
RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

19. 
VÝPIS  Z  USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané dne 03.05.2011 

 

R/369/2011 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  žádost a návrh ****** ******* o odložení splátek a možnost splácet dlužnou částku měsíčními 
splátkami a dále čestné prohlášení ***** *****,   

2 .   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  
2.1.  schválit odložení splátek kupní ceny v rámci prodeje bytové jednotky č. ****/*** v domě s čp. **** 

a čp. **** na rozhraní ulic ******* a *** ***** max. na 6 měsíců a možnost splácet dlužnou částku v  
navržených měsíčních splátkách pro ****** ******** a ***** ***** , trvale bytem ******* **** , **** 
******* *** *****,  

2.2.  schválit dodatek č. 2 ke kupní smlouvě uzavřené dne 30.07.2008 ve smyslu výše uvedeného 
usnesení, 

2.3.  pověřit starostku města podpisem předmětného dodatku č. 2 ke kupní smlouvě.  

R/370/2011 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s převodem části povolení k nakládání s podzemními vodami na základě rozhodnutí OŽP/5381-
07/1499-2009/ott na obec Kocbeře, kterým bude obci Kocbeře umožněn bezplatný odběr vody z 
prameniště „Janská Studánka", 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvu o převodu části povolení k nakládání s podzemními vodami dle bodu 1.1. na obec 

Kocbeře, IČ 00278009 a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/371/2011 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  zápis z otevírání obálek a protokol o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky na službu 
zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení "ČOV Dvůr Králové n. L." ze dne 
19.04.2011, 

2 .   rozhodu je  
2.1.  na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na akci: "ČOV Dvůr 

Králové n. L." tak, že nejvhodnější nabídkou je cenová nabídka firmy:  
PROVOD s.r.o., V Podháji 226/28, 400 01 Ústí nad Labem 
nabídková cena vč. DPH      2,840.400,- Kč 
o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek takto:  
1. náhradníkem 
KONEKO spol. s r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 
nabídková cena vč. DPH      3,350.400,- Kč 
2. náhradník 
VALBEK spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3  
nabídková cena vč. DPH      3,414.400,- Kč 
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3.   schva lu je  
3.1.  smlouvu o dílo s vítězným uchazečem na akci: "ČOV Dvůr Králové n. L." a pověřuje starostku 

města jejím podpisem, 
4 .   uk ládá 

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

Termín: 10.05.2011 

R/372/2011 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací 
dokumentaci a návrh smlouvy o dílo na akci: "Rekonstrukce muzea - nová expozice pro turisty a 
návštěvníky města" ve Dvoře Králové nad Labem v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách (dále jen "zákon") zahájení zadávacího zjednodušeného podlimitního řízení 
dle § 38 za podmínky § 25 a v souladu s pokyny pro zadávání veřejných zakázek Regionálního 
operačního programu NUTS II Severovýchod, 

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

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

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

R/373/2011 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   uk ládá 

1.1.  vedoucí RIM 
1.1.1. předložit RM návrh dohody mezi Janou Havrdovou a městem Dvůr Králové nad Labem na 

zpracování znaleckého posudku, který bude obsahovat finanční a právní důsledky pro obě 
strany.  

Termín: 17.05.2011 

R/374/2011 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  úhradu dluhu za vodné a stočné z faktury č. 2102515 ve výši Kč 15.105,- formou čtyř splátek (1 
x Kč 6.000,- a 3 x Kč 3.035,-) ******* *********, nájemci domu čp. **** v ul. ********,  

1.2.  dohodu o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady měsíčními splátkami uzavřenou s ******** 
********, nájemcem domu čp. **** v ul. ********, a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

1.3.  úhradu dluhu za vodné a stočné z faktury č. 1100156 ve výši Kč 23.163,- formou pěti měsíčních 
splátek (1 x Kč 8.806,-, 1 x Kč 5.680,-, 1 x Kč 3.580,-, 1 x Kč 3.517,- a 1 x Kč 1.580,-)  ***** ********  
a manželům *********, spolumajitelům domu čp. ** v ul. **********,  

1.4.  dohodu o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady měsíčními splátkami uzavřenou s ******  *********  
a manželi **********, spolumajiteli domu čp. ** v ul. **********, a pověřuje starostku města jejím 
podpisem. 

