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RADA  MĚSTA  DVŮR  KRÁLOVÉ  NAD  LABEM 

 

22. 
VÝPIS  Z  USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané dne 31.05.2011 

 

R/470/2011 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   neschva lu je  

1.1.  prominutí režijního poplatku snoubencům Tomáši Královi a Michaele Horníčkové za svatební 
obřad v Hankově domě dne 18.06.2011.  

R/471/2011 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  udělit souhlas s přechodem práv a povinností z dohody o rekonstrukci části ulice Mánesova 
uzavřené dne 08.12.2009 se společností Imobilia Sen s.r.o. obsažený ve smlouvě o převodu práv 
a povinností z dohody o rekonstrukci části ulice Mánesova 

1.2.  pověřit starostku města podpisem souhlasu s převodem práv a povinností uskutečněným dle 
smlouvy o převodu uzavřené mezi společností Imobilia Sen s.r.o. a společností CORE Stone s.r.o.  

R/472/2011 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  schválit v souladu s § 63 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
veřejnoprávní smlouvu s obcí Vítězná na zajištění výkonu úkolů Městské policie Dvůr Králové nad 
Labem dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii v platném znění na akci  „Den obce" 
pořádanou obcí Vítězná a pověřit starostku jejím podpisem. 

R/473/2011 - 22. 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. 9/2011 o ochraně 
nočního klidu s účinností patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení. 

R/474/2011 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  schválit v souladu v § 63 odst.1 zákona č. 128/2000 v platném znění dodatek č. 1 veřejnoprávní 
smlouvy s obcí Hřibojedy ve věci vyřizování přestupkové agendy a pověřit starostku jeho 
podpisem.  

R/475/2011 - 22. 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 č. 8/2011 Náhrada nákladů uplatňovaná městem v 
souvislosti s činností městské policie s 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,  
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3.   uk ládá 
3.1.  vedoucí KTÚ-PO 

3.1.1. zajistit zveřejnění vnitřního předpisu města č. 8/2011 Náhrada nákladů uplatňovaná městem 
v souvislosti s činností městské policie.  

Termín: 01.06.2011 

R/476/2011 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  pro rozpočtový rok 2011  provedení přezkumu hospodaření města Dvůr Králové nad Labem 
Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a pověřuje starostku města v tomto smyslu v souladu s 
ustanovením § 4, odst. (1), zák.č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních 
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů požádat o toto 
přezkoumání do 15.06.2011 Krajský úřad Královéhradeckého kraje.  

R/477/2011 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  změnu nájemní smlouvy ze dne 30.11.2009 ve smyslu navýšení části pronájmu pozemkové 
parcely č. 2020/3 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem a tím navýšení celkové výměry ploch pronájmu 
na 160 m2, 

1.2.  Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 30.11.2009, uzavřené s Milanem Janákem, ***** 
*********** ****, *** ** **** ******* *** *****, a Martinem Janákem, ***** ****** *** **, *** ** **** ******* 
*** *****, obsahující náležitosti dle článku 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku města jeho 
podpisem,  

1.3.  pronájem části pozemkové parcely č. 2020/3 o výměře 152 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem 
za 5,- Kč/m2/rok, tj  roční nájemné 760,- Kč, Marku Tichému, ***** ********* ***, *** ** **** ******* *** 
*****, 

1.4.  nájemní smlouvu obsahující náležitosti dle článku 1.3. tohoto usnesení a pověřuje starostku 
města jejím podpisem.  

R/478/2011 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 18.05.1995 na část pozemkové parcely č. 1085/1 o 
výměře 135 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem s Hanou Darvašovou, ***** ***** **** ** ***, *** ** 
***** ****, ** *** **********, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy s Hanou Darvašovou a pověřuje starostku města jejím 
podpisem, 

1.3.  záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 1085/1 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 

článku 1.3. tohoto usnesení.  
Termín: 06.06.2011 

R/479/2011 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části pozemkové parcely č. 3774/2 o výměře 38 m² v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za 
5,- Kč/m²/rok, tj. za roční nájemné 190,- Kč, na dobu neurčitou, Ivetě Pávové, bytem ******** ****, 
*** ** **** ******* *** *****, za podmínky zřízení demontovatelného oplocení  předmětu pronájmu do 
1 měsíce od podpisu nájemní smlouvy,  

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

R/480/2011 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  neschválit prodej pozemkové parcely č. 1090/8 o výměře 216 m2 v k.ú. Záboří u Dvora Králové, 
Jiřímu Zajdlovi, ******* ******* ***, *** ** **** ******* *** *****.  
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R/481/2011 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  schválit záměr prodeje bytových jednotek: 
a) č. 539/12 v čp. 539 na st.p.č. 500, k.ú. Dvůr Králové nad Labem, Sladkovského, Dvůr Králové 

nad Labem vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st.p.č. 500, k.ú. Dvůr 
Králové nad Labem, 

b) č. 824/22 v čp. 824 na st.p.č. 1021/2, k.ú. Dvůr Králové nad Labem, Bezručova, Dvůr Králové 
nad Labem vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st.p.č. 1021/2, k.ú. 
Dvůr Králové nad Labem, 

c) č. 1228/11 v čp. 1228 na st.p.č. 1219/1, k.ú. Dvůr Králové nad Labem, Bezručova, Dvůr 
Králové nad Labem vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st.p.č. 1219/1, 
k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 

d) č. 1250/13 v čp. 1250 na st.p.č. 1461, k.ú. Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Benešovo, Dvůr 
Králové nad Labem vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st.p.č. 1461, 
k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 

e) č. 2300/32 v čp. 2300 na st.p.č. 3406, k.ú. Dvůr Králové nad Labem, Leoše Janáčka, Dvůr 
Králové nad Labem vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st.p.č. 3406, 
k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 

f) č. 2331/41 v čp. 2331-2334 na st.p.č. 3682, 3683, 3684 a 3685, k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 
Elišky Krásnohorské, Dvůr Králové nad Labem vč. spoluvlastnického podílu na společných 
částech domu a st.p.č. 3682, 3683, 3684 a 3685, k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 

dle zákona č. 72/1992 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění nájemcům jednotek s tím, že 
konkrétní podmínky prodeje každé jednotky budou schváleny a vyhlášeny radou města, a to na 
základě doporučení majetkové komise, znaleckého ocenění prodávané jednotky a posouzení jejího 
stavebně-technického stavu, 

