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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

21. 
VÝPIS  Z  USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané dne 17.05.2011 

 

R/415/2011 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  a  vydává 

1.1.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2011 Pravidla pro 
zadávání zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem účinností od 01.06.2011 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.  vedoucí KTÚ-PO 
3.1.1. zajistit zveřejnění vnitřního předpisu č. 7/2011,  

Termín: 10.06.2011 
3.2.  vedoucímu samostatného oddělení KIA 

3.2.1. dvakrát ročně provádět kontrolu dodržování vnitřního předpisu č. 7/2011 Pravidla pro 
zadávání zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem.  

Termín: 31.12.2011 
Kontrolní termín: 30.06.2011  

R/416/2011 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  informaci o probíhajícím soudním sporu č.j. 115C 166/2010,  
2 .   souh las í  

2.1.  s podáním odvolání města Dvůr Králové nad Labem jako vedlejšího účastníka v soudním sporu 
vedeném pod č.j. 115C 166/2010,  

2.2.  s úhradou škody ve výši rovnající se ročnímu úroku z prodlení ve výši 7,75% z 17.170,- Kč od 
28.7.2010  do  zaplacení,  Milanu a Janě Vostřákovým, bytem **. ***** ***, **** ******* *** *****,   v 
případě, že jmenovaní budou povinni uvedený úrok zaplatit na základě pravomocného rozhodnutí 
soudu,  

3 .   uk ládá 
3.1.  vedoucí KTÚ-PO 

3.1.1. projednat s advokátní kanceláří podání podnětu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na 
přezkoumání postupu společnosti VAK ve věci stanovení ceny vodného a stočného.  

Termín: 31.05.2011 

R/417/2011 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s rozšířením smluvního vztahu se spol. QCM, s.r.o. o poskytnutí dvouhodinového měsíčního 
kreditu zákaznického servisu, 

2 .   schva lu je  
2.1.  dodatek č. 1 Licenční smlouvy se spol. QCM, a.s. a pověřuje starostku města jeho podpisem.  
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R/418/2011 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  schválit zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Dvůr Králové nad Labem za rok 
2010 jako součást závěrečného účtu města Dvůr Králové nad Labem za rok 2010.  

R/419/2011 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  zápisy z kontrol výsledků hospodaření za rok 2010 na :  ZŠ Schulzovy sady, ZŠ 5. května, ZŠ 
Strž, ZŠ Podharť, ZUŠ, MŠ Drtinova, MŠ E. Krásnohorské, v Městské knihovně Slavoj, v Hankově 
domě městském kulturním zařízení, v Městském muzeu, v Domě dětí a mládeže Jednička, v 
Pečovatelské službě Města Dvůr Králové nad Labem a v Technických službách města Dvora 
Králové nad Labem, 

1.2.  hospodářské výsledky jednotlivých městem zřízených příspěvkových organizací uvedených v 
bodě 1.1 za rok 2010 jako součást závěrečného účtu města Dvůr Králové nad Labem za rok 2010, 

2 .   schva lu je  
2.1.  hospodářské výsledky jednotlivých městem zřízených příspěvkových organizací uvedených v 

bodě 1.1. za rok 2010, jejich rozdělení do jednotlivých fondů, včetně případného posílení 
investičního fondu z rezervního fondu a úpravy stávajících výší neinvestičních příspěvků pro 
zřízené příspěvkové organizace na rok 2011, vše dle přiložené tabulky Návrh na rozdělení 
hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2010, 

3 .   uk ládá 
3.1.  vedoucí RIM, vedoucímu RAF 

3.1.1. předložit RM stav připravenosti investičních projektů s možností nařízení odvodů z 
aktuálních zůstatků investičních fondů u jednotlivých příspěvkových organizací, 

Termín: 31.05.2011 
3.2.  řediteli Technických služeb města 

3.2.1. předložit radě města opatření k zabezpečení vyrovnanosti hospodaření do konce roku 2011.  
Termín: 31.05.2011 

R/420/2011 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  schválit závěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2010 spolu se zprávou o 
výsledku přezkoumání hospodaření města Dvůr Králové nad Labem za rok 2010  s vyjádřením 
souhlasu s celoročním hospodařením s výhradami. Náprava uvedených dílčích nedostatků roku 
2010 bude, v souladu s § 17, odst.7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů ve znění pozdějších doplnění a předpisů, provedena způsobem a opatřeními 
popsanými v příloze č. 2 k materiálu ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města Dvůr 
Králové nad Labem za rok 2010 - Harmonogram a postup opatření k nápravě chyb a nedostatků 
zjištěných Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2010. 