R/375/2011 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  zápis z jednání urbanisticko-architektonické komise RM ze dne 30.03.2011, 
2 .   souh las í  

2.1.  s předloženým návrhem na umístění reklamního pylonu JUTA, a.s., na p. p. č. 100/1 v k. ú. 
Dvůr Králové nad Labem, který je ve vlastnictví JUTA, a.s., 

3 .   uk ládá 
3.1.  vedoucí RIM 

3.1.1. jednat s majitelem Sochorovy vily na nábřeží E. Beneše o bezúplatném převodu objektu do 
majetku města Dvůr Králové nad Labem.  

Termín: 17.05.2011 

R/376/2011 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  plnění úkolů z 11. RM  ze dne 22.03.2011 a ze 14. RM ze dne 05.04.2011 předložené TSm,  
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2.   uk ládá 
2.1.  řediteli Technických služeb města 

2.1.1.  předložit v rámci plnění úkolu č. R/332/2011 - 16. RM - 3.1.3. aktualizovaný plán letní 
údržby veřejné zeleně a podrobný rozpis provozního příspěvku na hl. činnost 2) správa a 
údržba městské veřejné zeleně,  

Termín: 15.06.2011 
2.1.2.  aby v rámci plnění úkolu ze 16. RM ze dne 19.04.2011 pod č. R/332/2011 - 3.1.7. 

pravidelně informoval "Podrobným rozpisem prací plánovaných činností TSm ve všech 
oblastech",  

Termín: 03.05.2011 
2.1.3.  aby prokazatelně vyzval odbor RIM, po dokončení prací či poskytnutí služeb, k průběžnému 

převzetí a kontrole provedených činností od měsíce května 2011.  
Termín: 03.05.2011 

R/377/2011 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  e-mailovou korespondenci mezi Ing. Zdeňkem Koubou a paní starostkou,  
2 .   schva lu je  

2.1.  text dopisu s odpovědí na tuto korespondenci, který je přílohou a pověřuje starostku města jeho 
podpisem.  

R/378/2011 - 19. 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 č. 10/2011 o zákazu 
konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství  s účinností patnáctým dnem po dni 
jejího vyhlášení.  

R/379/2011 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  zápis z jednání komise dopravy RM ze dne 19.04.2011,  
2 .   souh las í  

2.1.  se změnou režimu vjezdu do pěší zóny (ulice Revoluční, Přemyslova a Hradební), 
2.2.  s provedením mostní prohlídky mostu v ulici Nedbalova, 
2.3.  s realizací vodorovného dopravního značení V13a v prostoru před autobusovou zastávkou v 

ulici Rooseveltova, 
2.4.  s realizací dopravního značení omezujícího parkování ve výjezdu ze sídliště do ulice 

Fügnerova, 
2.5.  s realizací svislého dopravního značení v ulici V Lukách a Jana Žižky,  
2.6.  s realizací dopravního značení u ZŠ Schulzovy sady v prostoru vjezdu z ulice Legionářská, 
2.7.  s realizací změny dopravního značení v ulici Mánesova, 
2.8.  se zřízením vyhrazeného pruhu pro cyklisty v protisměru v ulici Eklova, 
2.9.  s doplněním dodatkové tabulky omezující platnost dopravní značky B20a "30" u školky ve 

Verdeku, doba platnosti značky pondělí - pátek 6:30 - 16:00, 
3 .   uk ládá 

3.1.  vedoucí RIM 
3.1.1.  zajistit změnu dopravního značení pěší zóny (ulice Revoluční, Přemyslova a Hradební), 

Termín: 31.05.2011 
3.1.2. zajistit provedení mostní prohlídky mostu v ulici Nedbalova, 

Termín: 30.06.2011 
3.1.3. zajistit realizaci vodorovného značení V13a v prostoru před autobusovou zastávkou v ulici 

Rooseveltova, 
Termín: 30.06.2011 

3.1.4. zajistit realizaci dopravního značení omezujícího parkování v prostoru výjezdu ze sídliště do 
ulice Fügnerova, 

Termín: 30.06.2011 
3.1.5. zajistit realizaci svislého dopravního značení v ulici V Lukách a Jana Žižky,  

Termín: 30.06.2011 
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3.1.6. zajistit realizaci dopravního značení u ZŠ Schulzovy sady v prostoru vjezdu z ulice 
Legionářská,  

Termín: 30.06.2011 
3.1.7. zajistit realizaci změny dopravního značení v ulici Mánesova, 

