
RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

9. 
VÝPIS  Z  USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané dne 01.03.2011 

 

R/206/2011 - 9. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  harmonogram všech úkonů včetně zpracování veškerých právních kroků vedoucích k založení 
obchodní společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s.r.o.,  

2 .   jmenu je  
2.1.  pracovní skupinu ve složení Edita Vaňková, Jan Bém, Petr Vojtěch, Alena Petirová, Oldřich 

Horký, Martin Plecháč, Radmila Fiľakovská, Ivo Hubený, Václav Vodochodský, Dušan Sedláček, 
Emil Kudrnovský, Zdeněk Hladík a Pavel Kraus pro výkon činností spojených se založením 
obchodní společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s.r.o.,  

3 .   doporuču je  
3.1.  pracovní skupině postupovat dle znění jednotlivých bodů tohoto harmonogramu,  

4 .   s tanovu je  
4.1.  název obchodní společnosti: Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s. r. o., 
4.2.  sídlo společnosti: Raisova čp. 1032 Dvůr Králové nad Labem,  
4.3.  společník: jediným společníkem obchodní společnosti bude město Dvůr Králové nad Labem,  
4.4.  předmět podnikání (živnosti): 

a) řemeslné (§ 20, příloha č. 1): 
 1. Zámečnictví, nástrojařství 
 2. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 
 3. Vodoinstalatérství, topenářství 
b) vázané (§ 23, příloha č. 2): 
 1. Projektová činnost ve výstavbě 
 2. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 
c) volné (§ 25, příloha č. 4): 
 1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona  
     S oborem činnosti (položka č. 43): 
     Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody 

4.5.  výši základního kapitálu a výši vkladu jediného společníka: 200.000,- Kč 
4.6.  způsob a lhůtu splácení vkladu: na jméno Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad 

Labem s. r. o. založí město Dvůr Králové nad Labem zvláštní účet u banky, na nějž převede vklad 
200.000,- Kč; potvrzení o složení základního kapitálu bude přílohou k návrhu na zápis společnosti, 
zajistí  odbor RAF, 

4.7.  správce vkladu: do okamžiku předání vkladu jednateli obchodní společnosti Městské vodovody 
a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s.r.o. je správcem vkladu město Dvůr Králové nad Labem, 

4.8.  statutární orgán společnosti 
statutárním orgánem společnosti jsou jednatelé:  
jednatelem společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s.r.o. jsou:  
1. Ing. Ivo Hubený 
    Bydliště: ********* ***, ****** ****, *** **  
2. (není rozhodnuto) 
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4.9.  způsob jednání a omezení jednatelů: při jednání za společnost a právních úkonech společnosti 
jednají jednatelé společně. Při jednání za společnost a právních úkonech společnosti v případech, 
kdy hodnota povinnosti, závazku či práva přesahuje částku 200.000,- Kč, jednají jednatelé 
výhradně po předchozím písemném souhlasu valné hromady společnosti, 

4.10.  že v obchodní společnosti se zřizuje tříčlenná (3) dozorčí rada. Členové dozorčí rady budou 
jmenováni do 6 měsíců od vzniku obchodní společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr 
Králové nad Labem s.r.o., 

5 .   schva lu je  
5.1.  město Dvůr Králové nad Labem správcem vkladu, 

6 .   uk ládá 
6.1.  starostce města  
 6.1.1. pověřit výkonem činnosti správce vkladu vedoucího odboru RAF,  

Termín: 10.03.2011 
6.2.  vedoucímu RAF 

6.2.1. zajistit potvrzení o složení finanční částky základního kapitálu, které bude přílohou k návrhu 
na zápis společnosti do obchodního rejstříku,  

Termín: 18.03.2011 
6.2.2. zahrnout předpokládané výdaje související se založením obchodní společnosti včetně 

složení základního kapitálu do návrhu nejbližší rozpočtové změny pro rok 2011,  
Termín: 10.03.2011 

6.3.  vedoucí RIM 
6.3.1. zajistit neprodleně po sepsání notářského zápisu o založení obchodní společnosti vystavení 

živnostenských listů,  
Termín: 31.03.2011 

7 .   souh las í  
7.1.  s umístěním sídla obchodní společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad 

Labem s.r.o. na adrese Raisova 1032, Dvůr Králové nad Labem, 544 01, 
8 .   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta   

8.1.  schválit zakladatelskou listinu, 
8.2.  udělit zmocnění starostce města Editě Vaňkové k tomu, aby za město Dvůr Králové nad Labem 

vykonala veškeré právní úkony vedoucí k založení obchodní společnosti Městské vodovody a 
kanalizace Dvůr Králové nad Labem s.r.o. k jejímu vzniku ke dni 01.05.2011, 

8.3.  schválit podle § 85 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
peněžitý vklad Kč 200.000,- do obchodní společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové 
nad Labem s.r.o.,  