1.2.  schválit záměr prodeje, v době zahájení prodeje neobsazených, bytových jednotek dle části 1.1. 
tohoto usnesení obálkovou metodou s tím, že konkrétní podmínky prodeje budou schváleny a 
vyhlášeny radou města, a to na základě doporučení majetkové komise, znaleckého ocenění 
prodávané bytové jednotky a posouzení jejího stavebně-technického stavu, 

2 .   uk ládá 
2.1.  vedoucímu RIM-RISN 

2.1.1. zajistit aktualizaci pasportů bytů dle části 1.1. tohoto usnesení, upřesnění výměr jednotek a 
vyčíslení nákladů vložených do údržby těchto bytů v letech 2007-2010 a očekávaných nákladů 
v roce 2011, a to v případě, že bude záměr prodeje schválen zastupitelstvem města dne 
09.06.2011, 

Termín: 10.07.2011 
2.2.  vedoucímu RIM-EMM 

2.2.1. uplatnit zvýšené výdaje na znalecké posudky do nejbližší rozpočtové změny výdajů na kap. 
39 rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2011, a to v případě, že bude záměr 
prodeje schválen zastupitelstvem města dne 09.06.2011.  

Termín: 31.07.2011 

R/482/2011 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu ** ** * *** ***, ******, **** ******* *** *****, Luďkovi Nožičkovi, ****** ***, **** ******* 
*** *****, odchylně od pravidel pro hospodaření s městskými byty, na dobu určitou 1 rok, 

1.2.  nájemní smlouvu na byt ** ** * *** ***, ******, **** ******* *** *****, s Luďkem Nožičkou, ****** ***, 
**** ******* *** *****, na dobu určitou 1 rok, počínaje dnem 01.08.2011 do 31.07.2012, za 
předpokladu, že Luděk Nožička 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/483/2011 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  zápis z jednání likvidační komise dne 18.05.2011,  
2 .   schva lu je  

2.1.  vyřazení nepotřebného majetku z Městské knihovny Slavoj fyzickou likvidací,  
2.2.  vyřazení elektrických hodin, skluzavky plastové, zvonu na skleněný odpad a kontejneru na papír 

s tím, že prostředky z pojistného plnění za zničený kontejner budou ponechány ve zdrojích 
financování hlavní činnosti Technických služeb města Dvora Králové nad Labem, 



Strana 4/15 

2.3.  vyřazení nábytku a dalších věcí z Mateřské školy Elišky Krásnohorské s tím, že 20 ks lehátek 
bude po vyřazení z majetku města darováno DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem, 

2.4.  vyřazení fyzickou likvidací dvou chladniček, dvou varných konvic, stolní lampy a židle 
konferenční z odboru VVS, 

2.5.  vyřazení nábytku, audiovizuálních zařízení,  výpočetní techniky, vybavení pro zájmové kroužky 
a sportovního vybavení z DDM Jednička fyzickou likvidací, 

2.6.  vyřazení výpočetní techniky, kopírek a tiskáren z OI fyzickou likvidací , mimo tiskáren Samsung 
3 ks, multifunkčního zařízení Canon  MP 390, 11 ks kopírek Minolta, 1 ks kopírky Lanier, 1 ks 
notebooku HP NX 5000, 

2.7.  vyřazení 3 ks tiskáren Samsung , multifunkčního zařízení Canon MP 390, 11 ks kopírek Minolta, 
1 ks kopírky Lanier prodejem organizacím, zřízeným městem Dvůr Králové nad Labem, popřípadě 
vnitřní dražbou při nezájmu městem zřizovaných organizací, 

2.8.  vyřazení notebooku HP NX 5000 prodejem nebo fyzickou likvidací, po předchozím projednání 
míry zavinění na poškození notebooku škodní komisí a projednání a schválení návrhu škodní 
komise radou města,   

2.9.  změnu usnesení č. R/303/2011 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem, část 2.4., 
spočívající ve vyjmutí dřezu  nerez jednodílného z návrhu na vyřazení majetku města, 
předloženého ZŠ Schulzovy sady a jeho ponechání v majetku města, svěřeného do správy ZŠ 
Schulzovy sady.  

3 .   uk ládá 
3.1.  vedoucímu RIM-EMM 

3.1.1. zajistit dohled nad správným postupem vyřazení, fyzické likvidace a doložením jednotlivých 
položek vyřazovaného majetku příslušnými doklady, dle schválených způsobů vyřazování 
jednotlivých věcí z majetku města Dvůr Králové nad Labem, 

Termín: 15.07.2011 
3.2.  ředitelce MŠ El. Krásnohorské 

3.2.1. vypracovat, předložit ke schválení darovací smlouvu a zajistit přemístění 20 ks lehátek z MŠ 
Elišky Krásnohorské do DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem, 

Termín: 30.06.2011 
3.3.  vedoucímu OI 

3.3.1. připravit nabídku prodeje tiskáren Samsung SCX 5530 FN, Samsung SCX 4720 a 
multifunkčního zařízení Canon MP 390 za cenu 1,- Kč/ks organizacím, zřizovaným městem 
Dvůr Králové nad Labem, 

Termín: 30.06.2011 
3.3.2. připravit nabídku prodeje kopírek Lanier, i.č. 0040211095 a Minolta EP 1030, i.č. 

