2010 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  a  vydává 

1.1.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů,  vnitřní předpis města č. 22/2010 - Pravidla pro hospodaření s městskými byty 
s účinností od 21.12.2010 a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

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

Labem, 
3 .   uk ládá 

3.1.  vedoucímu RIM-EMM 
3.1.1. zajistit zveřejnění vnitřního předpisu dle bodu 2.1 tohoto usnesení.  

Termín: 03.01.2011 

R/1188/2010 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  informaci, že do výběrového řízení na pronájem bytu č. 21 v čp. 35, Verdek, Dvůr Králové nad 
Labem, ve kterém byla min. cena nájemného stanovena na 2.800,- Kč/měsíc, se nepřihlásil žádný 
zájemce, 

2 .   schva lu je  
2.1.  záměr města pronajmout byt č. 21 v čp. 35, Verdek, Dvůr Králové nad Labem jako byt bez 

předběžného určení, dle pravidel pro hospodaření s městskými byty, za min. cenu 2.600,- 
Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) na dobu určitou 1 rok (cena nájmu je stanovena 
odchylně od pravidel pro hospodaření s městskými byty), 

3 .   uk ládá 
3.1.  vedoucímu RIM-EMM 

3.1.1. zveřejnit záměr pronájmu dle bodu č. 2.1 tohoto usnesení na úřední desce Městského úřadu 
Dvůr Králové nad Labem.  

Termín: 03.01.2011 

R/1189/2010 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   nesouh las í  

1.1.  s prodejem částí stavebních parcel jednotlivému vlastníku bytové jednotky v domě,   v rozsahu 
odpovídajícím výši spoluvlastnického podílu na společných částech domu, připadajícího na  
vlastníka jednotky,  jak je zapsaný v katastru nemovitostí  na LV  č. 5482 pro obec a katastrální 
území Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  
2.1.  záměr prodeje stavebních parcel č. 4011 o výměře 198 m2, č. 4012 o výměře 201 m2, č. 4013 o 

výměře 196 m2, č. 4014 o výměře 204 m2 a části pozemkové parcely č. 157/1 o výměře cca 1400 
m2, přednostně do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek Erbenova 2364-2367, IČ 27550028, 
se sídlem Erbenova 2366, Dvůr Králové nad Labem, 

3 .   uk ládá 
3.1.  vedoucímu RIM-EMM 

3.1.1. informovat žadatele o prodej o usnesení část 1.1., 
Termín: 31.12.2010 

3.1.2. jednat s předsedou a výborem SVJ Erbenova 2364-2367 o podmínkách prodeje celých 
st.p.č. 4011,4012,4013,4014 za kupní cenu 500,- Kč/m2 a části p.p.č. 157/1 o výměře cca 1400 
m2 za kupní cenu 180,- Kč/m2, 

Termín: 31.12.2010 
3.1.3. zveřejnit záměr prodeje dle části 2.1. tohoto usnesení na úřední desce Městského úřadu 

Dvůr Králové nad Labem.  
Termín: 28.12.2010 
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R/1190/2010 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části pozemkové parcely č. 4716 o výměře 20 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za 
5,- Kč/m2/rok, tj. za roční nájemné ve výši 100,- Kč, Luboši Brentnerovi, ***** ********* ***, *** ** **** 
******* *** *****,**,  

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

R/1191/2010 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  částečnou změnu usnesení číslo 151 a)/2010 - 108. RM ze dne 08.02.2010, spočívající v 
odstranění části textu "ve vyjmutí stavební parcely č. 71 o výměře 16 m2".  

R/1192/2010 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  že u paní Marie Puškové, ******* ***, **** ******* *** *****, byl naplněn výpovědní důvod dle § 711 
odst. 2 písm. b) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, pro výpověď z nájmu 
bytu ** ** * ***** ** ******* ****, **** **** ******* *** *****, * *** ***, *******, **** ******* *** *****, 

2 .   neschva lu je  
2.1.  výpověď z nájmu bytu ** ** * ***** ** ******* ****, **** **** ******* *** *****, * **** *** ***, *******, **** 

******* *** *****, Marii Puškové, ******* ***, **** ******* *** *****, z důvodu doplnění finančních 
prostředků na účtu kauce.  

