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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

5. 
VÝPIS  Z  USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané dne 11.01.2011 

 

R/1/2011 - 5. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   uk ládá 

1.1.  vedoucímu RAF 
1.1.1. zajistit pravidelné měsíční poskytování provozního příspěvku TSm ve výši 1/12 k 

dohodnutému pevnému datu. Podmínkou zůstává, že TSm předloží vyúčtování za předchozí 
měsíc ve smyslu čl. 8 odst.8.5 ZL, 

Termín: 01.06.2011 
1.2.  řediteli Technických služeb města 

1.2.1. okamžitě zajistit plnění ze ZL, která byla schválena usnesením 23. ZM č. 728/2010 ze dne 
24.06.2010 s platností od 01.07.2010, ve všech jejích bodech, 

Termín: 12.01.2011 
1.2.2. předložit RM ke schválení nový - přepracovaný plán zimní údržby pro rok 2010/2011, 

Termín: 19.01.2011 
1.2.3. předložit RM ke schválení roční plán údržby a oprav místních komunikací specifikovaný pro 

jednotlivé komunikace, 
Termín: 16.02.2011 

1.2.4. předložit RM ke schválení nový - přepracovaný plán údržby městské veřejné zeleně, 
Termín: 16.2.2011 

1.2.5. předložit RM na vědomí organizační opatření týkající se zajištění stravování zaměstnanců 
TSm, 

Termín: 19.01.2011 
1.2.6. předložit RM na vědomí provedené vyúčtování soukromých jízd služebními vozidly TSm za 

rok 2010 a přehled poskytnutých slev zaměstnancům na soukromě použité mechanismy TSm, 
včetně dodanění daní z příjmu fyzických osob, 

Termín: 19.01.2011 
1.2.7. předložit RM ke schválení harmonogram, který bude řešit obnovu „vozového parku” TSm ve 

variantním řešení. Materiál bude sestaven jako realistický s výhledem na 5 let, 
Termín: 16.02.2011 

1.2.8. připravit výjezdní jednání pro RM se seznámením s areály TSm, které jsou využívány k jejich 
činnostem. Zároveň ukládá předložit RM výhled jejich využitelnosti vzhledem k rozvoji TSm 
včetně ekonomických ukazatelů, 

Termín: 16.03.2011 
1.2.9. předložit RM ke schválení technicko-organizační opatření ke zlepšení vzhledu a čistoty 

města ve všech jeho částech tak, aby mohlo být naplňováno již od 01.04.2011, 
Termín: 16.03.2011 

1.2.10. předložit RM ke schválení  technicko-organizační opatření, jímž vytvoří v rámci TSm 
mechanismus řízení ekonomiky činnosti TSm s cílem zabránit vzniku ztráty v rámci jednotlivých 
činností a v rámci TSm jako celku, 

Termín: 16.03.2011 
1.2.11. předložit RM ke schválení návrh ceníku prací a služeb vykonávaných pro město pro rok 

2011, 
Termín: 19.01.2011 
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1.2.12. předložit RM k bodům 1.2.2.;1.2.3.;1.2.4. současně členění výše plánovaného provozního 
příspěvku na rok 2011, 

Termín: 19.01.2011 
1.2.13. předložit RM ke schválení ekonomicko-organizační opatření, jehož výsledkem bude, že 

práce a služby provedené pro město v rámci hlavních činností na základě individuální 
objednávky nebo smlouvy vyúčtují TSm městu jako nárok na provozní příspěvek, tj. bez DPH 
na výstupu; formálně toto vyúčtování bude totožné s vyúčtováním dle čl. 8 odst. 8.5 dle ZL 

Termín: 19.01.2011 

R/2/2011 - 5. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  se zadáním uspořádání veřejné zakázky pro výběr dodavatele akce: „Dvůr Králové nad Labem - 
analýza rizik přítomnosti chlorovaných uhlovodíků v podzemních vodách v jímacím území Dvůr 
Králové nad Labem" společnosti STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České 
Budějovice za celkovou částku 90 tis. Kč vč. DPH, 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvu mandátní na uspořádání veřejné zakázky dle bodu 1.1 a pověřuje starostku města 

jejím podpisem, 
3 .   zmocňu je  

3.1.  zmocněnce - společnost STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České 
Budějovice k zastupování města Dvůr Králové nad Labem, a to v rozsahu plné moci, která je 
součástí přílohy č. 1 tohoto usnesení, a pověřuje starostku města podpisem plné moci,  

