
RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

8. 
VÝPIS  Z  USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané dne 22.02.2011 

 

R/126/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  schválit a vydat v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  obecně závaznou vyhlášku města č. 3/2011 o místním 
poplatku ze psů s účinností od 01. 04. 2011.  

R/127/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  schválit a vydat v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  obecně závaznou   vyhlášku města č. 4/2011 o místním 
poplatku ze vstupného s účinností od 01. 04. 2011.  

R/128/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  schválit a vydat v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  obecně závaznou vyhlášku města č. 5/2011 o místním 
poplatku z ubytovací kapacity s účinností od 01. 04. 2011.  

R/129/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  schválit a vydat v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  obecně závaznou   vyhlášku města č. 6/2011 o místním 
poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolené Ministerstvem 
financí podle jiného právního předpisu, a to s účinností od 01. 04. 2011.  

R/130/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  "Přehled čerpání a zdrojů sociálního fondu k 31.12.2010" a "Rozpočet sociálního fondu na rok 
2011". 

R/131/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  schválit rozpočtovou změnu č. 1 pro rok 2011, včetně změn v rámci jednotlivých kapitol. Tato 
změna upravuje schválený rozpočet na rok 2011 zahrnující již požadavky na schválený rozpočet 
ze strany Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: 
· na straně příjmů  zvyšuje                                o                        16.745,41 tis. Kč 
· na straně výdajů  zvyšuje                                o                        26.587,10 tis. Kč 
· ve financování upravuje                                  o                          9.841,69 tis. Kč  
Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2011 
· na straně příjmů                                                                      307.510,91 tis. Kč 
· na straně výdajů                                                                      317.304,66 tis. Kč 
· financování                                                                                  9.793,75 tis. Kč 
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R/132/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  vz í t  na  vědomí  

1.1.  zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky na 
službu poskytovatele úvěru pro akci Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka a přilehlých ulic J. Hory 
a Palackého ve Dvoře Králové nad Labem, 

2 .   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  rozhodnout  
2.1.  dle předchozího doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou 

veřejnou zakázku tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka ČSOB a.s., pobočky Hradec Králové, 
Břetislavova 1622, 

2.2.  o dalším pořadí jednotlivých uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek takto: Komerční banka, 
a.s., pobočka Náchod, Palackého 20, 

3 .   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  
3.1.  schválit Smlouvu o úvěru s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky a pověřit 

starostku města podpisem této smlouvy včetně případných souvisejících dokumentů, 
4 .   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  u lož i t  

4.1.  vedoucímu RAF informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku a současně zahrnout 
příslušné prostředky do návrhu nejbližší rozpočtové změny roku 2011 a do návrhu rozpočtu roku 
2012. 

R/133/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  částečné plnění úkolu z RM ze dne 11.01.2011 pod bodem 1.2.4. k přepracování plánu údržby 
městské veřejné zeleně, 

2 .   uk ládá 
2.1.  řediteli Technických služeb města 

2.1.1. doplnit k jednotlivým navrženým okruhům údržby městské veřejné zeleně ocenění prací 
podle ceníku   v návaznosti na členění plánovaného provozního příspěvku na rok 2011 dle 
dohodnutého postupu s kompetentním místostarostou p. Bémem, tedy prioritně I. intenzivní 
třídu, 

Termín: 28.02.2011 
2.1.2. předložit RM  přehled vykázané práce a poskytnutých služeb pro město u zbytku okruhů (II. -

V.) za rok 2009 a 2010, aby RM získala představu o množství provedených prací a ocenění 
těchto prací, a získala přehled o vynaložených finančních prostředcích v rámci údržby veřejné 
zeleně ve městě,  

Termín: 14.03.2011 
2.1.3. předložit RM plán údržby městské veřejné zeleně v návaznosti na data v GIS včetně ocenění 

prací dle ceníku v termínu dle ZL (pro rok 2012).  
Termín: 15.09.2011 

R/134/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  předloženou žádost TSm s tím, že schvalování pravidel a obchodních podmínek pro jednotlivé 
hlavní činnosti dle zřizovací listiny jsou v kompetenci ředitele příspěvkové organizace TSm vyjma 
schvalování ceníků.  

R/135/2011 - 8. 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: „Obnova fasád objektů čp. 58 a 59, Dvůr Králové nad Labem" v 
provedení fasády varianta A, mimo režim vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 
21/2009 - Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, 

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

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 veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a následné využití 
elektronické aukční síně ke konání soutěžního kola, 
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2.   uk ládá 
2.1.  vedoucí RIM 

2.1.1. zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech, 
Termín: 06.06.2011 

Kontrolní termín: 02.05.2011 
2.1.2. zajistit zahájení činnosti hodnotící komise (případně náhradníků za členy komise) tak, aby 

zahájila svoji činnost prvním jednáním dne 14.03.2011 před otevíráním obálek s doručenými 
nabídkami, 

Termín: 14.03.2011 
2.2.  vedoucímu RAF 

2.2.1. zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu nejbližší rozpočtové změny.  
Termín: 31.05.2011 

R/136/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  předložené plnění úkolů z RM ze dne 11.01.2011 pod usnesením č. R/1/2011 - 5. RM 1.2.3 a 
1.2.7 a č. R/120/2011 - 7. RM 3.2.1. ze dne 08.02.2011 uložené řediteli TSm,  

2 .   uk ládá 
2.1.  řediteli Technických služeb města 

2.1.1. předložit k úkolu č. 1.2.3. k usnesení č. R/1/2011 - 5. RM doplnění - detailní rozpis údržby a 
oprav místních komunikací s uvedením přesného popisu prací a jejich ocenění pro jednotlivé 
komunikace,  

Termín: 08.03.2011 
2.1.2. předložit k úkolu č. 1.2.7. k usnesení č. R/1/2011 - 5. RM doplnění harmonogramu obnovy 

„vozového parku“ o předpokládané využití v hodinách nebo v km/hod. a současně přehled 
činností dle ZL pro které budou nově pořízené investice používány.  