R/207/2011 - 9. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  schválit záměr prodeje domu: 
a) čp. 1982, čp. 1973, čp. 1974  na nábřeží Benešově,  se st.p.č. 2345,  st.p.č. 2343,  st. p.č. 2344,   
b) čp. 1902 na nábřeží Benešově,  se  st.p.č. 2263,  
c) čp. 1068  na nábřeží Benešově, se st.p.č. 1338,   
d) čp. 1987, čp. 1988, čp. 1989 na nábřeží Benešově se  st.p.č. 2346,  st.p.č. 2347,  st.p.č. 2348,   
e) čp. 1984, čp. 1985 v ul. Roháčově, se st.p.č. 2339,  st.p.č. 2338,   
f)  čp. 963  v ul. Sladkovského, se  st.p.č. 504,  
g) čp. 511 v ul. Tylově se st.p.č. 849/1 a garáží na st.p.č. 849/2,  h) čp. 950  v ul. Boženy Němcové, 
se st.p.č. 1125,   
- vše v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, dle zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů v platném znění, 
po jednotkách (bytových i nebytových) nájemníkům s tím, že konkrétní podmínky k prodeji budou 
vyhlášeny radou města na doporučení majetkové komise, na základě znaleckého ocenění 
prodávané nemovitosti a s ohledem na její stavebně technický stav, 

1.2.  schválit záměr prodeje neobsazených bytových jednotek v domech dle části 1.1. tohoto 
usnesení obálkovou metodou s tím, že konkrétní podmínky prodeje budou schváleny a vyhlášeny 
radou města, na základě doporučení majetkové komise, znaleckého ocenění prodávané 
nemovitosti a posouzení jejího stavebně technického stavu.  
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R/208/2011 - 9. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  schválit v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů finanční dotaci ve výši 200.000,-- Kč pro Městskou nemocnici, a.s. ve Dvoře 
Králové nad Labem na zajištění provozu dětské LSPP v roce 2011, 

1.2.  schválit smlouvu o poskytnutí finanční dotace pro výše uvedený účel s Městskou nemocnicí, 
a.s. se sídlem Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, a pověřit starostku města 
podpisem této smlouvy.  

R/209/2011 - 9. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  zápisy ze sociální komise RM č. 2 ze dne 18.02.2011 a č. 3 ze dne 23.02.2011, 
1.2.  umístění pana Petra Krejsy, nar. **.**.**** do ubytovny pro osoby v tíživé životní situaci, čp. 

1006, Bezručova ul., Dvůr Králové nad Labem, o kterém rozhodla, po projednání v sociální komisi 
RM dne 18.02.2011, vedoucí odboru ŠKS, v souladu s pravidly č. 20/2010, 

2 .   schva lu je  
2.1.  poskytnutí dotace z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu sociálních služeb a 

služeb souvisejících se sociální oblastí a na podporu zdravotnictví do částky 50.000,- Kč 
následovně: 
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov RIAPS, Procházkova 818, Trutnov 
- sociální odborné poradenství   10 000,- Kč 
- sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdr. postižením   5000,- Kč 
- kontaktní centrum  25 000,- Kč 
Diakonie ČCE, středisko Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Benešovo 1067 
- domov pro seniory   20 000,- Kč 
- domov se zvláštním režimem  30 000,- Kč 
Farní charita Dvůr Králové nad Labem, Palackého 99 
- sociálně terapeutické dílny    30 000,- Kč 
- odborné sociální poradenství  45 000,- Kč 
Oblastní charita Červený Kostelec, 5. května 1170, Červený Kostelec 
- odlehčovací služby (Hospic Anežky České Červený Kostelec)  20 000,- Kč 
Svaz postižených civilizačními chorobami, Slunečná 2170, Dvůr Králové nad Labem  25 000,- Kč 
Královédvorská Arnika, Doubravice 94, Doubravice  25 000,- Kč 
Společnost  pro  podporu  lidí s mentálním postižením, Klazarova 968, Dvůr Králové nad Labem  
25 000,- Kč 
Svaz diabetiků ve Dvoře Králové nad Labem, 5. května 2195, Dvůr Králové nad Labem  25 000,- 
Kč 
Klub důchodců  Sadová, Sadová 2755, Dvůr Králové nad Labem   29 000,- Kč 
Městská organizace SDČR Dvůr Králové nad Labem, náměstí Václava Hanky 299, Dvůr Králové 
nad Labem  10 000,- Kč 
Klub důchodců Žireč, Žireč 5, Žireč    36 000,- Kč 
Mateřské centrum Žirafa, náměstí T. G. Masaryka 2, Dvůr Králové nad Labem    15 000,- Kč 
Společné cesty o.s. Náchod    10 000,- Kč  

2.2.  smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem dle bodu 2.1. na 
podporu sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí a na podporu zdravotnictví a 
pověřuje starostku města jejich podpisem, 

3 .   neschva lu je  
3.1.  poskytnutí dotací organizacím Laxus o.s., Bedřicha Smetany 55, Nymburk, Oblastní charita 

Červený Kostelec na službu zdravotní krátkodobé pobyty v Domově sv. Josefa, Žireč, 
4 .   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