R/421/2011 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  schválit rozpočtovou změnu č. 2 pro rok 2011 včetně změn v rámci jednotlivých kapitol a 
předložených změn závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace (dle přiložené tabulky 
Závazné ukazatele příspěvkových organizací na rok 2011 - město Dvůr Králové nad Labem  
úprava), která 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                  15.816,49 tis. Kč 
· na straně výdajů  snižuje                                      o                     2.393,58 tis. Kč 
· ve financování upravuje                                       o                    18.210,07 tis. Kč  
Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2011 
· na straně příjmů                                                                      335.557,71 tis. Kč 
· na straně výdajů                                                                      323.627,52 tis. Kč 
· financování                                                                               -11.930,19 tis. Kč 

R/422/2011 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  splnění požadavku rady města ze dne 01.11.2010 na náhradní výsadbu nejméně 8 ks stromů o 
obvodu kmínku 12-14 cm společností EVČ s.r.o, Pardubice.  
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R/423/2011 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   ruš í  

1.1.   své předchozí usnesení č. R/373/2011-19. RM, 
2 .   schva lu je  

2.1.  objednání znaleckého posudku na stanovení příčin problémů v užívání bytu č. 44 v čp. 2958 v 
ulici Štefánikově ve Dvoře Králové nad Labem, 

3 .   uk ládá 
3.1.  vedoucí RIM 

3.1.1. objednat provedení znaleckého posudku.  
Termín: 30.06.2011 

R/424/2011 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  úhradu dluhu za vodné a stočné z faktury č. 2102768 ve výši Kč 8.423,- formou tří splátek (2 x 
Kč 2.808,- a 1 x Kč 2.807,-) ********** ********, nájemkyni domu *** **** * *** ********, 

1.2.  dohodu o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady měsíčními splátkami uzavřenou se *********** 
*********, nájemkyní domu *** **** * *** ********, a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/425/2011 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  plnění úkolů ze 16. RM  ze dne 19.04.2011 pod č. R/332/2011 od TSm, 
2 .   kons ta tu je  

2.1.  že TSm nesplnily úkol č. R/332/2011 - 3.1.6 - 16. RM ze dne 19.04.2011 a ve vztahu ke 
zřizovací listině dochází k jejímu porušování tím, že TSm neplní své povinnosti v rámci hl. činnosti 
č. 19) Skladování a zabezpečení materiálů, 

3 .   schva lu je  
3.1.  opatření ve vztahu k hrubému porušování zřizovací listiny ve vztahu k řediteli TSm, 
3.2.  aktualizaci ocenění prací a služeb pro město v sekci "Technika pro úklid komunikací, chodníků, 

areálů, hal velkoplošných objektů, parkovišť včetně ručního čištění" dle návrhu TSm vyjma položky 
ruční vysavač a s upravenou položkou ruční úklid a čištění komunikací, 

3.3.  platový výměr ředitele Technických služeb města Dvora Králové nad Labem s platností od 
01.06.2011, 

4 .   uk ládá 
4.1.  řediteli Technických služeb města 

4.1.1. předložit  souhlasy RM u všech pronajímaných nebytových prostor dle doloženého seznamu 
ve vztahu k ujednáním vyplývajícím ze  smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi městem a TSm ze 
dne 18.03.2008 

Termín: 15.06.2011 
4.1.2. s okamžitou platností provést mimořádnou inventuru majetku města, předaného ke 

skladování a zabezpečení, postupem podle vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a 
závazků; materiál vykázaný v inventurních soupisech zavést do svého účetnictví v souladu se 
zřizovací listinou; předat kopie inventurních soupisů takto zjištěného majetku odboru RIM, 

Termín: 15.06.2011 
4.1.3. předložit dopracovaný plán oprav a údržby místních komunikací na rok 2011 (schválený RM 

dne 19.04.2011) do celkové výše schváleného provozního příspěvku na tuto činnost; současně 
RM ukládá pro akce, kde bude použit materiál ABS, vysoutěžit dodavatele.  

Termín: 15.06.2011 

R/426/2011 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  že v návrhu 2. rozpočtové změny pro rok 2011 nejsou vyčleněny finanční prostředky pro 
realizaci akce: "Zateplení DPS Sadová čp. 2755, Dvůr Králové nad Labem", 

2 .   ruš í  
2.1.  zadávací řízení na veřejnou zakázku, zadanou v otevřeném řízení, na akci: „Zateplení DPS 

Sadová čp. 2755, Dvůr Králové nad Labem" v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona 
číslo 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, 
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3.   uk ládá 
3.1.  vedoucí RIM 

3.1.1. zajistit informování o zrušení zadávacího řízení všech známých zájemců na akci: "Zateplení 
DPS Sadová čp. 2755, Dvůr Králové nad Labem", 

Termín: 20.5.2011 
3.2.  vedoucímu RAF 

3.2.1. zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu rozpočtu pro rok 2012 a 2013.  
Termín: 08.12.2011 

R/427/2011 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s podáním podnětu Finančnímu úřadu ve Dvoře Králové nad Labem k zahájení řízení ve věci 
cenové kontroly ve společnosti Vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, spol. s r. o. a 
pověřuje starostku města jeho podpisem.  