R/1193/2010 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  že na výzvu k podání nabídky na pronájem nebytového prostoru č. 2 v čp. 2958, Štefánikova, 
Dvůr Králové nad Labem, reagoval jediný zájemce, který následně svou žádost o pronájem 
nebytového prostoru zrušil, 

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: Jan Bém (náhradník Dušan Kubica), 
Tomáš Machek (náhradník Jiří Janeček) a Helena Mojiková (náhradník Jana Lejsková), 

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 400,- 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. 0,6, využití NP - koef. 0,4, 

5 .   uk ládá 
5.1.  vedoucímu RIM-EMM 

5.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr města 
pronajmout nebytový prostor č. 2 v čp. 2958, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, vč. výzvy k 
podání nabídky za podmínek dle bodu 4.1 tohoto usnesení.  

Termín: 03.01.2010 

R/1194/2010 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 765/1, pozemkové parcele č. 
3629/1, pozemkové parcele č. 4155 a pozemkové parcele č. 4156, všechny 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 na pozemkových parcelách dle bodu 1.1., s Českou 
republikou - Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje, se sídlem nábřeží U 
Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové a  pověřuje starostku města jejím podpisem.  
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R/1195/2010 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 5, pozemkové parcele č. 35, 
pozemkové parcele č. 36, pozemkové parcele č. 429/1, pozemkové parcele č. 429/2, pozemkové 
parcele č. 429/5, pozemkové parcele č. 429/6, pozemkové parcele č. 429/7, pozemkové parcele č. 
434/3 a pozemkové parcele č. 441/1, všechny v k.ú. Žireč Městys, za jednorázovou finanční 
náhradu ve výši 500,- Kč bez DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene číslo Stavba č. IE-12-2000440-802 - Žireč s ČEZ 
Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, 405 02  a pověřuje 
starostku města jejím podpisem.  

R/1196/2010 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  záměr převodu pozemkových parcel č. 705/4 o výměře 2234 m2 - orná půda, č. 705/8 o výměře 
278 m2 - orná půda, obě v k.ú. Dvůr Králové nad Labem do vlastnictví Královéhradeckého kraje, 

2 .   uk ládá 
2.1.  vedoucímu RIM-EMM 

2.1.1. prověřit způsob nabytí pozemkové parcely č. 705/4 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem do 
vlastnictví státu, před převodem této parcely do vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem 
podle zák. č. 172/1991 Sb., 

Termín: 25.1.2011 
2.1.2. v návaznosti na výsledek zjištění dle části 2.1.1. tohoto usnesení předložit návrh formy 

převodu  (darování nebo prodej) pozemkových parcel č. 705/4 a č. 705/8 v k.ú. Dvůr Králové 
nad Labem do vlastnictví Královéhradeckého kraje, 

Termín: 25.12.2010 
2.1.3. zveřejnit záměr převodu pozemkových parcel dle části 1.1. tohoto usnesení na úřední desce 

Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. 

R/1197/2010 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  u bytů v čp. 2900-2905, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem dle předloženého seznamu 
výši smluvního nájemného 42,- Kč/m2/měsíc s účinností od 01.03.2011, 

2 .   uk ládá 
2.1.  vedoucímu RIM-EMM 

2.1.1. zaslat nájemníkům bytů dle předloženého seznamu návrh dodatku k nájemní smlouvě 
obsahujícího dohodu o výši nájemného s účinností od 01.03.2011, 

Termín: 21.01.2011 
2.1.2. informovat radu města o stanoviscích nájemníků k dodatkům k nájemním smlouvám a 

předložit radě města ke schválení dodatky obsahující dohodu o výši nájemného u nájemníků, 
kteří na tuto dohodu přistoupí.  

Termín: průběžně 

R/1198/2010 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  prodloužení přerušení výkonu užívacího práva k nebytovému prostoru č. 5 v čp. 400, Švehlova, 
Dvůr Králové nad Labem, Viktoru Lyutyymu, Mostek 168, Mostek a to na období 01.01.2011 - 
30.06.2011, 

1.2.  dodatek č. 1 k dohodě ze dne 25.10.2010 dle bodu 1.1 tohoto usnesení a pověřuje starostku 
města jeho podpisem.  

R/1199/2010 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení kabelového vedení nn do pozemkové parcely 
č. 3672 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, jako úplatného za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč včetně 
příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2007613/VB/2 mezi 
Městem Dvůr Králové nad Labem a společností ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035, se sídlem 
Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly a pověřuje starostku města jejím podpisem,  
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R/1200/2010 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  stanovisko, dle přílohy č. 2, vydané za účelem podpory vzniku nové sociální služby dle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociálně terapeutické dílny, 
poskytované po obdržení registrace Farní charitou Dvůr Králové nad Labem, Palackého 99, Dvůr 
Králové nad Labem, a pověřuje starostku města podpisem stanoviska.  

 
 
 
 
 
 
 
 
     Mgr. Edita Vaňková                      Jan Bém                        

       starostka města                   místostarosta  
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