0112023655 za cenu minimálně 100,- Kč/ks a ostatních kopírek Minolta , i.č. 0004028921, i.č. 
0040210664, i.č. 0112022403, i.č. 0112022405, i.č. 0212020207, i.č. 0212020214, i.č. 
0212020239, i.č. 0212020329, i.č. 0213376001 za cenu minimálně 200,- Kč/ks.  

R/484/2011 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  stanovení nájemného z bytů s nájemným ve výši jednostranně zvýšeného nájemného v roce 
2010 ve stejné výši i pro období 01.07.2011-31.12.2011.  

R/485/2011 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu ** ** * *** ****, ******* ********, **** ******* *** *****, Michalovi a Markétě 
Brdlíkovým, ******* ******** ****, **** ******* *** *****, dle platných pravidel pro hospodaření s 
městskými byty, 

1.2.  nájemní smlouvu na byt ** ** * *** ****, ******* ********, **** ******* *** ***** s Michalem a 
Markétou Brdlíkovými, ******* ******** ****, **** ******* *** *****, v souladu s pravidly pro hospodaření 
s městskými byty, na dobu neurčitou, od 01.07.2011, za cenu 2.624,- Kč/měsíc, za předpokladu, 
že Brdlíkovi 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/486/2011 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu o zřízení věcného břemene č. NET/OSNM/940-177/2011 s VČP Net, s.r.o., Hradec 
Králové, Pražská třída 485, 500 04, která je zastoupena na základě plné moci společností RWE 
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GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem a Svazkem obcí pro plynofikaci Podzvičinska, 
Doubravice 155, 544 51 Doubravice a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/487/2011 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3739/1 v k.ú. Dvůr Králové 
nad Labem, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 500,- Kč ke které bude připočtena sazba 
DPH dle platného právního předpisu, 

1.2.  smlouvu o zřízení úplatného věcného břemene na stavbu „11010-002644 Dvůr Králové n/L., 
Obch. centrum" s Telefónica Czech Republic, a.s., Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, 140 22, která je 
na základě plné moci zastoupena společností Michlovský-stavební s.r.o., Salaš 99, 763 51 Zlín a 
pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/488/2011 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 3747/2, č. 3747/7, č. 
3747/8, č. 3747/9 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 
10.000,- Kč bez příslušné sazby DPH a s umožněním vstupu na pozemkové parcely č. 3747/2, č. 
3747/7, č. 3747/8, č. 3747/9 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 

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

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

R/489/2011 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 1723/1, č. 3732/3, č. 3733/1 
v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 600,- Kč vč. příslušné 
sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2004228/VB/01 s ČEZ Distribuce, a.s., se 
sídlem Děčín, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, která je na základě plné moci 
zastoupena společností GEOŠRAFO s.r.o., se sídlem Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec 
Králové a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/490/2011 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 3672 v k.ú. Dvůr Králové nad 
Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000,- Kč vč. příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene IV-12-2007613 s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, 
Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je zastoupena společností Tarpa s.r.o., 
Kydlinovská 1300, 500 02 Hradec Králové  a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/491/2011 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  schválit prodloužení termínu k uzavření kupní smlouvy do 31.12.2016 formou uzavření dodatku 
č. 1 ke smlouvě o budoucí  kupní smlouvě ze dne 23.06.2006 s Tělovýchovnou jednotou Dvůr 
Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  schválit prodloužení termínu k uzavření kupní smlouvy do 31.12.2016 formou uzavření dodatku 
č. 1 ke smlouvě o budoucí  kupní smlouvě ze dne 23.06.2006 s Českým kynologickým svazem, 
základní kynologickou organizací č. 138, Dvůr Králové nad Labem, Hrubá Luka, 544 01 Dvůr 
Králové nad Labem, 

1.3.  pověřit starostku města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne 
23.06.2006 obsahující obligatorní náležitosti dle článku 1.1. tohoto usnesení, 

1.4.  pověřit starostku města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne 
23.06.2006 obsahující obligatorní náležitosti dle článku 1.2. tohoto usnesení.  

R/492/2011 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  schválit bezúplatný převod částí pozemkových parcel č. 437/3, č. 488/2, č. 485/2 v k.ú. Dvůr 
Králové nad Labem, na kterých se nachází účelová komunikace, podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona 
č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů od České republiky - Pozemkového fondu České 
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republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 a pověřit starostku města podpisem žádosti o 
převod pozemků.  

R/493/2011 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  zrušit usnesení č. Z/65/2011 - 3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem ze dne 
10.03.2011, kterým byla schválena darovací smlouva na pozemkovou parcelu č. 2294/1 v k.ú. Dvůr 
Králové nad Labem, 

1.2.  schválit nabytí pozemkové parcely č. 2294/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem darem od Jitky 
Baudischové, ******** ****, **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 2830/10000, manželů 
Ing. Daniela a Veroniky Chrobokových, ****** ***, **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 
700/10000, Aleny Čálkové, ***** * *******, ***** * ****** spoluvlastnický podíl ve výši 700/10000, 
Roberta Dostála, *** ********* ****, **** ******* *** ***** a Kateřiny Dufkové, **** ******* ***, ******* 
spoluvlastnický podíl ve výši 700/10000, manželů Pavla a Ivy Krejzlových, ****** ************ ****, 
**** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 667/10000, manželů Jana a Vladislavy 
Pavlisových, ******** ****, **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 657/10000, Ing. Zbyňka 
Reila, ********* ***, **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 668/10000, Aleše Rejla, ****** 
****, **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 657/10000, Ing. Drahomíry Smrčkové, ***** 
******* **, ******* spoluvlastnický podíl ve výši 1100/10000, manželů Jiřího a Ester Zvelebilových, 
******** ****, **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 621/10000, manželů Michala a 
Zuzany Bujárkových, ******** ****, **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 700/10000 a 
zřízení úplatných věcných břemen pro uvedené vlastníky pozemkových parcel č. 2294/59, č. 
2294/60, č. 2294/61, č. 2294/62, č. 2294/63, č. 2294/64, č. 2294/65, č. 2294/66, č. 2294/ 67, č. 
2294/68, č. 2294/69, č. 2294/70, č. 2294/71 vše v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za jednorázovou 
finanční náhradu ve výši 1,- Kč vč. příslušné sazby DPH pro každého vlastníka pozemku, 