R/428/2011 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   ukonču je  

1.1.  platnost svého usnesení  č. R/1/2011 - 1.1.1. - 5. RM ze dne 11.01.2011 ohledně poskytování 
1/12 provozního příspěvku TSm, 

2 .   schva lu je  
2.1.  vyplacení zálohy provozního příspěvku ve výši 1 mil. Kč příspěvkové organizaci města 

Technickým službám města Dvora Králové nad Labem do 31.05.2011 za podmínky, že město 
bude mít volné prostředky k dispozici, záloha bude vrácena na účet města do 31.12.2011 a ředitel 
předloží do RM jasný a reálný plán ozdravení hospodaření TSm, 

3 .   uk ládá 
3.1.  vedoucímu RAF 

3.1.1. zajistit pravidelné proplácení vyúčtovaného provozního příspěvku dle podkladů z odboru 
RIM, s ohledem k finančním tokům města, nejpozději však do 10 dnů od obdržení pokynu 
příkazce operace k proplacení, 

Termín: 01.06.2011 
3.1.2. zaslat TSm vratnou zálohu ve výši  1 mil. Kč ročního provozního příspěvku TSm za 

podmínky, že bude mít město volné prostředky k dispozici,  
Termín: 31.05.2011 

3.2.  řediteli Technických služeb města 
3.2.1. předložit radě města jasný a reálný plán ozdravení hospodaření TSm, 

Termín: 31.05.2011 
3.2.2. v případě poskytnutí vratné zálohy účtovat o ní jako o záloze tak, aby nedošlo ke zkreslení 

měsíčního hospodaření organizace.  
Termín: 31.05.2011 

R/429/2011 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s podáním žádosti Finančnímu ředitelství v Hradci Králové o nahlédnutí do spisu vedeného ve 
věci cenové kontroly ve společnosti Vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem a pověřuje 
starostku města jejím podpisem.  

R/430/2011 - 21. 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.  informaci o vývoji situace okolo vodovodů a kanalizace ve vlastnictví města,  
2 .   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

2.1.  setrvat ve věci řešení sporných otázek se společností Vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad 
Labem ve shodě s dosavadním postupem města daným přijatými usneseními RM a ZM.  

R/431/2011 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  změnu nájemní smlouvy ze dne 03.04.2002 ve smyslu snížení části pronájmu pozemkové 
parcely č. 537/17 o 300 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem a tím snížení celkové  výměry ploch 
pronájmu na 801 m2, 

1.2.  Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 03.04.2002, uzavřené s Alenou Červínkovou, ***** 
******* **, *** ** **** ******* *** *****, obsahující náležitosti dle části 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostku města jeho podpisem, 
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1.3.  pronájem části pozemkové parcely č. 537/17 o výměře 300 m2 v k.ú. Lipnice u Dvora Králové za 
5,- Kč/m2/rok, tj roční nájemné 1.500,- Kč, Petru Faktorovi, ***** ******* **, ***** **** ******* *** *****, 

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

R/432/2011 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  schválit kupní smlouvu na prodej spoluvlastnického podílu města Dvůr Králové nad Labem na 
nemovitosti čp. 418 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem  a pověřit starostku města jejím podpisem.  

R/433/2011 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  záměr směny pozemkové parcely č. 947/2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře 188 m2,ve 
vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem - směnitele 1, za část stavební parcely č. 585/1 v k.ú. 
Dvůr Králové nad Labem ve vlastnictví společnosti BIOOBCHOD.CZ - směnitele 2, severně od 
stavby domu čp. 591, mezi pozemkovými parcelami č. 947/1 a č. 947/2 jejíž výměra bude 
stanovena geometrickým plánem, vyhotoveným na náklady směnitele 2, s případným doplatkem 
rozdílu výměr v ceně 200  Kč/m2, 

2 .   uk ládá 
2.1.  vedoucímu RIM-EMM 

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

Termín: 23.05.2011 

R/434/2011 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** *****, Zdeňku Kočímu, ******* ****** 
****, **** ******* *** *****, dle platných pravidel pro hospodaření s městskými byty, 

1.2.  nájemní smlouvu na byt ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** ***** se Zdeňkem Kočím, 
******* ****** ****, **** ******* *** *****, v souladu s pravidly pro hospodaření s městskými byty, na 
dobu neurčitou, od 20.10.2011, za cenu 2.824,- Kč/měsíc, za předpokladu, že pan Kočí uhradí 
před podpisem nájemní smlouvy kauci dle § 686a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v 
platném znění, a to ve výši trojnásobku měsíčního nájemného vč. úhrady za plnění poskytovaná v 
souvislosti s užíváním bytu a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/435/2011 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu ** * * *** ***, *******, **** ******* *** *****, Josefu Procházkovi, ******* ***, **** 
******* *** *****, dle platných pravidel pro hospodaření s městskými byty, 