Termín: 08.03.2011 

R/137/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  opis Protokolu č. 22/MKRD/2010 z provedené veřejnosprávní kontroly u příspěvkové 
organizace TSm, 

2 .   uk ládá 
2.1.  řediteli Technických služeb města 

2.1.1. předložit RM způsob, jak se TSm vypořádaly s uloženou pokutou a s doporučením oznámit 
změnu statutárního zástupce na oddělení krajských dotací Krajského úřadu Královehradeckého 
kraje, 

Termín: 15.03.2011 
2.1.2. předložit RM přepracované znění vnitroorganizační směrnice na zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu, 
Termín: 15.03.2011 

3 .   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  
3.1.  schválit zřizovací listinu Technických služeb města Dvora Králové nad Labem s platností od 

10.03.2011 a pověřit starostku města jejím podpisem.  

R/138/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení platnosti usnesení č. 794/2010 - 128. Rada města Dvůr Králové nad Labem a 
ponechání vozidla Škoda Felicia kombi SPZ TUI 12-30 v majetku města Dvůr Králové nad Labem, 
svěřeném  do správy Pečovatelské službě města Dvůr Králové nad Labem.  

R/139/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  

1.1.  zastupitelstvu města neschválit prodej části pozemkové parcely č. 537/17 v k.ú. Lipnice u Dvora 
Králové, Petru Faktorovi, ***** ******* **, *** ** **** ******* *** *****.  

R/140/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  změnu nájemní smlouvy ze dne 29.03.2010 ve smyslu vyjmutí st.p.č. 71 o výměře 16 m2 v k.ú. 
Zboží u Dvora Králové z předmětu pronájmu a tím snížení celkové výměry ploch v pronájmu na 
364 m2, 
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1.2.  Dodatek č. 1  k nájemní smlouvě ze dne 29.03.2010, uzavřené s Marií a Jiřím Dudovými, 
obsahující náležitosti dle části 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku města jeho podpisem.  

R/141/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu ** ** * *** ****, ******* ********, **** ******* *** *****, Vendulce Suchomelové, ******* 
******** ****, **** ******* *** *****, odchylně od pravidel pro hospodaření s městskými byty, na dobu 
určitou od 15.04.2011-14.04.2013, za dohodnuté nájemné 42,- Kč/m2/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu na byt ** ** * *** ****, ******* ********, **** ******* *** *****, s Vendulkou 
Suchomelovou, ******* ******** ****, **** ******* *** *****, na dobu určitou od 15.04.2011-14.04.2013, 
za cenu dohodnutého nájemného 42,- Kč/m2/měsíc, za předpokladu, že paní Suchomelová uhradí 
před podpisem nájemní smlouvy kauci ve výši trojnásobku měsíčního nájemného vč. úhrady za 
plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/142/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu ** ** * *** **, ******* ** ** ********, **** ******* *** *****, Anně Husičkové, ******* ** ** 
******** **, **** ******* *** *****, na dobu určitou od 23.02.2011-22.02.2012, a to odchylně od 
pravidel pro hospodaření s městskými byty,za dohodnuté nájemné 35,- Kč/m2/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu na byt ** ** * *** **, ******* ** ** ********, **** ******* *** *****, s Annou 
Husičkovou, ******* ** ** ******** **, **** ******* *** *****, na dobu určitou od 23.02.2011-22.02.2012, 
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 
pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/143/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  uvolnění bytu č. 11 v čp. 1068 a bytu č. 21 v čp. 1989, oba na nábřeží Benešově, Dvůr Králové 
nad Labem, 

2 .   souh las í  
2.1.  s navrženým postupem pro jejich další obsazení, 

3 .   uk ládá 
3.1.  vedoucímu RIM-EMM 

3.1.1. předložit radě města konečný návrh na způsob obsazení uvolněných bytů uvedených v bodě 
1.1 tohoto usnesení, jakmile bude zastupitelstvem města rozhodnuto o případném prodeji 
těchto bytů.  

Termín: 30.06.2011 

R/144/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem nebytového prostoru č. 2 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, Marcele 
Křížkové, Švehlova 400, Dvůr Králové nad Labem na dobu určitou 5 let, 

1.2.  nájemní smlouvu na nebytový prostor č. 2 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem s 
Marcelou Křížkovou, Švehlova 400, Dvůr Králové nad Labem, za cenu 953,- Kč/m2/rok vč. 
uplatnění meziročního inflačního růstu, na dobu určitou 5 let, od 01.04.2011 do 31.03.2016, za 
účelem ponechání již provozovaného kadeřnictví, a to za předpokladu, že paní Křížková uhradí na 
účet města kauci ve výši měsíčního nájemného vč. záloh na služby, a pověřuje starostku města 
jejím podpisem. 