Termín: 30.06.2011 
3.1.8. zajistit zřízení vyhrazeného pruhu pro cyklisty v protisměru v ulici Eklova,  

Termín: 30.06.2011 
3.1.9. zajistit doplnění dodatkové tabulky omezující platnost dopravní značky B20a "30" u školky ve 

Verdeku.  
Termín: 31.05.2011 

R/380/2011 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  zápisy z provedených šetření a tabulku přehledu z provedených kontrol evidence a umístění 
výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení ve městě Dvůr Králové nad 
Labem, 

2 .   uk ládá 
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  nadále zajišťovat úkoly vyplývající z kontrolní a vyhledávací činnosti na úseku výherních 
hracích přístrojů a jiných herních technických zařízení, jako správce daně a věnovat maximální 
péči této oblasti včetně navrhování možností dalších způsobů řešení této problematiky ve 
městě do budoucna v souladu s platnými zákony. 

Termín: 31.12.2011 
Termín: průběžně 

R/381/2011 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 21 v čp. 940, Tyršova, Dvůr Králové nad Labem jako byt bez 
předběžného určení za min. cenu 5.496,- Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) dle 
pravidel pro hospodaření s městskými byty, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 21 v čp. 940, Tyršova, Dvůr Králové nad Labem ve 
složení: Jan Bém (náhradník Dušan Kubica), Jiří Janeček (náhradník Jaroslava Hiltscherová) a 
Jana Lejsková (náhradník Alena Petirová), 

2 .   uk ládá 
2.1.  vedoucímu RIM-EMM 

2.1.1. zveřejnit záměr pronájmu na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem.  
Termín: 09.05.2011 

R/382/2011 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  u bytu č. 11 v čp. 2963, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem výši smluvního nájemného 42,- 
Kč/m2/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) s účinností od 01.06.2011, 

2 .   uk ládá 
2.1.  vedoucímu RIM-EMM 

2.1.1. zaslat Pavlu Krákorovi, *********** ****, **** ******* *** ***** návrh dodatku k nájemní smlouvě 
obsahující dohodu o výši nájemného s účinností od 01.06.2011, 

Termín: 11.05.2011 
2.1.2. informovat radu města o stanovisku Pavla Krákory k dodatku k nájemní smlouvě a předložit 

radě města ke schválení dodatek obsahující dohodu o výši nájemného v případě, že Pavel 
Krákora na tuto dohodu přistoupí.  

Termín: 31.05.2011 

R/383/2011 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  úpravu výše nájemného u bytu ** ** * *** ****, ****** ************, **** ******* *** ***** od 
01.05.2011, 

1.2.  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na byt č. ** ** * *** ****, ****** ************, **** ******* *** *****  s 
Evou Šestákovou, ** ** * *** ****, ****** ************, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města 
jeho podpisem.  
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R/384/2011 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  že do výběrového řízení na pronájem bytu ** *** * *** ***, ********, **** ******* *** *****, se přihlásil 
jediný zájemce, 

2 .   schva lu je  
2.1.  pronájem bytu ** *** * *** ***, ********, **** ******* *** *****, Jakubovi a Šárce Chodúrovým, *** 

********* ****, **** ******* *** *****, na dobu určitou 1 rok, za cenu 4.602,- Kč/měsíc, 
2.2.  nájemní smlouvu na byt ** *** * *** ***, ********, **** ******* *** *****, s Jakubem a Šárkou 

Chodúrovými, *** ********* ****, **** ******* *** *****, za cenu 4.602,- Kč/měsíc, na dobu určitou 1 
rok, za předpokladu, že Chodúrovi uhradí před podpisem nájemní smlouvy na účet města kauci ve 
výši trojnásobku měsíčního nájemného vč. úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s nájmem 
bytu a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/385/2011 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V    
1.   schva lu je  

1.1.  výsledné pořadí nabídek vzniklých z výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru č. 1 v 
čp. 295, Rooseveltova, Dvůr Králové nad Labem: 
1. místo: Iva Kramárová, IČ 15023532, Žireč 20, Dvůr Králové nad Labem, 
2. místo: Miluše Tolarová, IČ nepřiděleno, ******** ****, **** ******* *** *****, 3. místo: Universal 
Office, IČ 26006539, Chelčického 554, Nová Paka, 
4. místo: Miluše Tolarová, IČ nepřiděleno, ******** ****, **** ******* *** *****, 