1.2.  nájemní smlouvu na byt ** * * *** ***, *******, **** ******* *** ***** s Josefem Procházkou, ******* 
***, **** ******* *** *****, v souladu s pravidly pro hospodaření s městskými byty, na dobu určitou 2 
roky, tj. od 01.07.2011 do 30.06.2013, za cenu 2.840,- Kč/měsíc, za předpokladu, že pan 
Procházka uhradí před podpisem nájemní smlouvy kauci dle § 686a zákona č. 40/1964 Sb., 
občanský zákoník v platném znění, a to ve výši trojnásobku měsíčního nájemného vč. úhrady za 
plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/436/2011 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  schválit prodej stavební parcely č. 4011 o výměře 196 m2, stavební parcely č. 4012 o výměře 
201 m2, stavební parcely č. 4013 o výměře 198 m2 a stavební parcely č. 4014 o výměře 204 m2, 
všechny parcely  v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu 350,- Kč/m2, tedy za 
celkovou kupní cenu  279.650 Kč do podílového spoluvlastnictví: 
1) manželům Josefu a Anně Bilinovým do SJM, ******** ****, **** ******* *** ***** spoluvlastnický 
podíl  v rozsahu 1/48 k celku za kupní cenu 5.826 Kč, 
2) manželům Ondřeji a Pavlíně Bisovým do SJM, ******** ****, **** ******* *** ***** spoluvlastnický 
podíl v rozsahu 1/48 k celku za kupní cenu 5.826 Kč, 
3) Jiřímu Bittnerovi, ******** ****, **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k celku za 
kupní cenu 5.826 Kč, 
4) manželům Miroslavu a Vladimíře Böhmovým do SJM, ******** ****, **** ******* *** ***** 
spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k celku za kupní cenu 5.826 Kč, 
5) manželům Václavu a Jiřině Brdičkovým do SJM, ******** ****, **** ******* *** ***** spoluvlastnický 
podíl v rozsahu 1/48 k celku za kupní cenu 5.826 Kč, 



Strana 6/13 

6) manželům Jaroslavu a Jarmile Dobiášovým do SJM, ******** ****, **** ******* *** ***** 
spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k celku za kupní cenu 5.826 Kč, 
7) Michalu Doležalovi, ******** ****, **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/96 k celku 
za kupní cenu 2.913 Kč, 
8) Veronice Doležalové Dis., ******** ****, **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/96 k 
celku za kupní cenu 2.913 Kč, 
9) manželům Janu a Janě Frýzlovým do SJM, ******** ****, **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl 
v rozsahu 1/48 k celku za kupní cenu 5.826 Kč, 
10) manželům Petru a Mileně Geislerovým do SJM, ******** ****, **** ******* *** ***** spoluvlastnický 
podíl v rozsahu 1/48 k celku za kupní cenu 5.826 Kč, 
11) Magdaleně Havlové, *************** ** spoluvlastnický podíl 1/288 k celku za kupní cenu 971 Kč, 
12) manželům Františku a Lence Havránkovým do SJM, ******** ****, **** ******* *** ***** 
spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k celku za kupní cenu 5.826 Kč, 
13) manželům Jiřímu a Bronislavě Horákovým do SJM, ********** **, **************** ********* 
spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k celku za kupní cenu 5.826 Kč, 
14) manželům Zdeňku a Dagmar Huškovým do SJM, ******** ****, **** ******* *** ***** 
spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k celku za kupní cenu 5.826 Kč, 
15) Františku Jahnátkovi, ******** ****, **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k 
celku za kupní cenu 5.826 Kč, 
16) manželům Bedřichu a Lence Jandovým do SJM, ******** ****, **** ******* *** ***** 
spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k celku za kupní cenu 5.826 Kč, 
17) manželům Ladislavu a Danuši Jarolímovým do SJM, ******** ****, **** ******* *** ***** 
spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k celku za kupní cenu 5.826 Kč, 
18) Drahuši Javorské, ******** ****, **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k celku 
za kupní cenu 5.826 Kč, 
19) Renatě Jírové, ******** ****, **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k celku za 
kupní cenu 5.826 Kč, 
20) společnosti JUTA a.s. se sídlem Dukelská 417,  Dvůr Králové nad Labem spoluvlastnický podíl 
v rozsahu 1/48 k celku za kupní cenu 5.826 Kč, 
21) manželům Rudolfu a Jitce Kašparovým do SJM, ******** ****, **** ******* *** ***** 
spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k celku za kupní cenu 5.826 Kč, 
22) Kateřině Kloučkové, ********* ****, **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k 
celku za kupní cenu 5.826 Kč, 
23) Daně Kmínkové, ********* ****, **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k celku 
za kupní cenu 5.826 Kč, 
24) manželům Františku a Věře Kotíkovým do SJM, ******** ****, **** ******* *** ***** spoluvlastnický 
podíl v rozsahu 1/48 k celku za kupní cenu 5.826 Kč, 
25) Evě Kozákové, ******** ****, **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k celku za 
kupní cenu 5.826 Kč, 
26) manželům Františku a Marii Linhartovým do SJM, ******** ****, **** ******* *** ***** 
spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k celku za kupní cenu 5.826 Kč, 
27) Petře Matuškové, ********* ******, *************** spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k celku za 
kupní cenu 5.826 Kč, 
28) manželům Dimitrisovi a Daně Micopulosovým do SJM ******** ****, **** ******* *** ***** 
spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k celku za kupní cenu 5.826 Kč, 
29) Jiřině Motlové, ***** **** **, spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/72 k celku za kupní cenu 3885 
Kč, 
30) Kláře Motlové, ***** **** **, spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/288 k celku za kupní cenu 971 Kč, 
31) manželům Miroslavu a Natálii Paríškovým do SJM, ********** ****, **** ******* *** ***** 
spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k celku za kupní cenu 5.826 Kč, 
32) Jaroslavu Pluchovi, ******** ****, **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k 
celku za kupní cenu 5.826 Kč, 
33) manželům Petru Pospíšilovi, ********* ** a Kateřině Pospíšilové, ******** **** **** ******* *** ***** 
do SJM spoluvlastnický podíl 1/48 k celku za kupní cenu 5.826 Kč 
34) manželům Ladislavu a Štefánii Rudolfovým do SJM, ******** ****, **** ******* *** ***** 
spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k celku za kupní cenu 5.826 Kč, 
35) manželům Karlovi a Aleně Rumlovým do SJM, ******** ****, **** ******* *** ***** spoluvlastnický 
podíl v rozsahu 1/48 k celku za kupní cenu 5.826 Kč, 
36) manželům Zdeňku a Jaroslavě Rybákovým do SJM, ******** ****, **** ******* *** ***** 
spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k celku za kupní cenu 5.826 Kč, 
37) manželům Mgr. Josefu a Mgr. Dagmar Sedláčkovým do SJM, ******** ****, **** ******* *** ***** 
spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k celku za kupní cenu 5.826 Kč, 
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38) Stavebnímu bytovému družstvu Dvůr Králové nad Labem, se sídlem Kollárova 1429, Dvůr 
Králové nad Labem, spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/24 k celku za kupní cenu 11.653 Kč 
39) manželům Miroslavu a Blaženě Šílovým do SJM, ******** ****, **** ******* *** ***** 
spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k celku za kupní cenu 5.826 Kč, 
40) Maruši Šílové, ******** ****, **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k celku za 
kupní cenu 5.826 Kč, 
41) Miluši Šílové, ******** ****, **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k celku za 
kupní cenu 5.826 Kč, 
42) Dianě Tannert. *** ****** *****, **********, ** *****, *** spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k 
celku za kupní cenui 5.826 Kč, 
43) Jaroslavě Tománkové, ******** ****, **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k 
celku za kupní cenu 5.826 Kč, 
44) Petru Tomkovi, ******** ****, **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k celku za 
kupní cenu 5.826 Kč, 
45) Vladimíru Vančurovi, ******** ****, **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k 
celku za kupní cenu 5.826 Kč, 
46) manželům Josefu a Marketě Vojtěchovým do SJM ******** ****, **** ******* *** ***** 
spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k celku za kupní cenu 5.826 Kč, 
47) manželům Petru a Marii Volfovým do SJM ******** ****, **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl 
v rozsahu 1/48 k celku za kupní cenu 5.826 Kč, 
48) Jitce Volfové, ******** ****, **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl v rozsahu1/48 k celku za 
kupní cenu 5.826 Kč, 
49) manželům Milanovi a Zdeňce Zelinským do SJM ******** ****, **** ******* *** ***** 
spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k celku za kupní cenu 5.826 Kč, 
50) manželům Pavlu a Martině Žižkovým do SJM ******** ****, **** ******* *** ***** spoluvlastnický 
podíl v rozsahu 1/48 k celku za kupní cenu 5.826 Kč, 
s odkládací podmínkou, spočívající v odložení povinnosti prodávajícího předložit návrh na vklad 
zápisu změny vlastnického práva k výše uvedeným nemovitostem do katastru nemovitostí, do 15 
dnů po uhrazení celé kupní ceny 279.650 Kč, který nastane splacením posledního ze 
spoluvlastnických podílů na účet a variabilní symbol ve smlouvě uvedený, 