R/145/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem nebytového prostoru č. 1 v čp. 2960, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Daně 
Pechlátové, Eduarda Zbroje 2960, Dvůr Králové nad Labem na dobu určitou 5 let, 

1.2.  nájemní smlouvu na nebytový prostor č. 1 v čp. 2960, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem 
s Danou Pechlátovou, Eduarda Zbroje 2960, Dvůr Králové nad Labem, za cenu 482,- Kč/m2/rok vč. 
uplatnění meziročního inflačního růstu, na dobu určitou 5 let, od 01.03.2011 do 29.02.2016, za 
účelem ponechání již provozovaného masážního salonu, a to za předpokladu, že paní Pechlátová 
uhradí na účet města kauci ve výši měsíčního nájemného vč. záloh na služby, a pověřuje starostku 
města jejím podpisem. 
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R/146/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  v souladu s ustanovením § 84, odst. 4 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů, schválit vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 03/2011 - Zásady a 
postup při prodeji a směně pozemků z vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  souhlasit se zveřejněním schváleného předpisu na webových stránkách města, 
1.3.  uložit vedoucímu RIM-EMM zajistit zveřejnění tohoto předpisu po jeho schválení 

zastupitelstvem města.  

R/147/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 3547/1 v k.ú. Dvůr Králové 
nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 8.500,- Kč včetně příslušné sazby DPH, 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IP-12-2003240/VB/2 s 

ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na 
základě plné moci zastoupena Milanem Schejbalem se sídlem Kocbeře 91, 544 64 a pověřuje 
starostku města jejím podpisem.  

R/148/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   t rvá  

1.1.  na svém usnesení č. R/1096/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 
23.11.2010.  

R/149/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 3571/1 v k.ú. Dvůr Králové 
nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000,- Kč, 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2008138/VB/1 s 

ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 a pověřuje 
starostku města jejím podpisem.  

R/150/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 699/19 v k.ú. Dvůr Králové nad 
Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.200,- Kč vč. DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2004471/VB/1 s ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem 
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je zastoupena společností PROCEZ 
s.r.o., se sídlem Na Občinách 595/2, 500 09 Hradec Králové a pověřuje starostku města jejím 
podpisem.  

R/151/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 3184/5, č. 3591, č. 3594, č. 
3595/1, č. 3596/3, č. 4556, č. 4557, č. 4558 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za jednorázovou 
náhradu ve výši 600,- Kč vč. DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IE-12-2001774/VB/4 s ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem 
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je zastoupena společností PROCEZ 
s.r.o., se sídlem Na Občinách 959/2, 500 09 Hradec Králové a pověřuje starostku města jejím 
podpisem.  

R/152/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 3762, č. 3763 v k.ú. Dvůr 
Králové nad Labem a pozemkové parcele č. 537/5 v k.ú. Lipnice u Dvora Králové za jednorázovou 
finanční náhradu ve výši 1.200,- Kč vč. DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2004050/VB/2 s ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem 
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je zastoupena společností PROCEZ 
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s.r.o., se sídlem Na Občinách 595/2, 500 09 Hradec Králové a pověřuje starostku města jejím 
podpisem.  

R/153/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 545/1, č. 614 v k.ú. Zboží u 
Dvora Králové za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.400,- Kč vč. DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IE-12-2003143/VB/4 s ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem 
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je zastoupena společností PROCEZ 
s.r.o., se sídlem Na Občinách 959/2, 500 09 Hradec Králové a pověřuje starostku města jejím 
podpisem.  

R/154/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 558/1 v k.ú. Lipnice u Dvora 
Králové za jednorázovou finanční náhradu ve výši 500,- Kč vč. DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene s VČP Net, s.r.o., Pražská třída 485, 500 04 Hradec 
Králové, která je zastoupena společností RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem 
a Radomírem Šimkem, ******* ***, *** ** **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jejím 
podpisem.  

R/155/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  schválit darovací smlouvu na pozemkovou parcelu č. 2294/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem s 
Jitkou Baudischovou, ******** ****, **** ******* *** *****, Ing. Danielem a Veronikou Chrobokovými, 
****** ***, **** ******* *** *****, Alenou Čálkovou, ***** * *******, ***** * ******, Robertem Dostálem, *** 
********* ****, **** ******* *** *****, Kateřinou Dufkovou, **** ******* ***, *******, Pavlem a Ivou 
Krejzlovými, ****** ************ ****, **** ******* *** *****, Janem a Vladislavou Pavlisovými, ******** 
****, **** ******* *** *****, Ing. Zbyňkem Reilem, ********* ***, **** ******* *** *****, Alešem Rejlem, 
****** ****, **** ******* *** *****, Ing. Drahomírou Smrčkovou, ***** ******* **, *******, Jiřím a Ester 
Zvelebilovými, ******** ****, **** ******* *** *****, Michalem a Zuzanou Bujárkovými, ******** ****, **** 
******* *** ***** a pověřit starostku města jejím podpisem.  