1.3.  pověřit starostku města podpisem smlouvy obsahující obligatorní náležitosti dle článku 1.2. 
tohoto usnesení.  

R/494/2011 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  úpravu výše nájemného u bytu ** ** * *** ****, ***********, **** ******* *** ***** od 01.06.2011, 
1.2.  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na byt ** ** * *** ****, ***********, **** ******* *** ***** s Pavlem 

Krákorou, *********** ****, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jeho podpisem.  

R/495/2011 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu ** ** * *** ****, ******* ********, **** ******* *** *****, ke dni 31.07.2011 s 
Radkem a Lenkou Koutovými, ******* ******** ****, **** ******* *** *****, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt ** ** * *** ****, ******* ********, **** ******* *** ***** s 
Radkem a Lenkou Koutovými, ******* ******** ****, **** ******* *** *****, ke dni 31.07.2011 a pověřuje 
starostku města jejím podpisem,  

1.3.  záměr města nepronajímat byt ** ** * *** ****, ******* ********, **** ******* *** ***** z důvodu 
připravovaného prodeje dle usnesení zastupitelstva města č. Z/71/2011, část 1.2. - 3. 
Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem.  

R/496/2011 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  že u paní Miloše a Milady Menclových, ********* ****, **** ******* *** *****, 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 .   neschva lu je  
2.1.  výpověď z nájmu bytu ** ** * *** ****, *********, **** ******* *** *****, Miloši a Miladě Menclovým, 

********* ****, **** ******* *** *****, z důvodu doplnění finančních prostředků na účtu kauce.  

R/497/2011 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu  souboru pozemkových parcel - p.p.č. 1033 - vodní plocha o výměře 2192 m²,  
p.p.č. 1032/6 o výměře 64 m², p.p.č. 1032/3 o výměře 1152 m², p.p.č. 818/1 o výměře 2145 m² a 
818/3 o výměře 258 m², vesměs druhu plochy trvalý travní porost, všechny parcely v k.ú. Dvůr 
Králové nad Labem na dobu určitou 25 let s opcí, za roční nájemné 5,- Kč/m2/rok, tj. 29.055 Kč 
ročně za těchto podmínek:  
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- zachování rybníka jako vodní plochy k rekreaci a provedení celkové revitalizace pronajatých 
pozemků 
- v případě předložení projektu revitalizace nájemcem a odsouhlasení projektu revitalizace 
pronajímatelem,  kompenzace nákladů  prokazatelně vložených nájemcem do revitalizace výše 
uvedených pozemků v souladu s odsouhlaseným projektem, a to až do hodnoty nájemného za 
celou dobu pronájmu,   

2 .   uk ládá 
2.1.  vedoucímu RIM-EMM 

2.1.1. zveřejnit záměr pronájmu dle části 1.1.tohoto usnesení na úřední desce Městského úřadu 
Dvůr Králové nad Labem po dobu 30 dnů, 

Termín: 07.06.2011 
2.1.2. zadat zveřejnění záměru pronájmu dle části 1.1. tohoto usnesení v regionálním tisku.  

R/498/2011 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   mění  

1.1.  část usnesení č. R/395/2011 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem., kde v části 2.2.2. 
nahrazuje text „všech prodávaných bytových jednotek z majetku města, dle části 1.1. usnesení č. 
Z/71/2011 - 3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem“ textem ve znění „domů, bytových 
jednotek a stavebních parcel, uvedených v části 1.1. usnesení č. R/395/2011 - 19. Rada města 
Dvůr Králové nad Labem“,  

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

podmínky a realizaci služby znaleckého ocenění prodávaných nemovitostí z majetku města Dvůr 
Králové nad Labem v souladu s článkem 4, odst. 3 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad 
Labem č. 21/2009 - Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, 

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

2.3.  složení hodnotící komise a současně komise pro otevíraní obálek, včetně náhradníků, v 
předloženém znění, 

3 .   uk ládá 
3.1.  vedoucímu RIM-EMM 

3.1.1. zveřejnit Výzvu k podání nabídek do veřejné zakázky dle části 2.1. tohoto usnesení na 
úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem,                  

Termín: 02.06.2011 
3.1.2. vyzvat oslovené uchazeče k předložení nabídek,  

Termín: 02.06.2011 
3.1.3. svolat  hodnotící komisi a předložit ji došlé nabídky uchazečů,             

Termín: 15.06.2011 
3.1.4. předložit radě města výsledek výběru uchazeče a návrh smlouvy o dílo s vybraným 

uchazečem.                                                                    . 
Termín: 21.06.2011 

R/499/2011 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s umístěním kanalizační a vodovodní přípojky v pozemkové parcele č. 558/1 v k.ú. Lipnice u 
Dvora Králové a se vstupem na pozemkovou parcelu č. 558/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvu o umístění s Ing. Pavlínou Bolfovou, *********** *****, ***** * a pověřuje starostku města 

jejím podpisem.  