4 .   uk ládá 
4.1.  vedoucímu RAF 

4.1.1. zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu 1. rozpočtové změny.  
Termín: 22.02.2011 

R/3/2011 - 5. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  zadávací dokumentaci na služby zpracovanou v rozsahu ustanovení hlavy IV zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění zákona č. 179/2010 Sb. s platností od 15. 9. 2010. 
Veřejná zakázka na služby spolufinancovaná Evropskou unií a Státním fondem životního prostředí 
ČR - Operační program Životní prostředí, č. projektu CZ. 1.02/4.2.00/09.05318 v nadlimitním 
otevřeném řízení  pro účely zpracování nabídky na akci s názvem "Dvůr Králové nad Labem - 
analýza rizik přítomnosti chlorovaných uhlovodíků v podzemních vodách v jímacím území Dvůr 
Králové nad Labem". Dokumentace se schvaluje pro účel projednání a schválení na státním fondu 
životního prostředí. Po schválení  státním fondem životního prostředí a zapracování případných 
připomínek bude zadávací dokumentace předložena radě města k projednání znova.  

R/4/2011 - 5. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky ve formě  zjednodušeného podlimitního řízení v souladu se zákonem 
číslo 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, časový harmonogram, okruh 
navržených uchazečů, zveřejnění výzvy k předložení nabídky, zadávací dokumentaci a realizaci 
akce: „Zateplení DPS Sadová čp. 2755, Dvůr Králové nad Labem", 

1.2.  vedoucí odboru RIM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci  veřejné 
zakázky, 

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

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

2 .   uk ládá 
2.1.  vedoucí RIM 

2.1.1. zajistit, aby členové hodnotící komise (případně náhradníci za členy komise) zahájili svoji 
činnost prvním jednáním dne 24.02.2011 před otevíráním obálek s doručenými nabídkami, 

Termín: 24.2.2011 
2.1.2. zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech, 

Termín: 01.10.2012 
Kontrolní termín: 31.03.2011 
Kontrolní termín: 03.10.2011 
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2.2.  vedoucímu RAF 
2.2.1. zahrnut odsoutěžené, potřebné finanční prostředky do návrhu nejbližší rozpočtové změny po 

uzavření smlouvy o dílo.  
Termín: 09.06.2011 

R/5/2011 - 5. 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: "Technický dozor investora v rámci akce - Zateplení DPS Sadová čp. 
2755, Dvůr Králové nad Labem", v souladu s článkem 4 bod 3 Vnitřního předpisu města Dvůr 
Králové nad Labem č. 21/2009 - Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, 

1.2.  zveřejnění této veřejné zakázky v souladu s článkem 6 bod 1 Vnitřního předpisu města Dvůr 
Králové nad Labem č. 21/2009 - Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, 

1.3.  vedoucí odboru RIM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci veřejné 
zakázky, 

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

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

2 .   uk ládá 
2.1.  vedoucí RIM 

2.1.1. zajistit, aby členové hodnotící komise (případně náhradníci ze členy komise) zahájili svoji 
činnost prvním jednáním dne 24.02.2011 před otevíráním obálek s doručenými nabídkami, 

Termín: 24.02.2011 
2.1.2. zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech, 

Termín: 01.10.2012 
Kontrolní termín: 31.03.2011 
Kontrolní termín: 03.10.2011 

2.2.  vedoucímu RAF 
2.2.1. zahrnout odsoutěžené, potřebné finanční prostředky do návrhu nejbližší rozpočtové změny 

po uzavření smlouvy o poskytování služeb.  
Termín: 09.06.2011 

R/6/2011 - 5. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  plán oprav a údržby nemovitého majetku města pro kalendářní rok 2011, 
2 .   uk ládá 

2.1.  vedoucí RIM 
2.1.1. jednotlivé akce realizovat.  