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

R/437/2011 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 341 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem jako byt bez 
předběžného určení za min. cenu 4.105,- Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) dle 
pravidel pro hospodaření s městskými byty, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 341 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem ve 
složení: Jan Bém (náhradník Dušan Kubica), Jiří Janeček (náhradník Jaroslava Hiltscherová) a 
Helena Mojiková (náhradník Jana Lejsková), 

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: 25.05.2011 

R/438/2011 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  dopis Lenky Šimkové, ******* ****** ****, **** ******* *** ***** ze dne 27.04.2011, 
2 .   schva lu je  

2.1.  text odpovědi na dopis Lenky Šimkové, ******* ****** ****, **** ******* *** ***** ze dne 27.04.2011.  

R/439/2011 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  že na výzvu k podání nabídky na pronájem nebytového prostoru č. 2 v čp. 2958, Štefánikova, 
Dvůr Králové nad Labem, nereagoval žádný zájemce, 

2 .   vyzývá 
2.1.  případné zájemce k podání nabídky na pronájem nebytového prostoru č. 2 v čp. 2958, 

Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem za těchto podmínek: 
- min. cena nájmu 400,- Kč/m2/rok vč. uplatnění meziročního inflačního růstu, 



Strana 8/13 

- 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, 

3 .   uk ládá 
3.1.  vedoucímu RIM-EMM 

3.1.1. zveřejnit záměr pronájmu dle usnesení rady města č. R/1193-3.1/2010 - 4. Rada města Dvůr 
Králové nad Labem ze dne 21.12.2010 vč. výzvy k podání nabídky na úřední desce Městského 
úřadu Dvůr Králové nad Labem.  