1.2.  pronájem nebytového prostoru č. 1 v čp. 295, Rooseveltova, Dvůr Králové nad Labem, Ivě 
Kramárové, IČ 15023532, Žireč 20, Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou 5 let, za podmínky, 
že nájemce zajistí rekolaudaci nebytového prostoru tak, aby jeho stavebně-technický stav 
odpovídal smluvenému účelu nájmu, 

1.3.  nájemní smlouvu na nebytový prostor č. 1 v čp. 295, Rooseveltova, Dvůr Králové nad Labem, s 
Ivou Kramárovou, IČ 15023532, Žireč 20, Dvůr Králové nad Labem, za cenu 1.120,- Kč/m2/rok vč. 
uplatnění meziročního inflačního růstu, na dobu určitou 5 let, za účelem zřízení prodejny 
kojeneckého a dětského textilu a hraček, za předpokladu, že Iva Kramárová uhradí před podpisem 
nájemní smlouvy kauci ve výši čtyřnásobku měsíčního nájemného vč. záloh na služby a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

2 .   vydává 
2.1.  Ivě Kramárové, IČ 15023532, Žireč 20, Dvůr Králové nad Labem, souhlas s provedením 

stavebních úprav nebytového prostoru č. 1 v čp. 295, Rooseveltova, Dvůr Králové nad Labem, 
nezbytných k rekolaudaci prostoru tak, aby odpovídal smluvenému účelu nájmu.  

R/386/2011 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 72/2, č. 586 v k.ú. Zboží u 
Dvora Králové za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000,- Kč bez příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IP-12-2002329/VB/1 s ČEZ Distribuce, a.s., se 
sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na základě plné moci 
zastoupena společností PROCEZ s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Na Občinách 959/2, 500 09 a 
pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/387/2011 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IP-12-2002774/VB/01 s ČEZ Distribuce, a.s., se 
sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 , která je zastoupena společností 
GEOŠRAFO s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Zemědělská 1091/3b, 500 03 a pověřuje starostku 
města jejím podpisem.  

R/388/2011 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s vybudováním zpevněného vjezdu na části pozemkové parcely č. 568 v k.ú. Žirecká Podstráň 
a se vstupem na pozemkovou parcelu č. 568 v k.ú. Žirecká Podstráň, 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvu o umístění s Tomášem Kejzarem a Petrou Kejzarovou, ******* **, *** ** **** ******* *** 

***** a pověřuje starostku města jejím podpisem.  
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R/389/2011 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  schválit odkoupení prodlouženého vodovodního řadu v ul. Seifertova od Jitky a Libora 
Vymetalových, ********* ****, **** ******* *** ***** za kupní cenu v maximální výši 150.000,- Kč, 

1.2.  pověřit starostku města podpisem budoucí kupní smlouvy obsahující obligatorní náležitosti dle 
bodu 1.1. tohoto usnesení, 

2 .   uk ládá 
2.1.  vedoucímu RIM-EMM 

2.1.1. uplatnit částku na odkoupení vodovodního řadu do návrhu nejbližší rozpočtové změny 
výdajů na kapitole 39 rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2011 

Termín: 10.05.2011 

R/390/2011 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  odstoupení od nájemní smlouvy na pronájem pozemků pro zřízení fotovoltaické elektrárny, 
uzavřené  dne 31.12.2009 se společností ENERGO GROUP TX, s.r.o., IČ 28771079 se sídlem Ul. 
Akademika Heyrovského 1178/6, Hradec Králové, z důvodu neplacení sjednaného nájemného, a 
pověřuje starostku města jeho podpisem 

R/391/2011 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  změnu nájemní smlouvy ze dne 01.11.2002 ve smyslu navýšení části pronájmu st.p.č. 2338 o 5 
m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem a tím navýšení celkové výměry ploch pronájmu na 15 m2, 

1.2.  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 01.11.2002, uzavřené s Milanem Syrůčkem, ***** 
******** ****, *** ** **** ******* *** *****, a pověřuje starostku města jeho podpisem 

R/392/2011 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronajmout část pozemkové parcely č. 2020/3 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 pronájmu dle 

bodu 1.1. tohoto usnesení.  
Termín: 10.05.2011 

R/393/2011 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  schválit koupi pozemkové parcely č. 714/1 o výměře 651 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, od 
Marie Melicharové, ***** * ***** **** *, *** ** ****, za celkovou kupní cenu 9.000,- Kč, 