Termín: 31.12.2011 
Kontrolní termín: 31.08.2011 

R/7/2011 - 5. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  úhradu dluhu za vodné a stočné z faktury č. 2002015 ve výši Kč 3550,- formou tří měsíčních 
splátek (2x Kč 1.184,- a 1x Kč 1.182,-) paní Renatě Lamačové, spolumajitelce domu čp. 128 v ul. 
Husova, 

1.2.  dohodu o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady měsíčními splátkami uzavřenou s paní Renatou 
Lamačovou, spolumajitelkou domu čp. 128 v ul. Husova, a pověřuje starostku města jejím 
podpisem. 

R/8/2011 - 5. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  stanovisko odboru informatiky o vyhodnocení nabídek zakázky „Nákup serverových 
technologií“, 

2 .   rozhodu je  
2.1.  na základě doporučení odboru informatiky o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou 

zakázku tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka společnosti CESA, a.s., Pardubice - Jiřího 
Potůčka 250, 530 09 Pardubice, cena 1.971.242,- Kč vč. DPH, 
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3.   schva lu je  
3.1.  kupní smlouvu s vítězným uchazečem výše uvedené zakázky a pověřuje starostku města jejím 

podpisem, 
3.2.  smlouvu o servisní podpoře s vítězným uchazečem výše uvedené zakázky a pověřuje starostku 

města jejím podpisem, 
4 .   uk ládá 

4.1.  vedoucímu RAF 
4.1.1. zahrnout navýšení nákladů výše uvedené akce do návrhu nejbližší rozpočtové změny.  

Termín: 22.02.2011 

R/9/2011 - 5. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  platy ředitele a ředitelek škol, zástupkyně ředitelky Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad 
Labem, Máchova 884 a pracovnice pověřené řízením Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr 
Králové nad Labem, Spojených národů 1620, s účinností od 01.01.2011, dle příloh důvodové 
zprávy, a pověřuje starostku města podpisem platových výměrů,  

2 .   schva lu je  
2.1.  v souladu s § 1 písm. d) nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, i nadále 

výši určených platů ředitelkám Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem, Městského 
muzea ve Dvoře Králové nad Labem a Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem, 
určených usnesením rady města č. R/1012/2010 - 132. RM, ze dne 18.10.2010; ředitelce Hankova 
domu, městského kulturního zařízení, určený usnesením č. 1726/2009 - 86. RM, ze dne 
01.06.2009, a řediteli Technických služeb města Dvora Králové nad Labem, schválený usnesením 
rady města č. R/1183/2010 - 4. RM, bod 1.2., ze dne 21.12.2010,  s účinností od 01.01.2011, 

3 .   u rču je  
3.1.  plat ředitelce Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 

1620, s účinností od 01.02.2011, dle přílohy důvodové zprávy, a pověřuje starostku města 
podpisem platového výměru, 

4 .   uk ládá 
4.1.  vedoucí KTÚ-PO 

4.1.1. při nejbližší nařízené změně "Organizačního řádu Městského úřadu Dvůr Králové nad 
Labem" změnit organizační řád na úseku samostatné působnosti odboru ŠKS a RIM ve věci 
platů ředitelů příspěvkových organizací v tom smyslu, že výše uvedené odbory budou 
předkládat návrhy platů ředitelů (tj. platového tarifu a příplatku za vedení) na základě dodaných 
podkladů, vč. jejich zdůvodnění, z jednotlivých příspěvkových organizací, 

Termín: 30.06.2011 
4.2.  vedoucí RIM, vedoucí ŠKS 

4.2.1. neprodleně po schválení Organizačního řádu Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem 
oznámit výše uvedenou změnu ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Dvůr 
Králové nad Labem.  

Termín: 10.07.2011 

R/10/2011 - 5. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   mění  

1.1.  usnesení č. R/1008/2010 - 132. Rada města Dvůr Králové nad Labem v bodu 3.3.1. tak, že 
poplatek za užívání společných prostor se zvyšuje na částku 600,- Kč, od 12.01.2011.  

R/11/2011 - 5. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  zápis č. 1 ze sociální komise RM ze dne 05.01.2011, 
2 .   schva lu je  

2.1.  umístění žadatelů ******** *******, **** ** *** ****,  ****** **********, **** *** *** ****, ****** *********, 
**** *** ** ****, ********* ******, **** *** ** ****, ********* *****, **** *** ** **** do ubytovny čp. 1006, 
Bezručova ul., Dvůr Králové nad Labem, v souladu s vnitřním předpisem č. 20/2010 Pravidla pro 
umísťování osob do ubytovny čp. 1006, Bezručova, Dvůr Králové nad Labem.  