R/156/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  schválit nabytí vodovodního řadu vybudovaného v pozemkových parcelách č. 2294/1, č. 
2294/36 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  schválit darovací smlouvu na vodovodní řad vybudovaný v pozemkových parcelách č. 2294/1, 
č. 2294/36 s Jitkou Baudischovou, ******** ****, **** ******* *** *****, Ing. Danielem a Veronikou 
Chrobokovými, ****** ***, **** ******* *** *****, Alenou Čálkovou, ***** * *******, ***** * ******, 
Robertem Dostálem, *** ********* ****, **** ******* *** *****, Kateřinou Dufkovou, **** ******* ***, 
*******, Pavlem a Ivou Krejzlovými, ****** ************ ****, **** ******* *** *****, Janem a Vladislavou 
Pavlisovými, ******** ****, **** ******* *** *****, Ing. Zbyňkem Reilem, ********* ***, **** ******* *** 
*****, Alešem Rejlem, ****** ****, **** ******* *** *****, Ing. Drahomírou Smrčkovou, ***** ******* **, 
*******, Jiřím a Ester Zvelebilovými, ******** ****, **** ******* *** *****, Michalem a Zuzanou 
Bujárkovými, ******** ****, **** ******* *** ***** a pověřit starostku jejím podpisem.  

R/157/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  dodatečně s napojením sjezdu na pozemkovou parcelu č. 894/4 v k.ú. Dvůr Králové nad 
Labem, s provedením oplocení pozemkové parcely č. 894/6 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem a s 
terénními úpravami na pozemkové parcele č. 894/6 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem v ochranném 
pásmu výtlačného vodovodního řadu DN 500 za podmínky uzavření dohody o podmínkách, 

2 .   schva lu je  
2.1.  dohodu o podmínkách napojení sjezdu, oplocení a terénních úprav v ochranném pásmu 

výtlačného vodovodního řadu s JUDr. Hanou Zaplatílkovou, ******* ****, **** ******* *** ***** a 
pověřuje starostku města jejím podpisem.  
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R/158/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  se  souh lasem na vědomí  

1.1.  zvýšení nájemného z nebytových prostor pro rok 2011 o meziroční růst inflace ve výši, 
vyhlášené ČSÚ, tj. o 1,5%,  

2 .   uk ládá 
2.1.  vedoucímu RIM-EMM 

2.1.1. vypracovat dodatky k nájemním smlouvám s nájemci nebytových prostor a ve výši, jak je 
uvedeno v příloze č. 3,  

Termín: 31.03.2011 
2.1.2. předložit dodatky k nájemním smlouvám dle části 2.1.1 tohoto usnesení starostce města k 

podpisu,  
3 .   pověřu je  

3.1.  starostku města podpisem dodatků k nájemním smlouvám s nájemci nebytových prostor ve 
vlastnictví města.  

R/159/2011 - 8. 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. 4716 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem Petru 
Effenberkovi, ***** ********* ****, ***** **** ******* *** *****.  

R/160/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  uznat a nezpochybnit spoluvlastnické právo (SJM) Jaroslavu a Věře Mitiskovým, *** ***** **** 
********* ****, *** ** **** ******* *** ***** k pozemkové parcele č. 748/5 o výměře 600 m2 v k.ú. Dvůr 
Králové nad Labem, 

1.2.  schválit souhlasné prohlášení dle části 1.1.  tohoto usnesení a pověřit starostku města jeho 
podpisem.  

R/161/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  schválit prodej části pozemkové parcely č. 2067/1 o výměře 1 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad 
Labem za kupní cenu 500,- Kč/m2, tedy za celkovou částku 500,- Kč/m2, Milanu Brodinovi, ***** ** 
******  ****, *** ** **** ******* *** *****,  

1.2.  schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem, 
2 .   souh las í  

2.1.  s umístěním části stavby garáže na části pozemkové parcely č. 2067/1 v k.ú. Dvůr Králové nad 
Labem, 

3 .   schva lu je  
3.1.  smlouvu o umístění s Milanem Brodinou, ** ****** ****, *** ** **** ******* *** ***** a pověřuje 

starostku města jejím podpisem.  

R/162/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  schválit převod zbývajícího podílu ve výši 37% k bytové jednotce č. 2960/11 v domě č.p. 2960 
včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu  a st.p.č. 5233 ve výši 7305/50465 v obci a 
k.ú. Dvůr Králové nad Labem, Daně Pechlátové, ******* ****** ****, **** ******* *** ***** a doplacení 
kupní ceny v částce Kč 357.657,-,    

1.2.   ve smyslu části 1.1 tohoto usnesení schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím 
podpisem,  

2 .   uk ládá 
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1. zahrnout navýšení rozpočtových příjmů ve výši Kč 316.869,- do návrhu  nejbližší rozpočtové 
změny na rok 2011.  

Termín: 22.02.2011 
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R/163/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu ** ** * *** ***, ************, **** ******* *** *****, ke dni 28.02.2011 s Petrem 
Páleníkem a Vlastou Páleníkovou, ************ ***, **** ******* *** *****, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt ** ** * *** ***, ************, **** ******* *** ***** s 
Petrem Páleníkem a Vlastou Páleníkovou, ************ ***, **** ******* *** *****, ke dni 28.02.2011 a 
pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/164/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  prominutí poplatku z prodlení ve výši 16.324,20,- Kč vzniklého v souvislosti s užíváním bytu ** ** 
* *** **, *****, **** ******* *** *****, Věře Vlaché, ***** **, **** ******* *** *****.  