R/500/2011 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  žádost Farní charity Dvůr Králové nad Labem, zastoupené ředitelkou Mgr. Kateřinou Hojnou, 
Palackého 99, Dvůr Králové nad Labem o pronájem nebytového prostoru č. 9 v čp. 40, náměstí T. 
G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  
2.1.  pronájem nebytového prostoru č. 9 v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, 

Farní charitě Dvůr Králové nad Labem, zastoupené ředitelkou Mgr. Kateřinou Hojnou, Palackého 
99, Dvůr Králové nad Labem, za cenu 520,- Kč/m2/rok vč. uplatnění meziročního inflačního růstu 
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nájemného, stanovenou odchylně od pravidel pro pronajímání nebytových prostor a garáží, na 
dobu určitou 5 let, 

2.2.  nájemní smlouvu na nebytový prostor č. 9 v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad 
Labem s Farní charitou Dvůr Králové nad Labem, zastoupenou ředitelkou Mgr. Kateřinou Hojnou, 
Palackého 99, Dvůr Králové nad Labem, za cenu 520,- Kč/m2/rok vč. uplatnění meziročního 
inflačního růstu nájemného, na dobu určitou 5 let, za účelem provozování sociálně terapeutické 
dílny, za předpokladu, že před podpisem nájemní smlouvy uhradí Farní charita Dvůr Králové nad 
Labem kauci ve výši čtyřnásobku měsíčního nájemného vč. záloh na služby a pověřuje starostku 
města jejím podpisem. K podpisu nájemní smlouvy dojde až po vydání rozhodnutí stavebního 
úřadu, na základě kterého bude možné prostor užívat ke smluvenému účelu nájmu, 

3 .   uk ládá 
3.1.  vedoucímu RIM-RISN 

3.1.1. podat žádost o vydání příslušného rozhodnutí stavebního úřadu za účelem uvedení 
nebytového prostoru č. 9 v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem do 
stavebně-technického stavu, způsobilého smluvenému účelu využití. 

Termín: 08.06.2011 

R/501/2011 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části pozemkové parcely č. 576 o výměře 70 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za 5,- 
Kč/m2/rok, tj za roční nájemné 350,- Kč, Pavlíně Robkové a Ing. Věře Robkové, *** ***** ************ 
***, *** ** **** ******* *** *****, 

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

1.3.  pronájem části pozemkové parcely č. 576 o výměře 252 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za 
5,- Kč/m2/rok, tj za roční nájemné 1.260,- Kč, Aleně Peterové a Jiřímu Hofmanovi, *** ***** 
************ ***, *** ** **** ******* *** *****, 

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

R/502/2011 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  že do výběrového řízení na pronájem bytu č. 21 v čp. 35, Verdek, Dvůr Králové nad Labem se 
přihlásili dva zájemci, z nichž ovšem pouze jeden splnil podmínky výběrového řízení, 

2 .   ruš í  
2.1.  výběrové řízení na pronájem bytu č. 21 v čp. 35, Verdek, Dvůr Králové nad Labem,  

3 .   schva lu je  
3.1.  záměr města pronajmout byt č. 21 v čp. 35, Verdek, Dvůr Králové nad Labem jako byt bez 

předběžného určení, dle pravidel pro hospodaření s městskými byty, za min. cenu 2.600,- 
Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) na dobu určitou 1 rok (cena nájmu je stanovena 
odchylně od pravidel pro hospodaření s městskými byty).  

R/503/2011 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   ruš í  

1.1.  své usnesení číslo R/432/2011 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem, 
2 .   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

2.1.  schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 4/16 k celku na nemovitosti čp. 418, ul. 
Dukelská, sestávající z rodinného domu na st.p.č. 170, st.p.č. 170 a p.p.č. 628, vše v k.ú. Dvůr 
Králové nad Labem, manželům  Ing. Zdeňku Janečkovi a Gabriele Janečkové, ***** ******* ***, *** 
** ***** ******, za kupní cenu 400.000 Kč, sníženou o daň z převodu nemovitostí (3% z kupní ceny), 
kterou za celou nemovitost odvede zprostředkovatel prodeje, tedy za příjem do rozpočtu města ve 
výši 388.000 Kč, 

2.2.  schválit kupní smlouvu na prodej spoluvlastnického podílu města Dvůr Králové nad Labem na 
nemovitosti dle části 2.1. tohoto usnesení  a pověřit starostku města jejím podpisem.  

R/504/2011 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  že do výběrového řízení na pronájem bytu ** *** * *** ***, ********, **** ******* *** *****, se přihlásil 
jediný zájemce, 
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2.   schva lu je  
2.1.  pronájem bytu ** *** * *** ***, ********, **** ******* *** *****, Veronice Farbárové, *********** ***, 

**** ******* *** *****, na dobu určitou 1 rok, za cenu 2.300,- Kč/měsíc, 
2.2.  nájemní smlouvu na byt ** *** * *** ***, ********, **** ******* *** *****, s Veronikou Farbárovou, 

*********** ***, **** ******* *** *****, za cenu 2.300,- Kč/měsíc, na dobu určitou 1 rok, za 
předpokladu, že Veronika Farbárová 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/505/2011 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** *****, ke dni 30.06.2011 s 
Veronikou Žižkovou, ******* **, *******, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** ***** s 
Veronikou Žižkovou, ******* **, *******, ke dni 30.06.2011 a pověřuje starostku města jejím 
podpisem.  