R/12/2011 - 5. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace ve výši 6.000,- Kč Společnosti železniční výtopna Jaroměř, Nádražní 227, 
Jaroměř na zajištění jízdy pravidelných parních a motorových vlaků do Dvora Králové nad Labem, 
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1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace dle bodu 1.1.se Společností železniční výtopna Jaroměř, Nádražní 
227, Jaroměř a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/13/2011 - 5. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  podání žádostí o poskytnutí dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje Základní školou Strž, 
Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, do Programu podpory projektů z oblasti 
vzdělávání a prevence rizikového chování.  

R/14/2011 - 5. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   vyh lašu je  

1.1.  dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu 
a rozvoj tělovýchovy a sportu s termínem pro přijímání žádostí od 17.01.2011 - 18.02.2011, 

1.2.  dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu 
veřejně prospěšných aktivit s termínem pro přijímání žádostí od 24.01.2011 - 25.02.2011, 

1.3.  dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu 
sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí a zdravotnictví s termínem pro přijímání 
žádostí od 17.01.2011 - 18.02.2011, 

1.4.  dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na obnovu 
vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou kulturní památkou nebo které se nacházejí na území 
Městské památkové zóny města Dvůr Králové nad Labem s termínem pro přijímání žádostí od 
17.01.2011 - 11.03.2011, 

1.5.  dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na obnovu 
městských hradeb resp. jejich částí s termínem pro přijímání žádostí od 17.01.2011 - 11.03.2011, 

1.6.  dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na realizaci 
opatření v prostorách přístupných veřejnosti ve Dvoře Králové nad Labem k zabezpečení užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace s termínem pro přijímání žádostí od 
17.01.2011 - 11.03.2011, 

2 .   uk ládá 
2.1.  vedoucí ŠKS 

2.1.1. zajistit informování veřejnosti o termínech pro podání žádostí.  
Termín: 07.02.2011 

R/15/2011 - 5. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje Základní školou Strž, 
Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, do programu Mezinárodní spolupráce dětí a 
mládeže, 

2 .   schva lu je  
2.1.  stanovisko, dle přílohy č. 2, vydané za účelem podpory žádosti příspěvkové organizace 

Základní škola Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, o poskytnutí dotace z 
programu Mezinárodní spolupráce dětí a mládeže, a pověřuje starostku města jeho podpisem.  

R/16/2011 - 5. 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 kancelářských potřeb pro MěÚ Dvůr Králové nad Labem v roce 2011", 

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

veřejnou zakázku tak, že nejvhodnější nabídku předložila  firma Pavel Kohout, Štefánikova 1972, 
544 01 Dvůr Králové nad Labem,  

2.2.  o dalším pořadím uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek: 
2) Interpap Office,s.r.o., Na Hrázi 110, 405 02 Děčín - IČ 25013483, 
3) EMADO Hradec Králové s.r.o., U Mostku 467, 503 41 Hradec Králové - IČ 25297457, 
4) JARPA, Hradecká 356, 551 01 Jaroměř - IČ 68229542, 
5) PAPERA s.r.o., Hálkova 13, 568 02 Svitavy IČ -25945653, 
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3.   schva lu je  
3.1.  kupní smlouvu  s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky - firma  Pavel Kohout, 

Štefánikova 1972, 544 01 Dvůr Králové nad Labem - IČ 60155973 a pověřuje starostku města 
jejím podpisem, 

4 .   uk ládá 
4.1.  vedoucímu VVS 

4.1.1. informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku.  
Termín: 14.01.2011 

R/17/2011 - 5. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s navýšením ceny tepelné energie dodávané městu na základě smlouvy o dodávce tepelné 
energie  č. 5202 s ČEZ, a.s., Elektrárny Poříčí,  Teplárna Dvůr Králové nad Labem, na částku 
459,23,- Kč/GJ, 

2 .   schva lu je  
2.1.   Dohodu o ceně - příloha č. 4 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. 5202 v souladu s bodem 

1.1 a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
3 .   uk ládá 

3.1.  vedoucímu RAF 
3.1.1. zahrnout navýšení položky 5152, organizace 202 - teplo - pára o částku 48.000,- Kč do 

návrhu rozpočtové změny projednávané na zasedání ZM Dvůr Králové nad Labem dne 
10.03.2011.  