R/165/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s poskytnutím finanční náhrady manželům Ivaně a Ing. Jiřímu Rainovým, **** ******* ****, **** 
******* *** ***** za bezsmluvní užívání stavební parcely č. 4422 a pozemkové parcely č. 1432/7, 
shodné s výší nájemného obdobných pozemků, v místě a čase obvyklého, tj. Kč 928,- za dobu od 
22.12.2008 do 21.12.2010, 

2 .   schva lu je  
2.1.  dohodu o narovnání, uzavřenou mezi městem Dvůr Králové nad Labem a manželi Ivanou a Ing. 

Jiřím Rainovými, **** ****** ****, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/166/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   neschva lu je  

1.1.  podání žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích na pozemcích p.p.č. 2034/1 a p.p.č. 
2034/2, k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle přílohy tohoto materiálu. 

R/167/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   p ro jedna la  

1.1.  předloženou zprávu o výsledku řádné periodické inventarizace majetku a závazků města Dvůr 
Králové nad Labem ke dni 31.12.2010, 

2 .   schva lu je  
2.1.  výsledek řádné periodické inventarizace majetku a závazků města Dvůr Králové nad Labem ke 

dni 31.12.2010, 
3 .   uk ládá 

3.1.  vedoucí RIM, vedoucímu OI, vedoucímu VVS 
3.1.1. předložit návrhy na vyřazení majetku, označeného za přebytečný a neupotřebitelný v 

inventurních soupisech z řádné periodické inventarizace ke dni 31.12.2010 k projednání 
likvidační komisi rady města, 

Termín: 15.03.2011 
3.2.  vedoucí RIM, vedoucímu OI, vedoucímu VVS 

3.2.1. předložit škodní komisi rady města podklady k projednání mank, zjištěných při řádné 
periodické inventarizaci majetku města ke dni 31.12.2010.  

Termín: 15.03.2011 

R/168/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  vzít na vědomí písařskou chybu v usnesení R/861/2010 - 129. Rada města Dvůr Králové nad 
Labem ze dne 06.09.2010, ve kterém bylo uvedeno chybně příjmení kupujícího Maissner,  správné 
příjmení kupujícího je Meissner.  

R/169/2011 - 8. 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. 783/2010 - 24. ZM část a),  spočívající v nahrazení textu 
„Josefu Sytařovi, ********* ****" textem „Josefu Sytařovi, **** ****** *****“, ostatní ustanovení části a) 
se nemění.  
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R/170/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu 42% podílu na bytové jednotce ** ******* * *** ****, ***********, **** ******* *** 
***** s Michalem Koudelkou, *********** ****, **** ******* *** ***** ke dni 28.02.2011, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy na 42% podíl na bytové jednotce ** ******* * *** ****, 
***********, **** ******* *** ***** s Michalem Koudelkou, *********** ****, **** ******* *** *****, ke dni 
28.02.2011 a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

1.3.  pronájem 42% podílu na bytové jednotce ** ******* * *** ****, ***********, **** ******* *** *****, 
Petru Procházkovi, ********* ****, **** ******* *** ***** a Karolíně Vonkové, ******** ****, **** ******* *** 
*****, ** 

1.4.  nájemní smlouvu na 42% podíl na bytové jednotce ** ******* * *** ****, ***********, **** ******* *** 
***** s Petrem Procházkou, ********* ****, **** ******* *** ***** a Karolínou Vonkovou, ******** ****, 
**** ******* *** *****, s účinností od 01.03.2011, na dobu určitou do 30.11.2019 a pověřuje starostku 
města jejím podpisem, 

2 .   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  
2.1.  konstatovat, že jsou splněny podmínky převodu podílu k bytu ** ******* * *** ****, ***********, **** 

******* *** ***** vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a stavebním pozemku a  
schválit dohodu, na základě které dojde ke změně nabyvatele z Michala Koudelky na Petra 
Procházku, ********* ****, **** ******* *** ***** a Karolínu Vonkovou, ******** ****, **** ******* *** ***** 
a kterou zároveň nabyvatel převezme veškerá práva a povinnosti vyplývající z původní kupní 
smlouvy uzavřené s Michalem Koudelkou a pověřit starostku města podpisem této dohody. 

R/171/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 133 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem jako byt bez 
předběžného určení za min. cenu 2.085,- Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) dle 
pravidel pro hospodaření s městskými byty, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 133 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem ve 
složení: Dušan Kubica (náhradník Jan Bém), Jiří Janeček (náhradník Jaroslava Hiltscherová) a 
Jana Lejsková (náhradník Helena Mojiková), 

2 .   uk ládá 
2.1.  vedoucímu RIM-EMM 

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

Termín: 02.03.2011 

R/172/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  že u Miloše Špeťucha, ******* ******** ****, **** ******* *** *****, 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 .   schva lu je  
2.1.  výpověď z nájmu bytu ** ** * *** ****, ******* ********, **** ******* *** *****, Miloši Špeťuchovi, 

******* ******** ****, **** ******* *** *****, z důvodu dle § 711 odst. 2 písm. b) zákona č. 40/1964 Sb., 
občanský zákoník v platném znění a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/173/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   kons ta tu je  

1.1.  že dopis Lenky Šimkové, ******* ****** ****, **** ******* *** ***** ze dne 08.02.2011 nelze pro jeho 
nesrozumitelnost a nepřesnost považovat za žádost, která by mohla být použita jako podklad pro 
rozhodnutí rady města.  