Termín: 25.05.2011 

R/440/2011 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodloužení výpůjčky nebytových prostor o celkové výměře 81,81 m2 nacházejících se v 
2. nadzemním podlaží domu čp. 2, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem na dobu 
určitou 1 rok, od 01.07.2011 do 30.06.2012, 

2 .   uk ládá 
2.1.  vedoucímu RIM-EMM 

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

Termín: 25.05.2011 

R/441/2011 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  prodloužení smlouvy o ********* na byt ** ** * *** ***, ****** *******, **** ******* *** *****, 
1.2.  dodatek č. 9 ke smlouvě o ubytování na byt ** ** * *** ***, ****** *******, **** ******* *** ***** s 

Natašou Piskorovou, ****** ******* ***, **** ******* *** *****, na základě kterého bude smlouva ze dne 
11.06.2002 prodloužena na dobu určitou 1 rok, tj. do 30.06.2012 a pověřuje starostku města jeho 
podpisem.  

R/442/2011 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s umístěním plynovodní přípojky, s provedením rekonstrukce vodovodní, kanalizační přípojky v 
pozemkové parcele č. 4155 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem a se vstupem na pozemkovou parcelu 
č. 4155 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvu o umístění s Lukášem Novákem, *********** ****, *** ** **** ******* *** ***** a Ing. 

Danielou Novákovou, ** ****** ***, *** ** *******, ******* ********* a pověřuje starostku města jejím 
podpisem.  

R/443/2011 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s umístěním horkovodní přípojky do pozemkových parcel č. 1580/1, č. 3714/1 v k.ú. Dvůr 
Králové nad Labem a se vstupem na pozemkové parcely č. 1580/1, č.  3714/1 v k.ú. Dvůr Králové 
nad Labem, 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvu o umístění se Stavební společností Žižka spol. s r.o., Elišky Krásnohorské 2897, 544 

01 Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/444/2011 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  schválit bezúplatný převod části pozemkové parcely č. 2650/5 o výměře, která bude upřesněna 
geometrickým plánem v k.ú. Dvůr Králové nad Labem podle § 5 odst. 1 písm a), b), c) a e) zákona 
č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů od ČR - Pozemkového fondu České republiky, 
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 a pověřit starostku města podpisem žádosti Pozemkovému 
fondu ČR. 

R/445/2011 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  schválit odkoupení pozemkové parcely č. 678/22 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu 
ve výši 70.000,- Kč od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, 
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1.2.  schválit kupní smlouvu č. 23/512/2011 s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město a pověřit starostku 
města podpisem smlouvy. 

R/446/2011 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s umístěním kabelového vedení NN v pozemkových parcelách č. 2277/19, č. 2277/20 v k.ú. 
Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 2277/19, č. 2277/20 v 
k.ú. Dvůr Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1000,- Kč bez příslušné 
sazby DPH pro ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, 405 
02 Děčín, 

2 .   pověřu je  
2.1.  starostku města podpisem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 

obsahující obligatorní náležitosti dle části 1.2. tohoto usnesení.  

R/447/2011 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem pozemkové parcely č. 835/33 o výměře 143 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za 5,- 
Kč/m2/rok, tj. za roční nájemné 715,- Kč, Jaroslavu Chlumovi, ***** ******* ****, *** ** **** ******* *** 
*****, 

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

R/448/2011 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části st.p.č. 4011, st.p.č. 4012, st.p.č. 4013 a st.p.č. 4014  o celkové výměře 17 m2, 
všechny v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za 9,- Kč/m2/rok, tj. 153,- Kč, Jiřímu a Bronislavě 
Horákovým, ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, 

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

R/449/2011 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části st.p.č. 4011, st.p.č. 4012, st.p.č. 4013 a st.p.č. 4014 o celkové výměře 17 m2, 
všechny v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za 9,- Kč/m2/rok, tj 153,- Kč, Daně Kmínkové, ***** 
********* ****, *** ** **** ******* *** *****, 

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

R/450/2011 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  schválit nabytí pozemkové parcely č. 387/1 o výměře 13.609 m2 v k.ú. Lanžov darem od Jarmily 
Martínkové, ***** ******* ******, *** ** ****** ******* * ******* *********, za podmínky úhrady nákladů  
spojených s přijetím daru městem Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  schválit darovací smlouvu obsahující obligatorní náležitosti dle části 1.1. a pověřit starostku 
města jejím podpisem.  

R/451/2011 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem pozemkové parcely č. 2253/8 o výměře 13.456 m2 a část pozemkové parcely č. 
2253/1 o výměře 18.447 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem na dobu určitou do 31.10.2013 za 
částku 100,- Kč/rok, Jaroslavě Zdráhalové, ***** * ********** ****, *** ** **** ******* *** *****, 

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

R/452/2011 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  zvýšení příspěvku do fondu oprav od 01.06.2011 o 3,-- Kč/m2 podlahové plochy za byt ** ** * *** 
***, *********, **** ******* *** *****, 
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2 .   schva lu je  

2.1.  u bytu ** ** * *** ***, *********, **** ******* *** ***** výši smluvního nájemného 50,- Kč/m2/měsíc 
(cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) s účinností od 01.07.2011, 

3 .   uk ládá 
3.1.  vedoucímu RIM-EMM 

3.1.1. zaslat Ludmile Machové, ********* ***, **** ******* *** ***** návrh dodatku k nájemní smlouvě 
obsahují dohodu o výši nájemného s účinností od 01.07.2011.  