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

R/394/2011 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 1701/2, č. 1725/14, č. 
1729, č. 3733/5, stavebních parcelách č. 2734, č. 2954 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za 
jednorázovou finanční náhradu ve výši 10.000,- bez příslušné sazby DPH, 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o umožnění vstupu na pozemky s 

ČEZ, a.s., se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/395/2011 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  výběr domů čp. 1068, nábř. Benešovo, včetně stavební parcely č. 1338,  čp. 1984-1985 ul. 
Roháčova, včetně stavebních parcel č. 2338 a č. 2339,  a čp. 963 ul. Sladkovského, včetně 2 
nebytových prostor (garáží) a stavební parcely č. 504, do první etapy prodeje bytových jednotek z 
majetku města, dle záměru, schváleného usnesením zastupitelstva města č. Z/71/2011 - 3. 
Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem, 
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2.   uk ládá 
2.1.  vedoucímu RIM-RISN 

2.1.1.  zajistit aktualizaci pasportu bytů a nebytových prostor v domech dle části 1.1. tohoto 
usnesení, upřesnění výměr jednotek k prodeji a vyčíslení nákladů, vložených do údržby bytů dle 
části 1.1. tohoto usnesení v letech 2007-2010 a očekávaných nákladů v roce 2011, 

Termín: 31.05.2011 
2.2.  vedoucímu RIM-EMM 

2.2.1.  uplatnit zvýšené výdaje za znalecké posudky do návrhu nejbližší rozpočtové změny výdajů 
na kap. 39 rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2011, 

Termín: 10.05.2011 
2.2.2. předložit radě města návrh na vyhlášení výběrového řízení na dodavatele znaleckých 

posudků na oceňování  všech prodávaných bytových jednotek z majetku města, dle části 1.1. 
usnesení č. Z/71/2011 - 3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem, 

Termín: 17.05.2011 
3 .   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

3.1.  doplnit text usnesení č. Z/71/2011 - 3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem v tom 
smyslu, že za stávající text části 1.2. tohoto usnesení bude doplněn text ve znění:  "a to v rámci 
prodeje ostatních bytových jednotek v celém domě".  

R/396/2011 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   neschva lu je  

1.1.  pronájem bytu ** * * *** ***, *******, **** ******* *** *****, Nataše Ferenciové, ******* ***, **** ******* 
*** *****, po uplynutí nájemní smlouvy, jejíž účinnost skončí ke dni 09.07.2011, 

2 .   uk ládá 
2.1.  vedoucímu RIM-EMM 

2.1.1.  vyzvat Natašu Ferenciovou, ******* ***, **** ******* *** *****, k vyklizení a předání bytu ** 
* * *** ***, *******, **** ******* *** *****, po uplynutí nájemní smlouvy, jejíž účinnost skončí ke dni 
09.07.2011.  

Termín: 13.05.2011 

R/397/2011 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  že Filip Kubík, IČ 68251904, Pod Lesem 2339, Dvůr Králové nad Labem, nereagoval na návrh 
rady města na snížení nájemného za nebytový prostor č. 1 v čp. 299, náměstí Václava Hanky, 
Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   t rvá  
2.1.  na výši nájemného za nebytový prostor č. 1 v čp. 299, náměstí Václava Hanky, Dvůr Králové 

nad Labem stanovené nájemní smlouvou ze dne 02.09.2009.  

R/398/2011 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu ** *** * *** ***, ********, **** ******* *** *****, ke dni 09.05.2011 s Milanem a 
Evou Nanárovými, ******** ***, **** ******* *** *****, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt ** *** * *** ***, ********, **** ******* *** ***** s 
Milanem a Evou Nanárovými, ******** ***, **** ******* *** *****, ke dni 09.05.2011 a pověřuje 
starostku města jejím podpisem. 