R/174/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   ruš í  

1.1.  své usnesení pod č. R/1090/2010 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem, ze dne 
23.11.2010,  
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2.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  
2.1.  schválit prodej pozemkové parcely č. 606 o výměře 284 m2 v k.ú. Žirecká Podstráň, Přemyslu 

Hainovi, ***** ******* ******** *, *** ** **** ******* *** *****, za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2, tj. za 
celkovou částku 28.400,- Kč,  

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

R/175/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  úpravu výše nájemného u bytu ** ** * *** **** * **** ** ** * *** ****, *** ******* ******, **** ******* *** 
***** od 01.03.2011, 

1.2.  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na byt ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** ***** s 
Michalem a Monikou Pitrmanovými, ******* ****** ****, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku 
města jeho podpisem, 

1.3.  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na byt ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** ***** s Hanou 
Pacákovou, ******* ****** ****, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jeho podpisem. 

R/176/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  vyjádření k předložené projektové dokumentaci na akci "Modernizace soustavy CZT Dvůr 
Králové nad Labem, PS 03 vyvíječ páry La Linea" a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

1.2.  vyjádření k předložené projektové dokumentaci na akci "Modernizace soustavy CZT Dvůr 
Králové nad Labem, PS 04 vyvíječ páry Inotex" a pověřuje starostku města jeho podpisem.  

R/177/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  výměnu opotřebovaného vozidla Mitsubishi L300, SPZ TUA 27-48, r. výroby 1995, za nové 
vozidlo, sloužící pro účely Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   uk ládá 
2.1.  ředitelce Pečovatelské služby 

2.1.1. realizovat výběrové řízení na nákup nového vozidla prostřednictvím elektronického nástroje 
systému E-ZAK (správa veřejných zakázek) a následným využitím elektronické aukční síně ke 
konání soutěžního kola (e-aukce), ve spolupráci s odborem ŠKS.  

Termín: 30.06.2011 

R/178/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  výzvu Královéhradeckého kraje k podání nabídky do veřejné zakázky "Poskytování sociálních 
služeb: Sociálně terapeutická dílna - osoby s mentálním postižením", 

2 .   neschva lu je  
2.1.  podání nabídky do veřejné zakázky uvedené v bodu 1.1. tohoto usnesení.  

R/179/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  schválit zřizovací listinu příspěvkové organizace Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad 
Labem, s platností od 01.04.2011 a pověřit starostku města jejím podpisem.  

R/180/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  že Tělovýchovná jednota Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137, Dvůr Králové 
nad Labem, nesplnila podmínky dané smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dvůr 
Králové nad Labem schválenou usnesením č. 772/2010 - 24. ZM ze dne 23.9.2010, 

2 .   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  vz í t  na  vědomí  
2.1.  že Tělovýchovná jednota Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137, Dvůr Králové 

nad Labem, nesplnila podmínky dané smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dvůr 
Králové nad Labem schválenou usnesením č. 772/2010 - 24. ZM ze dne 23.9.2010, 

3 .   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  
3.1.  souhlasit s prodloužením termínu do 9.5.2011 pro splnění podmínky vycházející z doporučení 

auditora a s tím, že poskytovatel dotace může rozhodnout o vrácení nebo krácení dotace, v 
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případě nedodržení podmínek dotace příjemcem, stanovených v čl. V schválené smlouvy o 
poskytnutí dotace, 

3.2.  schválit dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem 
schválené usnesením č. 772/2010 - 24. ZM ze dne 23.9.2010 a pověřit starostku města jeho 
podpisem, 

3.3.  podmínit poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího 
Wolkera 137, Dvůr Králové nad Labem, pro rok 2011 splněním podmínek daných smlouvou o 
poskytnutí dotace a dodatkem č. 1 této smlouvy.  

R/181/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje, Hankovým domem, 
městským kulturním zařízením, náměstí Václava Hanky 299, Dvůr Králové nad Labem, do 
programu Podpora a rozvoj profesionálních a neprofesionálních kulturních aktivit.  

R/182/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  podání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje Městským muzeem ve 
Dvoře Králové nad Labem, Sladkovského 530, Dvůr Králové nad Labem, do programu Podpora a 
rozvoj publikační činnosti a literatury a Podpora a rozvoj profesionálních a neprofesionálních 
kulturních aktivit.  

R/183/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
a)   schva lu je  

podání žádostí o poskytnutí dotací na Den spolků s country parádou a na Vlastivědné čtení o našem 
městě i jeho okolí do dotačních programů Královéhradeckého kraje a pověřuje starostku města jejich 
podpisem.  

R/184/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   neschva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Ing. arch. Martinu Pourovi, ******** ****, ****** * ***********, na projekt 
rekonstrukce střechy objektu bývalé kruhové cihelny v obci Šárovcova Lhota.  

R/185/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje Domem dětí a mládeže 
JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 1620, do programu Podpora a rozvoj 
profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit na projekt JUNIORFILM - Memoriál Jiřího 
Beneše.  