Termín: 22.02.2011 

R/18/2011 - 5. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  změnami předmětu Smlouvy o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro 
cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, které jsou 
obsaženy v Dodatku č. 3 ke "Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování 
dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se Státní 
tiskárnou cenin s.p., Růžová čp. 6, 110 00 Praha 1,  

2 .   schva lu je  
2.1.  Dodatek č. 3 ke "Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro 

cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji" a pověřuje 
starostku města jejím podpisem.  

R/19/2011 - 5. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s navýšením ceny tepelné energie dodávané městu na základě smlouvy o dodávce tepelné 
energie  č. 5202 s ČEZ, a.s., Elektrárny Poříčí,  Teplárna Dvůr Králové nad Labem, na částku 
437,57,- Kč/GJ, 

2 .   schva lu je  
2.1.  Dohodu o ceně - příloha č. 4 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. 5227 a pověřuje 

starostku města jejím podpisem,  
3 .   uk ládá 

3.1.  vedoucímu RAF 
3.1.1. zahrnout navýšení položky 5152, organizace 202 - teplo - pára o částku 48.000,- Kč do 

návrhu rozpočtové změny projednávané na zasedání ZM Dvůr králové nad Labem dne 
10.03.2011. 

Termín: 22.02.2011 

R/20/2011 - 5. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  se zabezpečením provozování městské autobusové dopravy ve Dvoře Králové nad Labem ve 
veřejném zájmu, formou smlouvy s finanční kompenzací na rok 2011 v částce 2.130.000,- Kč, 
přímým zadáním dle § 18 písm. b) zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě 
cestujících, 
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2.   schva lu je  
2.1.  smlouvu o závazku veřejné služby v přepravě cestujících na provozování městské autobusové 

dopravy ve Dvoře Králové nad Labem se společností OSNADO s r.o. Nádražní 501, 542 24  
Svoboda nad Úpou a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/21/2011 - 5. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s opravou administrativní chyby spočívající v chybném číslování vydaného nařízení o záměru 
zadat zpracování lesní hospodářské osnovy.  

2 .   mění  
2.1.  usnesení RM č. R/723/2010-125 ze dne 26.07.2010 tak, že vydané nařízení o záměru zadat 

zpracování lesní hospodářské osnovy je platné pod číslem 2/2010.  

R/22/2011 - 5. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  na základě usnesení zastupitelstva města č. 766/2010/23.ZM ze dne 24.06.2010 a z důvodu 
pozbytí platnosti dosavadních předložených nabídek z  předchozího výběrového řízení zahájení 
nové veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací dokumentaci 
a realizaci akce služby střednědobého investičního úvěru ve výši 20 mil. Kč na zajištění 
kofinancování a dokrytí finančních toků investiční akce Rekonstrukce náměstí T.G. Masaryka a 
přilehlých ulic J. Hory a Palackého ve Dvoře Králové nad Labem v souladu s článkem 4. bod 4. 
vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 21/2009 - Pravidla pro zadávání zakázek 
malého rozsahu, 

1.2.  zveřejnění této veřejné zakázky v souladu článkem 6. bod 1. vnitřního předpisu města Dvůr 
Králové nad Labem č. 21/2009 - Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, 

1.3.  vedoucího odboru RAF, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci veřejné 
zakázky, 

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

2 .   uk ládá 
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1. zajistit přípravu veřejné zakázky a její realizaci  v navržených termínech, 
Termín: 17.02.2011 

2.1.2. zahájit činnost komise prvním jednáním dne 18.02.2011 před otevíráním obálek s 
doručenými nabídkami, 

Termín: 18.02.2011 
2.1.3. zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu nejbližší rozpočtové změny roku 2011 a 

návrhu rozpočtů města na léta další dle rozpočtového výhledu.  
Termín: 22.02.2011 

R/23/2011 - 5. 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.1/2011 Financování 
příspěvkových organizací zřízených městem 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: 14.01.2011 

R/24/2011 - 5. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  ceník úhrad za pronájem hrobových míst na hřbitovech města Dvůr Králové nad Labem pro rok 
2011 včetně navazujících pravidel k této agendě v předloženém znění.  
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R/25/2011 - 5. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   ukonču je  