Termín: 25.05.2011 

R/453/2011 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s prodloužení termínu splatnosti faktury č. 11048 za vyúčtování tepla, studené a srážkové vody, 
vystavené Martinu Šporerovi, Pražská 394, Děčín, a to do 30.06.2011.  

R/454/2011 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  zvýšení příspěvku do fondu oprav od 01.06.2011 na částku 10,-- Kč/m2 celkové podlahové 
plochy za nebytové prostory č. 1 a 2 v čp. 2956 v ulici Štefánikova ve Dvoře Králové nad Labem.  

R/455/2011 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  schválit prodej pozemkové parcely č. 472/2 o výměře 1.067 m2 za  150,- Kč/m2 a stavební 
parcely č. 76 o výměře 68 m2 za 400,- Kč/m2, obě v k.ú. Lipnice u Dvora Králové, Marcele 
Havlíkové, ***** ******* **, *** ** **** ******* *** *****, 

1.2.  schválit kupní smlouvu dle části 1.1. a pověřit starostku města jejím podpisem.  

R/456/2011 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 3639 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 

části 1.1. tohoto usnesení.  
Termín: 23.05.2011 

R/457/2011 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  schválit minimální cenu pro prodej pozemkových parcel v obytné zóně Sylvárov u parcel č. 
2277/8,  č. 2277/9, č. 2277/10, č. 2277/11 a č. 2277/12 ve výši 700 Kč/m2 a u pozemkových parcel 
č. 2277/15, č. 2277/16, č. 2277/17, č. 2277/18 a č. 2277/19 ve výši 650 Kč/m2, 

1.2.  zmocnit radu města k vyhlášení výběrového řízení na prodej parcel dle části 1.1. tohoto 
usnesení obálkovou metodou k 30.09.2011.  

R/458/2011 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   ruš í  

1.1.  své usnesení č. R/305-2.1./2011 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 05.04.2011, 
kterým byla schválena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o umožnění 
vstupu na pozemky, pozemkové parcely č. 1507/1, č. 3713, č. 3714/1 s ČEZ, a.s.,se sídlem 
Duhová 2/144, 140 53 Praha 4, 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby č. 

NET/OSNM/202/2011 na pozemkových parcelách č. 1507/1, č. 3713, č. 3714/1 v k.ú. Dvůr Králové 
nad Labem 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 pověřuje starostku města 
jejím podpisem.  

R/459/2011 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  zápis kulturní komise RM ze dne 14.4.2011 a 4.5.2011, 
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2.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  
2.1.  schválit cenu "Osobnost města Dvůr Králové nad Labem" za hudbu, hudební dílo Bc. Vítu 

Havlíčkovi, za společensky významnou veřejnou činnost Janě Růžičkové, 
3 .   souh las í  

3.1.  se spojením oslav Svatováclavského posvícení a Dnem spolků, 
4 .   uk ládá 

4.1.  vedoucí ŠKS 
4.1.1. zahrnout do návrhu rozpočtu na rok 2012 finanční částku na nákup podia pro potřeby města.  

Termín: 30.09.2011 

R/460/2011 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  žádost o souhlas s uzavřením Dodatku č. 2 k podnájemní smlouvě ze dne 18.12.2000, mezi 
Základní školou Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 a Telefónicou O2 Czech 
Republic, a.s., Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2,  

2 .   souh las í  
2.1.  s prodloužením doby podnájmu na dobu určitou do 31.08.2012, 
2.2.  s Dodatkem č. 2 k podnájemní smlouvě ze dne 18.12.2000, mezi Základní školou Schulzovy 

sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 a Telefónicou O2 Czech Republic, a.s., Praha 4, 
Michle, Za Brumlovkou 266/2.  

R/461/2011 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  oznámení ředitelky Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem o získání dotace na 
pořízení elektrické požární signalizace, elektrické zabezpečovací signalizace a uzavřeného 
kamerového okruhu pro objekt městského muzea z programu Ministerstva kultury  „Integrovaný 
systém ochrany movitého kulturního dědictví v letech 2011 až 2015" pro r. 2011, 

2 .   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  
2.1.  schválit zřizovací listinu příspěvkové organizace Městské muzeum ve Dvoře Králové nad 

Labem, s platností od 20.6.2011 a pověřit starostku města jejím podpisem.  

R/462/2011 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   ruš í  

1.1.  bod 3.1. usnesení č. R/321/2011 - 14. RM ze dne 5.4.2011, 
2 .   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

2.1.  prominout nesplnění podmínek stanovených v čl. V smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2010 
Tělovýchovné jednotě Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137, Dvůr Králové nad 
Labem, na částku 1.292.475 Kč, 

2.2.  změnit bod 1.3. usnesení č. Z/77/2011 - 3. ZM ze dne 10.3.2011 takto: zastupitelstvo města 
schvaluje poskytnutí dotace na podporu tělovýchovy a sportu Tělovýchovné jednotě Dvůr Králové 
nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137, Dvůr Králové nad Labem v roce 2011 ve výši 2.062.800 
Kč,  

2.3.  změnit bod 3.1. usnesení č. Z/77/2011 - 3. ZM ze dne 10.3.2011 takto: zastupitelstvo města 
schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na podporu tělovýchovy a sportu v roce 2011 s 
Tělovýchovnou jednotou Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137, ve smyslu tohoto 
usnesení a pověřuje starostku města podepsat smlouvu po prokazatelném uhrazení všech 
závazků vzniklých v roce 2010 Tělovýchovné jednoty Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího 
Wolkera 137, Dvůr Králové nad Labem vůči příspěvkovým organizacím zřízeným městem Dvůr 
Králové nad Labem.  