R/186/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  zápis kulturní komise RM ze dne 19.1.2011, 
2 .   schva lu je  

2.1.  program jednání a činnosti kulturní komise RM pro rok 2011, v souladu s Jednacím řádem 
komisí RM Dvůr Králové nad Labem č. 3/2009, 

2.2.  konání oslav Majáles na parkovišti před Hankovým domem 
2.3.  plán jednotlivých městských kulturních akcí na rok 2011 dle zprávy s tím, že k oslavám Majáles 

a Svatováclavského posvícení bude podrobný rozpočet předložen Radě města Dvůr Králové nad 
Labem, 

3 .   souh las í  
3.1.  s pravidelným umísťováním vánočního stromu i na náměstí Václava Hanky, 

4 .   uk ládá 
4.1.  vedoucí RIM 

4.1.1. technicky zabezpečit místo pro pravidelné umísťování vánočního stromu na náměstí Václava 
Hanky.  

Termín: 31.10.2011 
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R/187/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   ruš í  

1.1.  usnesení č. 314/2010 - 112. RM ze dne 22.03.2010 bod d), 
2 .   schva lu je  

2.1.  nový postup projednávání obsahu zápisu do kroniky, tj. předkládané znění obsahu zápisu do 
kroniky bude předkládáno v ročních intervalech vždy k datu 14.2. odboru ŠKS v elektronické 
podobě a následně po připomínkování kulturní komise RM radě města, grafické zpracování zápisu 
do kroniky bude zajišťovat kronikář města Václav Bartoška samostatně, 

3 .   uk ládá 
3.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

3.1.1. informovat kronikáře města o důležitých aktivitách města. 
Termín: 31.12.2011 

Kontrolní termín: 31.03.2011 
Kontrolní termín: 30.06.2011 
Kontrolní termín: 30.09.2011 

Termín: průběžně 

R/188/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  se zveřejněním záměru dát občanům města možnost vyjádřit se nebo navrhnout nový název 
ulic v lokalitách Tyršova, Pod Hřištěm a Ve Strži dle zveřejnění na úřední desce, na webových 
stránkách města, městských novinách a formou ankety, kterou obdrží občané starší 15 let s 
trvalým pobytem v těchto lokalitách, 

2 .   schva lu je  
2.1.  text zveřejnění záměru na pojmenování nových ulic dle přílohy č. 6, 

3 .   uk ládá 
3.1.  vedoucímu VVS 

3.1.1. zajistit zveřejnění výše uvedeného záměru města.  
Termín: 25.02.2011 

R/189/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   pověřu je  

1.1.  ke dni 22.02. 2011 člena zastupitelstva města Emila Kudrnovského k přijímání prohlášení o 
uzavření manželství v souladu s § 4 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších 
předpisů. 

R/190/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
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. 4/2011 Směrnice pro poskytování věcných darů 
občanům při  uzavírání manželství před Městským úřadem Dvůr Králové nad Labem s účinností od 
22.02. 2011 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 VVS 
3.1.1. zajistit  jeho zveřejnění.  

Termín: 25.02.2011 

R/191/2011 - 8. 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. 1/2011 O místním 
poplatku za užívaní veřejného prostranství. 

R/192/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,- Kč panu Vladimíru Suchomelovi, ****** ***** ******** 
****** *** ****, *** ** **** ******* *** *****, 
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1.2.  Darovací smlouvu dle bodu 1.1. s panem Vladimírem Suchomelem, ****** ***** ******** ****** *** 
****, *** ** **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/193/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  schválit veřejnoprávní smlouvu s obcí Lanžov ve věci vyřizování přestupkové agendy a pověřit 
starostku jejím podpisem. 

R/194/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.   zprávu o vyřizování petic a stížností přijatých v roce 2010.  

R/195/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  schválit a vydat v souladu s § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů,  vnitřní předpis č. 6/2011 - Jednací řád Zastupitelstva města Dvůr Králové  
nad Labem s účinností od 10.03.2011.  

R/196/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  schválit a vydat v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2011 o stanovení 
míst, kde mohou být provozovány výherní hrací přístroje, s účinností od 01.04.2011.  

R/197/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  vz í t  na  vědomí  

1.1.  petici za zachování městských lázní včetně odpovědi starostky města v dané věci.  

R/198/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  schválit Plán odpadového hospodářství města Dvůr Králové nad Labem s platností a účinností 
od 10.3.2011 a pověřit starostku města jeho podpisem.  

R/199/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  schválit a vydat v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku města Dvůr Králové nad Labem 
č. 7/2011, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem na území města Dvůr Králové 
nad Labem, s účinností patnáctým dnem ode dne vyhlášení. 

R/200/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  schválit a vydat v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku města Dvůr Králové nad Labem 
č. 8/2011, kterou  se stanovuje poplatek za komunální odpad, s účinností patnáctým dnem ode dne 
vyhlášení. 