R/506/2011 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  prodloužení nájmu bytu č. 21 v čp. 57, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, 
společnosti P R O X I M A  CZ spol. s r. o., Drahoňovského 64, Hradec Králové, na dobu určitou 6 
měsíců, počínaje dnem 01.08.2011, a to odchylně od pravidel pro hospodaření s městskými byty, 

1.2.  dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na byt č. 21 v čp. 57, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové 
nad Labem se společností P R O X I M A  CZ spol. s r. o., Drahoňovského 64, Hradec Králové, na 
základě kterého bude smlouva prodloužena na dobu určitou, od 01.08.2011 do 31.01.2012, za 
cenu nájemného 4.500,- Kč/měsíc a záloh na služby ve výši 3.000,- Kč/měsíc a pověřuje starostku 
města jeho podpisem, 

1.3.  prominutí poplatku z prodlení ve výši 956,- Kč společnosti P R O X I M A  CZ spol. s r. o., 
Drahoňovského 64, Hradec Králové za pozdní platby nájemného a záloh na služby za byt č. 21 v 
čp. 57, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem.  

R/507/2011 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   odk ládá 

1.1.  své rozhodnutí ve věci zrušení věcného břemene na pozemkových parcelách č. 909/4, č. 911, 
č. 913, č. 914/1 a stavební parcele č. 553 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, bývalém areálu 
chemické čistírny a prádelny, se společností HOLIDAY-PACIFIC HOMES-BOHEMIA, spol. s r.o., 
Alešova 55, 613 00 Brno, a to do doby ukončení  a prezentace výsledků rizikové analýzy.  

R/508/2011 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  informaci, že Milan a Eva Nanárovi, ******** ***, **** ******* *** *****, nepodepsali dohodu o 
ukončení nájemní smlouvy na byt ** *** * *** ***, ********, **** ******* *** *****, 

2 .   ruš í  
2.1.  své usnesení č. R/398/2011 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 03.05.2011, 

3 .   schva lu je  
3.1.  ukončení nájmu bytu ** *** * *** ***, ********, **** ******* *** *****, ke dni 15.06.2011 s Milanem a 

Evou Nanárovými, ******** ***, **** ******* *** *****, 
3.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt ** *** * *** ***, ********, **** ******* *** ***** s 

Milanem a Evou Nanárovými, ******** ***, **** ******* *** *****, ke dni 15.06.2011 a pověřuje 
starostku města jejím podpisem. Dohoda bude zároveň obsahovat i vzájemné započtení 
pohledávek Milana a Evy Nanárových na nájemném, zálohách na služby, vyúčtování služeb a 
poplatku z prodlení v celkové výši 25.861,- Kč s vloženými investicemi do rekonstrukce bytu, kterou 
Nanárovi provedli.  

R/509/2011 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  že na výzvu k podání nabídek na pronájem nebytového prostoru č. 1 v čp. 2961, Eduarda 
Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, reagoval jediný zájemce, který nesplnil podmínky výběrového 
řízení, 

 



Strana 10/15 

2.   ruš í  
2.1.  výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru č. 1 v čp. 2961, Eduarda Zbroje, Dvůr 

Králové nad Labem, 
3 .   schva lu je  

3.1.  záměr pronajmout nebytový prostor č. 1 v čp. 2961, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, 
3.2.  složení komise pro otevírání obálek a výběrové řízení: Jan Bém (náhradník Dušan Kubica), 

Tomáš Machek (náhradník Jiří Janeček) a Helena Mojiková (náhradník Jana Lejsková), 
4 .   vyzývá 

4.1.  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, 
- při jakémkoliv jiném využití nebytového prostoru bude nájemní smlouva uzavřena pro účely dle 

aktuálního stavebně-technického určení a nájemce si nejpozději do 3 měsíců od podpisu 
nájemní smlouvy zajistí vydání příslušného rozhodnutí stavebního úřadu, na základě kterého 
bude možné prostor užívat k nabídnutému účelu nájmu, 

- případné stavební úpravy nutné k zajištění rozhodnutí stavebního úřadu si zajistí nájemce sám 
na vlastní náklady, následně mu budou kompenzovány s nájemným, 

- kritéria výběru: cena - koef. 0,6, využití NP - koef. 0,4, 
5 .   uk ládá 

5.1.  vedoucímu RIM-EMM 
5.1.1. 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 4.1 tohoto usnesení.  

Termín: 06.06.2011 

R/510/2011 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  informaci o vrácení faktur za čištění odpadních vod společností VODOVODY A KANALIZACE 
Dvůr Králové nad Labem spol. s r.o., 

2 .   schva lu je  
2.1.  znění odpovědi města Dvůr Králové nad Labem na dopisy společnosti VODOVODY A 

KANALIZACE Dvůr Králové nad Labem spol. s r.o. ve věci fakturace nákladů za čištění odpadních 
vod a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/511/2011 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků v 
předloženém znění pro zadávací řízení nadlimitní veřejné zakázky na službu zadanou v otevřeném 
řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na 
zhotovitele akce: „Dvůr Králové nad Labem - analýza rizik přítomnosti chlorovaných uhlovodíků v 
podzemních vodách v jímacím území Dvůr Králové nad Labem", 

2 .   bere  na  vědomí  
2.1.  zveřejnění této zakázky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v 

platném znění, na portálu ISVZUS dnem 10.05.2011,  
3 .   uk ládá 

3.1.  vedoucímu RAF 
3.1.1. zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu nejbližší rozpočtové změny.  

Termín: 31.08.2011 

R/512/2011 - 22. 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.  další informace o vývoji situace okolo vodovodů a kanalizace ve vlastnictví města.  