R/463/2011 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   u rču je  

1.1.  plat ředitelce Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem, Tylova 512, Dvůr Králové 
nad Labem, s účinností od 01.06.2011, dle přílohy důvodové zprávy, a pověřuje starostku města 
podpisem platového výměru.  
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R/464/2011 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  oznámení ředitelky Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem o získání dotace ve 
výši 117.000 Kč z rozpočtu Ministerstva kultury na rok 2011 na projekt Clavius - Carmen OPAC 2.0 
s rozšířením o SQL verzi, 

R/465/2011 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  zápis sportovní komise RM, 
2 .   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

2.1.  schválit cenu "Osobnost města Dvůr Králové nad Labem" za sportovní výkon v kategorii 
jednotlivci - mládež do 18ti let Gabriele Vognarové, v kategorii jednotlivci - dospělí Antonínu 
Bláhovi a v kategorii trenér, cvičitel Petru Kocmánkovi.  

R/466/2011 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  schválit zapracování záměrů č.202 - 211 do nového územního plánu Dvůr Králové nad Labem.  

R/467/2011 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  změnit své usnesení č. Z/51/2011-3.ZM pro záměr č. 184  a schválit zapracování tohoto záměru 
do nového územního plánu Dvůr Králové nad Labem,  

1.2.  trvat na svém usnesení č. Z/51/2011-3.ZM pro záměr č.34 do nového územního plánu Dvůr 
Králové nad Labem,  

1.3.  změnit své usnesení č. Z/51/2011-3.ZM pro záměr č.50  a schválit zapracování tohoto záměru 
do nového územního plánu Dvůr Králové nad Labem se shodným využitím jako je stávající plocha 
při východní hranici (plocha zeleně dle standardu MINIS obdobná jako původní drnový fond),  

1.4.  změnit své usnesení č. Z/51/2011-3.ZM pro záměr č.51  a schválit zapracování tohoto záměru 
do nového územního plánu Dvůr Králové nad Labem se shodným využitím  jako se navrhuje pro 
záměr č.50 při východní hranici (plocha zeleně dle standardu MINIS obdobná jako původní drnový 
fond),  

1.5.  změnit své usnesení č. Z/51/2011-3.ZM pro záměr č. 80 a schválit zapracování tohoto záměru 
do nového územního plánu Dvůr Králové nad Labem,  

1.6.  změnit své usnesení č. Z/51/2011-3.ZM a zapracovat záměr č. 5 do nového územního plánu 
Dvůr Králové nad Labem dle opakovaného podnětu ze dne 10.05.2011 a změnit své usnesení č. 
Z/51/2011-3.ZM pro záměr č. 14 a částečně zapracovat tento záměr pro plochu, která vznikne 
mezi komunikací a prodlouženou linií ohraničení plochy záměru č. 5, 

1.7.  změnit své usnesení č. Z/51/2011-3.ZM pro záměry č.179, 180  a schválit zapracování těchto 
záměrů do nového územního plánu Dvůr Králové nad Labem částečně, a to v rozsahu návrhové 
plochy OV v současném územním plánu. 

R/468/2011 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  schválit návrh zadání změny č.11 územního plánu města Dvůr Králové nad Labem,  
1.2.  schválit, že předmětem změny č.11 územního plánu města Dvůr Králové nad Labem bude 

mimo jiné zrušení možnosti výstavby na návrhových plochách nebo jejich částech  v lokalitách 
„Pod nemocnicí", „Borovičky", „Zboží", „Žireč", „Vorlech",  „U letiště" a „Na Příčce" v rozsahu dle 
grafického podkladu.  

R/469/2011 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  výsledek ankety občanů a stanovisko komisí RM a pracovní skupiny MěÚ na pojmenování 
nových ulic v lokalitách ulic Tyršova, Pod Hřištěm a Ve Strži,  

2 .   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  
2.1.  rozhodnout o pojmenování nových ulic následujícím způsobem: 

- horní část Tyršovy ulice na č.p.p. 3631/2 a 3645 (dle přílohy č. 1): nový název ulice - Nová 
Tyršova s účinností od 01.07.2011; 
- druhá ulice Pod Hřištěm na č.p.p. 1131/41, 1131/77, 1131/4 (dle přílohy č. 2): nový název ulice - 
F. L. Věka s účinností od 01.07.2011; 
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- druhá ulice Ve Strži na č.p.p. 1497, 1497/16 (dle přílohy č. 3): nový název ulice - Ke Skále s 
účinností od 01.07.2011.  
 
 
 
 
 
 
 

 
    Edita Vaňková          Jan Bém 
   starostka města      místostarosta  

 