R/399/2011 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  že na výzvu k podání nabídky na pronájem nebytového prostoru č. 1 v čp. 2961, Eduarda 
Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, nereagoval žádný zájemce, 

2 .   vyzývá 
2.1.  případné zájemce k podání nabídky na pronájem nebytového prostoru č. 1 v čp. 2961, Eduarda 

Zbroje, Dvůr Králové nad Labem za těchto podmínek: 
- min. cena nájmu 600,- Kč/m2/rok vč. uplatnění meziročního inflačního růstu, 
- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let, 
- využití nebytového prostoru bude v souladu s jeho stavebně-technickým určením, 
- kritéria výběru: cena - koef. 0,6, využití NP - koef. 0,4, 
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3.   uk ládá 
3.1.  vedoucímu RIM-EMM 

3.1.1. zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr města 
pronajmout nebytový prostor č. 1 v čp. 2961, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, vč. 
výzvy k podání nabídky za podmínek dle bodu 2.1 tohoto usnesení.  

Termín: 11.05.2011 

R/400/2011 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  informaci, že Jaroslav Herman a Marika Pačanová, *********** ***, **** ******* *** ***** neuhradili 
v daném termínu kauci nezbytnou k podpisu nájemní smlouvy na byt ** ** * *** ***, ***********, **** 
******* *** ***** a že k podpisu smlouvy nedošlo, 

2 .   ruš í  
2.1.  své usnesení č. R/255/2011 - 11. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 22.03.2011, 

3 .   schva lu je  
3.1.  pronájem bytu ** ** * *** ***, ***********, **** ******* *** *****, Jaroslavu Hermanovi a Marice 

Pačanové, *********** ***, **** ******* *** *****, na dobu určitou 01.06.2011-31.03.2012, odchylně od 
pravidel pro hospodaření s městskými byty, 

3.2.  nájemní smlouvu na byt ** ** * *** ***, ***********, **** ******* *** ***** s Jaroslavem Hermanem a 
Marikou Pačanovou, *********** ***, **** ******* *** *****, na dobu určitou 01.06.2011-31.03.2012, za 
dohodnuté nájemné 42,- Kč/m2/měsíc, za předpokladu, že Jaroslav Herman a Marika Pačanová 
uhradí nejpozději do 31.05.2011 kauci ve výši trojnásobku měsíčního nájemného vč. plnění 
poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu a dále pak bezdůvodné obohacení shodné s výší 
nájemného a záloh na služby za období 01.04.-31.05.2011 a pověřuje starostku města jejím 
podpisem.  

R/401/2011 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí 
dotace na projekt „Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Dvůr Králové nad Labem", 

1.2.  „Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ r.č.: CZ.1.06/2.1.00/06.06732 a pověřuje starostku 
města jejich podpisem, 

2 .   uk ládá 
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1. zohlednit přijetí dotace do návrhu nejbližší rozpočtové změně pro rok 2011,  
Termín: 25.05.2011 

2.2.  vedoucímu OI 
2.2.1. jednat s Ministerstvem vnitra ČR o prodloužení termínu přidělení dotace na projekt "„Rozvoj 

služeb eGovernmentu v ORP Dvůr Králové nad Labem" o 1 rok.  
Termín: 20.05.2011 

R/402/2011 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s odkoupením multifunkčního stroje Develop Ineo +251 za zůstatkovou cenu 4.980,- Kč včetně 
DPH od spol. ASC HB, a.s. Hradec Králové, 

2 .   schva lu je  
2.1.  rozšíření předmětu servisní smlouvy ze dne 11.3.2005 o multifunkční stroj Develop Ineo +251, 
2.2.  dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění servisu a dodávek materiálu se společností ASC HB, a.s. 

Hradec Králové a pověřuje starostku města jeho podpisem. 

R/403/2011 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí finančního daru Občanskému sdružení Babybox pro odložené děti - STATIM, Hájek 
88, 104 00 Praha 10, ve výši 2.000,- Kč na činnost tohoto občanského sdružení, 

1.2.  darovací smlouvu s Občanským sdružením Babybox pro odložené děti - STATIM, Hájek 88, 104 
00 Praha 10 a pověřuje starostku města jejím podpisem.  
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R/404/2011 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  podání žádosti o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje do Programu na podporu 
sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, Pečovatelskou službou Města Dvůr Králové nad Labem, El. Krásnohorské 
2962, Dvůr Králové nad Labem.  