R/513/2011 - 22. 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: „Zpracování dokumentace pro metropolitní komunikační síť města 
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Dvůr Králové nad Labem", v souladu s článkem 4 bod 4 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad 
Labem č. 21/2009 - Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, 

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

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

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

2 .   uk ládá 
2.1.  vedoucí RIM 

2.1.1. zajistit, aby členové hodnotící komise (případně náhradníci za členy komise) zahájili svoji 
činnost prvním jednáním dne 22.06.2011 před otevíráním obálek s doručenými nabídkami, 

Termín: 22.06.2011 
2.1.2. zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech, 

Termín: 31.05.2012 
Kontrolní termín: 01.12.2011 
Kontrolní termín: 01.04.2012 

2.1.3. podat zprávu radě města o následných jednáních s potenciálním spoluinvestorem investiční 
akce „Metropolitní síť města Dvůr Králové nad Labem", 

Termín: 31.10.2011 
2.2.  vedoucímu RAF 

2.2.1. zahrnout odsoutěžené, potřebné finanční prostředky do návrhu rozpočtu pro rok 2012.  
Termín: 31.10.2011 

R/514/2011 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  souhlasit s rozšířením Smlouvy o poskytnutí dotace č. HK/0507/S na projekt „Rekonstrukce 
náměstí T. G. Masaryka včetně přilehlých komunikací v ulici Palackého a J. Hory" o specifikaci 
zvláštního běžného účtu projektu,  

1.2.  schválit dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. HK/0507/S na projekt „Rekonstrukce 
náměstí T. G. Masaryka včetně přilehlých komunikací v ulici Palackého a J. Hory“ a pověřit 
starostku města jeho podpisem.  

R/515/2011 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  schválit přijetí dotace na rekonstrukci Městských lázní ve Dvoře Králové nad Labem ve výši 
2.000.000,- Kč,  

1.2.  schválit Smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje a 
pověřit starostku města jejím podpisem,  

2 .   uk ládá 
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1. zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu 3. rozpočtové změny.  
Termín: 23.08.2011 

R/516/2011 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  se změnou termínu splnění předmětu díla u Smlouvy o dílo ev. číslo RIM/DÍLO-2010/931, 
kterou město Dvůr Králové nad Labem uzavřelo se společností VIS, Vodohospodářsko-inženýrské 
služby spol. s r. o. tak, že termín splnění je dle článku 4 stanoven na 07/11, 

2 .   schva lu je  
2.1.  dodatek č. 2 k výše uvedené SOD ve smyslu bodu 1 a pověřuje starostku města jeho podpisem.  

R/517/2011 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  se změnou data ukončení akce: „Obnova fasád objektů čp. 58 a 59 Dvůr Králové nad Labem" 
na den 17.06.2011, 

2 .   schva lu je  
2.1.  dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby: „Obnova fasád objektů čp. 58 a 59 Dvůr 

Králové nad Labem" se zhotovitelem, firmou Lestav spol. s r.o., Dvůr Králové nad  Labem, a 
pověřuje starostku města jeho podpisem.  
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R/518/2011 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  aktualizaci Ceníku prací a služeb Technických služeb města Dvora Králové nad Labem v sekci 
„sportoviště - a. pronájem fotbalového hřiště", kde se vypouští položky: použití časomíry a použití 
hlediště pro komerční účely s platností od 01.06.2011.  

R/519/2011 - 22. 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: "Rekonstrukce soc. zařízení v MŠ E. Krásnohorské" v souladu s 
vnitřním předpisem 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 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, 

2 .   uk ládá 
2.1.  vedoucí RIM 

2.1.1. zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech, 
Termín: 22.08.2011 

Kontrolní termín: 29.07.2011 
2.1.2. zajistit zahájení činnosti hodnotící komise (případně náhradníků za členy komise) tak, aby 

zahájila svoji činnost prvním jednáním dne 17.06.2011 před otevíráním obálek s doručenými 
nabídkami, 

Termín: 17.06.2011 
2.2.  vedoucímu RAF 

2.2.1. zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu nejbližší rozpočtové změny.  
Termín: 30.08.2011 

R/520/2011 - 22. 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: "Oprava části střechy ZŠ Schulzovy sady, úsek Legionářská 407, 
Dvůr Králové nad Labem" jako veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., 

1.2.  zveřejnění této veřejné zakázky na úřední desce městského úřadu 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, 

2 .   uk ládá 
2.1.  vedoucí RIM 

2.1.1. zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech, 
Termín: 16.09.2011 

Kontrolní termín: 10.08.2011 
2.1.2. zajistit zahájení činnosti hodnotící komise (případně náhradníků za členy komise) tak, aby 

zahájila svoji činnost prvním jednáním dne 20.06.2011 před otevíráním obálek s doručenými 
nabídkami.  

Termín: 20.06.2011 

R/521/2011 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  předložené možnosti zakoupení a pronájmu licencí Microsoft, 
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2.   schva lu je  
2.1.  zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací 

dokumentaci a realizaci akce: Nákup licencí Microsoft v souladu s článkem 4 bodu 3 vnitřního 
předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 21/2009 Pravidla pro zadávání zakázek malého 
rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, 

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

2.3.  vedoucího odboru informatiky jako osobu oprávněnou jednat jménem zadavatele v rámci 
veřejné zakázky, 

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

2.5.  provedení výběrového řízení prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (správa veřejných 
zakázek) a následným využitím elektronické aukční síně ke konání soutěžního kola (e-aukce) nad 
rámec uvedeného vnitřního předpisu, 

3 .   uk ládá 
3.1.  vedoucímu OI 

3.1.1. zajistit činnost hodnotící komise ke dni 22.06.2011, 
Termín: 22.06.2011 

3.1.2. zajistit přípravu veřejné zakázky a její realizaci v navržených termínech.  
Termín: 22.06.2011 

R/522/2011 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s rozšířením smluvního vztahu se spol. Wolters Kluwer ČR, a.s. o navýšení počtu licencí v 
aplikaci ASPI, 

2 .   schva lu je  
2.1.  dodatek č. 1 Licenční smlouvy se spol. Wolters Kluwer ČR, a.s. a pověřuje starostku města jeho 

podpisem.  