1.1.  platnost svého  usnesení ze dne 23.11.2010. pod číslem R/1106/2010 - 2. Rada města Dvůr 
Králové nad Labem,  

2 .   schva lu je  
2.1.  pronájem pozemkové parcely č. 4584 o výměře 2.548 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za 

nájemné ve výši 2.548,- Kč/rok na dobu 6 let s opcí, Štěpánu Pavelkovi, Husitská 1524, 544 01 
Dvůr Králové nad Labem, 

2.2.  nájemní smlouvu obsahující náležitosti dle bodu 2.1. a pověřuje starostku města jejím 
podpisem.  

R/26/2011 - 5. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení věcného břemene, spočívajícího v uložení podzemního kabelového vedení do 
pozemkových parcel č. 4557, č. 4558, č. 4559 a č. 4561 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem v délce 
210 m, jako úplatného za  jednorázovou úhradu ve výši 21.000 Kč včetně DPH, 

1.2.  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-2004249/VB se 
společností ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035, 
zastoupenou společností VČE-montáže, a.s. se sídlem Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082, IČ 
25938746 a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/27/2011 - 5. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronajmout pozemkovou parcelu č. 4176 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 
2 .   uk ládá 

2.1.  vedoucímu RIM-EMM 
2.1.1. zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr dle bodu 1.1. 

tohoto usnesení.  
Termín: 18.01.2011 

R/28/2011 - 5. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem částí pozemkové parcely č. 1108/1 o výměře 98 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za 
5,- Kč/m2/rok, tj za roční nájemné 490,- Kč, Jaroslavu Wankovi, ***** ******* ****, *** ** **** ******* 
*** *****, 

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

1.3.  pronájem části pozemkové parcely č. 1108/1 o výměře 78 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za 
5,- Kč/m2/rok, tj za roční nájemné 390,- Kč, Kvetoslavě Pokorné, ***** ******* ****, *** ** **** ******* 
*** *****, ** 

1.4.  nájemní smlouvu obsahující náležitosti dle bodu 1.3. a pověřuje starostku města jejím 
podpisem, 

1.5.  pronájem části pozemkové parcely č. 1108/1 o výměře 78 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za 
5,- Kč/m2/rok, tj za roční nájemné 390,- Kč, Heleně Pavlíčkové, ***** ******* ****, *** ** **** ******* 
*** *****, ** 

1.6.  nájemní smlouvu obsahující náležitosti dle bodu 1.5. a pověřuje starostku města jejím 
podpisem, 

1.7.  pronájem části pozemkové parcely č. 1108/1 o výměře 78 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za 
5,- Kč/m2/rok, tj za roční nájemné 390,- Kč, Miloslavě Chládkové, ***** ******* ****, *** ** **** ******* 
*** *****, ** 

1.8.  nájemní smlouvu obsahující náležitosti dle bodu 1.7. a pověřuje starostku města jejím 
podpisem.  

R/29/2011 - 5. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu části pozemkové parcely č. 3525/1 o výměře 16 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad 
Labem, dle nájemní smlouvy ze dne 17.02.2010 s Lenkou Hejdukovou, Zlič 92, 552 03 Česká 
Skalice, 

1.2.  Dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle bodu 1.1. a pověřuje starostku města jejím podpisem.  
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R/30/2011 - 5. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3596/3 v k.ú. Dvůr Králové 
nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000,- Kč vč. DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2005599/VB/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/31/2011 - 5. 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. 353/3 v k.ú. Lipnice u Dvora Králové nad Labem o výměře 
256 m2 za kupní cenu 50,- Kč/m2, stanovenou pro tento případ odchylně od ceny v místě a čase 
obvyklé, tj. za celkovou kupní cenu 12.800,- Kč společnosti ZOO Dvůr Králové nad Labem,  a.s., IČ 
27478246 , se sídlem Štefánikova 1029, Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  schválit kupní smlouvu, obsahující náležitosti dle čl. 1.1, tohoto usnesení a pověřit starostku 
města jejím podpisem.  

R/32/2011 - 5. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s cenou tepelné energie na sekundární části soustavy vytápění pro odběratele tepelné energie 
předloženou společností ČEZ, a.s., platnou od 01.01.2011, 

2 .   schva lu je  
2.1.  dohody o ceně tepelné energie na sekundární části soustavy vytápění, přílohy ke kupním 

smlouvám na dodávku tepelné energie s ČEZ, a.s. a pověřuje starostku města jejich podpisem.  