4.1.  schválit poskytnutí dotací z rozpočtu města na podporu sociálních služeb a služeb souvisejících 
se sociální oblastí a na podporu zdravotnictví nad 50 000,- Kč následovně: 
Diakonie ČCE, nábřeží Benešovo 1067, Dvůr Králové nad Labem  
- pečovatelská  služba        95 000,- Kč 
- denní stacionář                90 000,- Kč 
Farní charita Dvůr Králové nad Labem, Palackého 99 
- osobní asistence                                       60 000,- Kč 
- nízkoprahové zařízení pro děti a mládež              100 000,- Kč 
Oblastní charita Červený Kostelec,  5. května 1170, Červený Kostelec 
- domov pro osoby se zdravotním postižením     90 000,- Kč 
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- odlehčovací služby                                       90 000,- Kč 
4.2.  schválit smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem dle bodu 4.1. 

na podporu sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí a na podporu zdravotnictví 
a pověřit starostku města jejich podpisem.  

R/210/2011 - 9. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  zápis sportovní komise RM č. 2/2011 ze dne 23.02.2011, 
2 .   schva lu je  

2.1.  poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu Tělovýchovy a sportu 
do částky 50.000 Kč následovně: 
Mgr. Jana Vepřeková                                  15.000 Kč 
Cyklistický klub Dvůr Králové nad Labem      15.000 Kč 
Aeroklub Dvůr Králové nad Labem                12.000 Kč 
TJ Sokol Žireč                                             25.000 Kč 
Karate DO                                                   33.000 Kč 
TJ Sokol Lipnice                                          20.000 Kč 
Sportovně střelecký klub Nové Lesy                 3.000 Kč 
Team DK                                                     50.000 Kč 
Horolezecký oddíl                                         15.000 Kč 

2.2.  smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem dle bodu 2.1. na 
podporu tělovýchovy a sportu a pověřuje starostku jejich podpisem, 

3 .   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  
3.1.  schválit  poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu tělovýchovy a 

sportu nad 50.000 Kč následovně: 
Tennis Club                                        100.000 Kč 
Softball Club                               75.000 Kč 
Angeles Dance Group                   70.000 Kč 
1. HK Dvůr Králové nad Labem               130.000 Kč 
HC Dvůr Králové nad Labem                   170.000 Kč 
TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem                         100.000 Kč 

3.2.  schválit smlouvy  o poskytnutí dotací města Dvůr Králové nad Labem dle bodu 3.1. na podporu 
tělovýchovy a sportu a pověřit starostku města jejich podpisem, 

3.3.  schválit poskytnutí dotace na podporu tělovýchovy a sportu Tělovýchovné jednotě Dvůr Králové 
nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137, v roce 2011 ve výši 2.337.000 Kč s tím, že k jejímu 
vyplacení dojde až po splnění podmínek daných smlouvou z roku 2010 na částku 1.292.475 Kč, o 
čemž rozhodne Rada města Dvůr Králové nad Labem, 

3.4.  uložit radě města posouzení a rozhodnutí splnění podmínek daných smlouvou na částku 
1.292.475 Kč z roku 2010 a pověřit starostku města podpisem smlouvy v souladu s bodem 3.3. 
tohoto usnesení, 

3.5.  schválit smlouvu o poskytnutí dotace na podporu tělovýchovy a sportu v roce 2011 
Tělovýchovné jednotě Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137, v souladu s bodem 
3.3. a 3.4. tohoto usnesení, 

4 .   uk ládá 
4.1.  vedoucí RIM 

4.1.1. jednat s ředitelkou ZŠ Strž o prověření zda stávající osvětlení tělocvičny je odpovídající.  
Termín: 15.04.2011 

R/211/2011 - 9. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  rozhodnout  

1.1.  o pořízení změny č.11 územního plánu města Dvůr Králové nad Labem, když jejím předmětem 
bude záměr JUTA a.s. - umožnění budoucí realizace kruhového objezdu s vjezdem do průmyslové 
zóny v lokalitě „U letiště“. V rámci této změny bude prověřena možnost změny využití některých 
dlouhodobě nevyužívaných ploch,  

2 .   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  
2.1.  schválit ve smyslu § 6 odst. 5 písm. f) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a 

stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů Dušana Kubicu jako zastupitele, který bude 
spolupracovat s pořizovatelem změny č.11 územního plánu města Dvůr Králové nad Labem, 
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3.   schva lu je  
3.1.  způsob zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování návrhu změny č. 11 územního 

plánu města Dvůr Králové nad Labem jako zakázky systémově navazující na zakázku územního 
plánu města a jeho následných změn č. 1 - č.10 zadanou stejnému dodavateli, tj. Ing. arch. Milanu 
Salabovi, ********** ******, *** ***** *,   

R/212/2011 - 9. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  schválit zapracování resp. nezapracování uplatněných záměrů do nového územního plánu Dvůr 
Králové nad Labem č. 1 - 201 způsobem uvedeným v přiložené tabulce (sloupec H). 

 
 
 
 
 

        Edita Vaňková                             Jan Bém                            
    starostka města                         místostarosta  
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