R/405/2011 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  protokol o otevírání obálek ze dne 18.4.2011 a protokol o průběhu e-aukce ze dne 20.4.2011 na 
veřejnou zakázku "Nové služební vozidlo pro Pečovatelskou službu Města Dvůr Králové nad 
Labem", 

2 .   rozhodu je  
2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku uvedenou v bodě 1.1. tohoto usnesení tak, 

že nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy:  
AUTO INZAT s.r.o., Preslova 441, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, nabídková cena vč. DPH 398 
880,- Kč, cena za hodinu servisu vč. DPH 400,- Kč, 
o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek takto: 
2. místo - AC BOOM s.r.o., Seifertova 1165, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, nabídková cena vč. 
DPH 421 951,- Kč, cena za hodinu servisu vč. DPH 360,- Kč 

R/406/2011 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  odměny za mimořádné aktivity vykonané nad rámec ředitelských povinností, dle důvodové 
zprávy, ředitelce Hankova domu, městského kulturního zařízení, ředitelce Městského muzea ve 
Dvoře Králové nad Labem, ředitelce Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem a 
ředitelce Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem. Výplata odměn je možná jen v 
rámci přidělených mzdových prostředků. 

R/407/2011 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  dodatek zápisu z jednání památkové komise RM ze dne 16.03.2011, 
2 .   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

2.1.  schválit poskytnutí dotace z programu na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou 
kulturní památkou, nebo které se nacházejí na území Městské památkové zóny města Dvůr 
Králové nad Labem majitelům nemovitosti - Ing. Lukáš Backa, ****** ****, **** ******* *** ***** a 
Michaela Hrubá, Dis., *********** ****, **** ******* *** *****, na opravu fasády domu čp. 34, náměstí 
T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, ve výši 100.000,- Kč,  

2.2.  schválit smlouvu o poskytnutí dotace s Ing. Lukášem Backem, ****** *** ****, **** ******* *** ***** 
a Michaelou Hrubou, DiS.,  *********** *******,  **** ******* *** ***** a pověřit starostku města jejím 
popisem, 

3 .   souh las í  
3.1.  se zadáním stavebně historického průzkumu a projektové dokumentace na rekonstrukci Domu 

dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 1620 v roce 2012, 
4 .   uk ládá 

4.1.  vedoucí RIM 
4.1.1. zahrnout částku na stavebně historický průzkum a projektovou dokumentaci na rekonstrukci 

Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 1620 do návrhu 
rozpočtu na rok 2012.  

Termín: 30.09.2011 

R/408/2011 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s pořízením nových propagačních předmětů pro potřeby města Dvůr Králové nad Labem dle 
důvodové zprávy,  

2 .   uk ládá 
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

2.1.1. jednat s místními firmami o možnosti společných propagačních předmětů.  
Termín: 10.06.2011 
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R/409/2011 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  podání žádosti o poskytnutí podpory na činnost městského informačního centra Dvůr Králové 
nad Labem, Královéhradeckému kraji a pověřuje starostku města podpisem žádosti.  

R/410/2011 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s aktualizací předmětu výpůjčky tj. majetku uvedeného v příloze č. 1 smlouvy o výpůjčce, 
uzavřené mezi městem Dvůr Králové nad Labem a Základní školou Strž, Dvůr Králové nad Labem, 
E. Krásnohorské 2919, 

2 .   schva lu je  
2.1.  dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Dvůr Králové nad Labem a Základní školou 

Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, s účinností od 09.05.2011 a pověřuje 
starostku města jeho podpisem.  

R/411/2011 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   neschva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137, Dvůr Králové 
nad Labem, na jednorázovou akci - Mistrovství ČR Teamgym.  

R/412/2011 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace z rozpočtu města na úhradu části neinvestičních nákladů za předškolní 
vzdělávání 11 dětí s trvalým pobytem ve Dvoře Králové nad Labem, umístěných v Mateřské škole 
JUTA, Riegrova 717, Dvůr Králové nad Labem, ve výši 27.500,- Kč, 

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem Mateřské škole JUTA, 
Riegrova 717, Dvůr Králové nad Labem,  dle bodu 1.1. tohoto usnesení, a pověřuje starostku 
města jejím podpisem.  

R/413/2011 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s přijetím sponzorského daru ve výši 2.000,- Kč poskytnutého školskému zařízení Dům dětí a 
mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 1620, za účelem nákupu párků 
k opékání pro děti, které se zúčastní akce „Váš náš les”, od společnosti Zvičinské uzeniny a 
lahůdky s. r. o., Dolní Brusnice 78, Bílá Třemešná. 

 
 
 
 
 
 
 
      Edita Vaňková       Jan Bém  
     starostka města               místostarosta  
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