R/33/2011 - 5. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  prodloužení nájmu bytu č. 21 v čp. 57, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, 
společnosti P R O X I M A  CZ spol. s r. o., Drahoňovského 64, Hradec Králové, na dobu určitou 6 
měsíců, a to odchylně od pravidel pro hospodaření s městskými byty, 

1.2.  dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na byt č. 21 v čp. 57, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové 
nad Labem se společností P R O X I M A  CZ spol. s r. o., Drahoňovského 64, Hradec Králové, na 
základě kterého bude smlouva prodloužena na dobu určitou, od 01.02.2011 do 31.07.2011, za 
cenu nájemného 4.500,- Kč/měsíc a záloh na služby ve výši 3.000,- Kč/měsíc a pověřuje starostku 
města jeho podpisem.  

R/34/2011 - 5. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  změnu cenových podmínek smlouvy o ubytování na ubytovnu - byt ** ** * *** ***, ****** *******, 
**** ******* *** ***** uzavřené s Natašovou Piskorovou, ****** ******* ***, **** ******* *** *****, z 
důvodu povinnosti města odvádět z poplatku za ubytování 10% DPH, 

2 .   schva lu je  
2.1.  dodatek č. 8 ke smlouvě o ubytování na byt ** ** * *** ***, ****** *******, **** ******* *** *****, s 

Natašovou Piskorovou, ****** ******* ***, **** ******* *** *****, na základě kterého budou cenové 
podmínky upraveny dle bodu 1.1 tohoto usnesení a pověřuje starostku města jeho podpisem.  

R/35/2011 - 5. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  schválit souhlas s prodejem spoluvlastnického podílu v rozsahu 1/4 k celku na nemovitosti, 
sestávající z budovy s číslem popisným - rodinného domu čp. 418 na st.p.č. 170, st.p.č. 170 o 
výměře 278 m2 a p.p.č. 628 o výměře 263 m2 prostřednictvím realitní společnosti M&M reality 
holding a.s., IČ 27487768, Krakovská 1675/2, Praha 1, pobočka Dvůr Králové nad Labem, 
Heydukova 705, za podmínky, že podíl na kupní ceně odpovídající spoluvlastnickému podílu města 
Dvůr Králové nad Labem na výše popsané nemovitosti bude nejméně 400.000,- Kč a že pro případ 
demolice domu čp. 418 novým vlastníkem nemovitosti bude v kupní smlouvě sjednána podmínka 
odprodeje části stavební parcely č. 170, zasahující do chodníku na pozemkové parcele č. 4003 do 
vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem, za cenu za 1 m2, v místě a čase obvyklou, a to do dvou 
měsíců od vydání souhlasu k demolici stavby místně příslušným stavebním úřadem.  
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R/36/2011 - 5. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s umístěním zpevněných vjezdů na částech pozemkové parcely č. 618/1 v k.ú. Lipnice u Dvora 
Králové a se vstupem na pozemkovou parcelu č. 618/1 v k.ú. Lipnice u Dvora Králové, 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvu o umístění s Jaroslavem Nechanickým, ******* *** ***, **** ******* *** ***** a pověřuje 

starostku města jejím podpisem.  

R/37/2011 - 5. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  doplnění usnesení č. R 1197/2010 - 4.Rada města Dvůr Králové nad Labem, část 1.1. v tom 
smyslu, že za text „smluvního nájemného 42,- Kč/m2/měsíc” se vkládá text: „cena zahrnuje i 
užívání vybavení bytu"  -  a dále pokračuje původní text usnesení.  

R/38/2011 - 5. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  informaci o situaci Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje v roce 2011- 
systém RV (randez-vous), 

2 .   uk ládá 
2.1.  starostce města 

2.1.1. požádat členy rady Královéhradeckého kraje o zřízení výjezdového stanoviště s lékařem v 
rámci ZZS KHK - RV (randez-vous)  ve Dvoře Králové nad Labem.  

Termín: 18.01.2011 
 

 
  
 
 

  Mgr. Edita Vaňková         Jan Bém 
              starostka  města       místostarosta  

 