R/201/2011 - 8. 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 Josefem Kučerou, Rooseveltova 1428, Dvůr Králové nad Labem, IČ: 73585025, 

1.2.  ukončení smlouvy o využití systému nakládání s komunálním odpadem stanovené městem 
Dvůr Králové nad Labem s Marií Teichmannovou, Riegrova 2853, Dvůr Králové nad Labem, IČ: 
4440633, 

1.3.  smlouvu o využití systému nakládání s komunálním odpadem stanovené městem Dvůr Králové 
nad Labem s Josefem Kučerou, Rooseveltova 1428, Dvůr Králové nad Labem, IČ: 73585025 a 
pověřuje starostku města jejím podpisem, 

1.4.  dohodu o ukončení smlouvy o využití systému nakládání s komunálním odpadem stanovené 
městem Dvůr Králové nad Labem s Marií Teichmannovou, Riegrova 2853, Dvůr Králové nad 
Labem, IČ: 4440633 a pověřuje starostku města jejím podpisem. 
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R/202/2011 - 8. 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 Lesy České republiky s.p., Lesní správou Dvůr Králové, 28. října 787, 544 01 Dvůr Králové 
nad Labem, IČ: 42196451,  

1.2.  smlouvu o využití systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného městem Dvůr 
Králové nad Labem s Lesy České republiky s.p., Lesní správou Dvůr Králové, 28. října 787, 544 01 
Dvůr Králové nad Labem, IČ: 42196451 a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/203/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   ruš í  

1.1.  pro vady v zadání  výběrového řízení své usnesení č. R/898/2010 - 130. RM ze dne  
20.09.2010 v bodě 1.1., 1.2., a 1.3. a usnesení č. R/1071/2010 - 2. RM ze dne 23.11.2010 v bodě 
2.1., 

2 .   schva lu je  
2.1.  zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací 

dokumentaci a realizaci akce: zpracování Lesní hospodářské osnovy Dvůr Králové nad Labem II v 
souladu s článkem 4 bod 3 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem - Pravidla pro 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, 

2.2.  zveřejnění této veřejné zakázky v souladu s článkem 6 bod 1 vnitřního předpisu města Dvůr 
Králové nad Labem - Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, 

2.3.  vedoucího odboru ŽP, jako osobu oprávněnou jednat jménem zadavatele v rámci veřejné 
zakázky a ukládá vedoucímu odboru ŽP zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených 
termínech, 

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

3 .   uk ládá 
3.1.  vedoucímu OŽP 

3.1.1. zahájit činnost hodnotící komise prvním jednáním dne  23.03.2011 v 15.00 h před otevíráním 
obálek s doručenými nabídkami.  

          Termín: 23.03.2011   

R/204/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  program 3. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného ve čtvrtek 
10.03.2011 od 15 hodin v sále Hankova domu  
1. Zahájení 
2. Jednací řád ZM  
3.  Výbory ZM 
4. Informace o souhrnných hodnotách 5. rozpočtové změny roku 2010 
5. Informace o opatřeních v případě nepříznivého vývoje příjmové stránky rozpočtu města v roce 
2011 
6. Smlouva o poskytnutí finanční dotace - Městská nemocnice, a.s. - projektová dokumentace - 
dodatek č. 1  
7. Smlouva o poskytnutí finanční dotace  - Městská nemocnice, a. s. 
8. Vyhodnocení výběrového řízení k veřejné zakázce na službu poskytovatele úvěru pro akci 
     „Rekonstrukce náměstí T.  G.  Masaryka a přilehlých ulic J. Hory a Palackého ve Dvoře Králové 
     nad Labem“ 
9. Petice za zachování městských lázní 
10. Veřejnoprávní smlouva s obcí Lanžov 
11. Zástupce města Dvůr Králové nad Labem v dozorčí radě a.s. Krematorium Jaroměř 
12. Změna č. 11 územního plánu města Dvůr Králové nad Labem 
13. Územní plán Dvůr Králové nad Labem - jednotlivé záměry 
14. Majetkové záležitosti 
15. Založení obchodní společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s. r. o 
16. Zřizovací listina Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem 
17. Zřizovací listina Technických služeb města Dvora Králové nad Labem  
18.Dotace Tělovýchovné jednotě Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137, Dvůr 
     Králové nad Labem, v roce 2010 
19. Vyúčtování dotací poskytnutých z dotačního programu města v roce 2010  
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20. Dotace z dotačního programu na podporu a rozvoj tělovýchovy a sportu na rok 2011 
21. Dotace z dotačního programu na sociální služby, služby související a na podporu zdravotnictví 
     na rok 2011 
22. Plán odpadového hospodářství města Dvůr Králové nad Labem 
23. Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem, o stanovení systému 
     shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 
     nakládání se stavebním odpadem na území města Dvůr Králové nad Labem  
24. Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem, kterou se stanovuje poplatek za 
     komunální odpad 
25. Obecně závazná vyhláška  o stanovení míst, kde mohou být provozovány výherní hrací 
     přístroje 
26. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné 
     technické zařízení povolené ministerstvem financí podle jiného právního předpisu 
27. Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem, o místním poplatku za užívání 
     veřejného prostranství 
28. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 
29. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného 
30. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity 
31. Rozpočtová změna č. 1 pro rok 2011 
32. Diskuze 
33. Závěr 

R/205/2011 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  vyplacení finančního daru (odměny) ve výši 10.000,- Kč za poskytnutí informace vedoucí k 
dopadení pachatele trestného činu poškození 5 kusů vzrostlých jasanů v ul. Zátopkova.  

 
 

  
 
 
 
 
 

                       Edita Vaňková         Jan Bém 
                    starostka  města       místostarosta  
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