R/523/2011 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s nabytím technického zhodnocení majetku pro Pečovatelskou službu Města Dvůr Králové nad 
Labem v objektu Dům Žofie, Bezručova čp. 1006, Dvůr Králové nad Labem, montáží vnitřních 
žaluzií do oken v přízemí uvedeného objektu.  

R/524/2011 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, 
Procházkova 818, 541 01 Trutnov pro Dětskou ozdravovnu Království, Nemojov 150, na 
rekonstrukci venkovního bazénu, 

1.2.  darovací smlouvu se Sdružením ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, Procházkova 818, 541 
01 Trutnov a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/525/2011 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  možnost financovat provoz sociální služby azylový dům v Domě Žofie ve Dvoře Králové nad 
Labem z individuálního projektu Královéhradeckého kraje, přibližně na období jednoho roku, cca 
do července 2012, 

2 .   schva lu je  
2.1.  žádost o spolupráci při zajištění finančních prostředků na sociální službu azylový dům v Domě 

Žofie ve Dvoře Králové nad Labem, dle přílohy č. 2, a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/526/2011 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   neschva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Sdružení obrany spotřebitelů Královéhradeckého kraje, Na Drahách 110, 
Albrechtice nad Orlicí.  

R/527/2011 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  obsah zápisu do kroniky města za rok 2009, 



Strana 14/15 

2.   uk ládá 
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

2.1.1. zajistit tisk 5 ks kroniky za rok 2009.  
Termín: 30.09.2011 

R/528/2011 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   ruš í  

1.1.  pověření k podpisu dohod o předání a převzetí vstupenek na kulturní akce Petře Sklenářové, ke 
dni 31.05.2011, 

2 .   pověřu je  
2.1.  Janu Mikyskovou, s účinností od 06.06.2011, k podepisování dohod o předání a převzetí 

vstupenek na kulturní akce.  

R/529/2011 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s prodloužením termínu, a to do 30.6.2011, pro předání kompletně zpracované grafické podoby 
vlastivědné knihy pro tisk, 

2 .   schva lu je  
2.1.  dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na kompletní zpracování grafické podoby vlastivědné knihy 

uzavřené s Dušanem Sedlačíkem, 5. května 2203, Dvůr Králové nad Labem, a pověřuje starostku 
města jeho podpisem.  

R/530/2011 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   vyh lašu je  

1.1.  2. kolo dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem 
na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou kulturní památkou nebo které se 
nacházejí na území Městské památkové zóny města Dvůr Králové nad Labem s termínem pro 
přijímání žádostí od  01.06.2011 - 07.07.2011, 

2 .   uk ládá 
2.1.  vedoucí ŠKS 

2.1.1.  zajistit informování veřejnosti o vypsání 2. kola dotačního programu.  
Termín: 01.06.2011 

R/531/2011 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  doporučující dopis města Dvůr Králové nad Labem, za účelem podpory žádosti společnosti 
OSNADO spol. s.r.o., Nádražní 501, Svoboda nad Úpou, o dotaci z rozpočtu Ministerstva místního 
rozvoje a pověřuje starostku města jeho podpisem.  

R/532/2011 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  schválit částečné zapracování záměru č. 212 do nového územního plánu Dvůr Králové nad  
Labem na p.p.č. 905/5 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem v rozsahu dle grafické přílohy,  

1.2.  změnit své usnesení č.Z/51/2011-3.ZM pro záměr č.182 a schválit zapracování tohoto záměru 
do nového územního plánu Dvůr Králové nad Labem částečně v rozsahu dle grafické přílohy.  

R/533/2011 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  program 4. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného ve čtvrtek 
09.06.2011 od 15 hodin v sále  Hankova domu. 
1. Zahájení 
2. Zpráva o plnění usnesení ZM  
3. Výbory ZM 
4. Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2010  
5. Závěrečný účet města za rok 2010  
6. Územní plán Dvůr Králové nad Labem - záměry města  
7. Územní plán Dvůr Králové nad Labem - záměry fyzických a právnických osob  
8. Změna č. 11 územního plánu města Dvůr Králové nad Labem - schválení zadání a předmět     
     změny 
9. Pojmenování nových ulic v lokalitách Tyršova, Ve Strži a Pod Hřištěm 
10. OZV města o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství  
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11. Veřejnoprávní smlouva s obcí Vítězná  
12. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě s obcí Hřibojedy  
13. OZV města o ochraně nočního klidu  
14. Smlouva o převodu práv a povinností z dohody o rekonstrukci části ulice Mánesova   
15. Smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace „Rekonstrukce Městských lázní“ 
16. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace č. HK/0507/S na projekt: „Rekonstrukce náměstí T. G. 
     Masaryka vč. přilehlých komunikací v ulici Palackého a J. Hory“  
17. Majetkové záležitosti   
18. Rozvojový plán Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem pro roky 2011 - 2013  
19. Zřizovací listina Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem  
20. Cena „Osobnost města Dvůr Králové nad Labem“ za rok 2010  
21. Dotace Tělovýchovné jednotě Dvůr Králové nad Labem na rok 2011  
22. Dotace z dotačního programu města na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou       
     nemovitou kulturní památkou nebo které se nacházejí na území Městské památkové zóny 
     města Dvůr Králové nad Labem  
23. Doplňující zdroj financování   
24. Vodovod a kanalizace pro veřejnou potřebu v majetku města Dvůr Králové nad Labem  
25. Rozpočtová změna č. 2 pro rok 2011  
26. Diskuze 
27. Závěr 
  

R/534/2011 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  vzít na vědomí předloženou zprávu o plnění usnesení přijatých zastupitelstvem města.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Edita Vaňková                    Jan Bém 
            starostka města                              místostarosta  

 


