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RADA  MĚSTA  DVŮR  KRÁLOVÉ  NAD  LABEM 

 

24. 
VÝPIS  Z  USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané dne 14.06.2011 

 

R/536/2011 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  průběžné plnění úkolů uložených radou města ke dni 07.06.2011, 
2 .   schva lu je  

2.1.  nové termíny nesplněných úkolů uložených radou města dle přílohy č. 1. 

R/537/2011 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  změnu cen oběda a rozdělení poskytovaných služeb v oblasti zajištění stravování od 
01.06.2011 od dodávající organizace JUTA, a.s. závod 03 Eklova ul., Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  
2.1.  Dodatek č. 3 k Dohodě o poskytování obědů s firmou JUTA.a.s., závodem 03 se sídlem Eklova 

ulice, Dvůr Králové nad Labem  a pověřuje starostku města podpisem tohoto dodatku.  

R/538/2011 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  hodnoty aktuálních zůstatků fondů jednotlivých městem zřízených příspěvkových organizací dle 
přílohy Stavy fondů příspěvkových organizací k 30.4.2011.  

R/539/2011 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  změnu ceníku IREDO od 1.7.2011, 
2 .   souh las í  

2.1.  s úpravou (navýšením) ceny dle tarifních podmínek městské autobusové dopravy Dvůr Králové 
nad Labem platných od 01.07.2011 takto: 

- jednoduchá jízdenka IREDO (obyčejné jízdné)                  10 Kč 
- jednoduchá poloviční jízdenka IREDO (zlevněné jízdné)       5 Kč   
- jednoduchá jízdenka IREDO (v pásmu do ZOO)                 15 Kč 
- jednodenní síťové jízdné IREDO (pro jednotlivce)              110 Kč 

3 .   schva lu je  
3.1.  dodatek č. 1 dohody o vyúčtování tržeb v městské hromadné dopravě ze dne 29.12.2009 

uzavřené se společností OREDO s.r.o. se sídlem Nerudova 104, Hradec Králové a pověřuje 
starostku města jeho podpisem.  

R/540/2011 - 24. 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. 9/2011 Podmínky pro zřízení vyhrazeného 
parkovacího místa s účinností od 15.06.2011 a pověřuje starostku města jeho podpisem,  
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2.   souh las í  
2.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města Dvůr Králové nad 

Labem,  
3 .   uk ládá  

3.1.  vedoucímu ODP 
3.1.1. zajistit zveřejnění vnitřního předpisu města č. 9/2011.  

Termín: 17.06.2011 

R/541/2011 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s prováděním stavebních prací v ulici Štefánikova ve dnech 16.08.2011 až 18.08.2011 v 
nočních hodinách,  

2 .   udě lu je  
2.1.  výjimku z omezení v článku II. Obecně závazné vyhlášky č. 9/2011 o ochraně nočního klidu a 

regulaci hlučných činností ve dnech 16.08.2011 až 18.08.2011 pro společnost EVČ s.r.o. se sídlem 
Pardubice, Arnošta z Pardubic 676.  

R/542/2011 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   ruš í  

1.1.  úkol 3.1.3. uložený vedoucí RIM usnesením RM-2011-01278, ze dne 03.05.2011.  

R/543/2011 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s provedením zadávacího řízení na výběr zhotovitele a zadávacího řízení na výběr technického 
dozoru formou mandátní smlouvy, 

2 .   schva lu je  
2.1.  mandátní smlouvu se společností Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., se sídlem nám. 

Československé armády 37, 551 01 Jaroměř na přípravu a organizaci zadávacího řízení na výběr 
zhotovitele a zadávacího řízení na výběr technického dozoru projektu „Regenerace zeleně 
vybraných lokalit města Dvůr Králové nad Labem“ a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

3 .   souh las í  
3.1.  s udělením plné moci k zastupování města Dvůr Králové nad Labem při přípravě a organizaci 

zadávacího řízení na výběr zhotovitele a zadávacího řízení na výběr technického dozoru projektu 
„Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr Králové nad Labem" pro mandatáře Ekologický 
rozvoj a výstavba s.r.o. Jaroměř, 

4 .   zm ocňu je  
4.1.  Ekologický rozvoj a výstavbu s.r.o., se sídlem nám. Československé armády 37, 551 01 

Jaroměř, IČ: 27504514, zastoupené prokuristou, Ing. Lidmilou Rutter, k zastupování města Dvůr 
Králové nad Labem, a to v rozsahu plné moci, která je přílohou č. 1  k mandátní smlouvě, a 
pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/544/2011 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  důvody pro zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu: "Technický dozor 
investora pro akci - Zateplení DPS Sadová čp. 2755, Dvůr Králové nad Labem" v návaznosti na 
přesun celé akce do roku 2012, 

2 .   ruš í  
2.1.  usnesení číslo R/5/2011 - 5. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 11.01.2011, 
2.2.  zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: "Technický dozor investora pro 

akci - Zateplení DPS Sadová čp. 2755, Dvůr Králové nad Labem", 
3 .   uk ládá  

3.1.  vedoucí RIM 
3.1.1. zajistit informování všech účastníků o zrušení zadávacího řízení na akci: "Technický dozor 

investora pro akci - Zateplení DPS Sadová čp. 2755, Dvůr Králové nad Labem".  
Termín: 21.06.2011 
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R/545/2011 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  úhradu dluhu za vodné a stočné z faktury č. 2102762 ve výši Kč 4.733,- formou tří splátek (1 x 
Kč 1.733,- a 2 x Kč 1.500,-) ***** *******, majitelce domu *** *** * *** ******, 

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

R/546/2011 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s § 102 odst. 3) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, finanční dotaci ve výši 50.000,- Kč pro Městské vodovody a kanalizace Dvůr 
Králové nad Labem s.r.o. na zajištění prvotních finančních nákladů nově vzniklé společnosti, 

1.2.  smlouvu o poskytnutí finanční dotace pro výše uvedený účel se společností Městské vodovody 
a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s.r.o. se sídlem Raisova 1032, 544 01 Dvůr Králové nad 
Labem a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/547/2011 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s rozdělením ceny díla na akci: "Obnova fasád objektů čp. 58 a čp. 59 Dvůr Králové nad 
Labem" dle požadavku ministerstva kultury samostatně na jednotlivé objekty čp. 58 a čp. 59, 

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

Dvůr Králové nad Labem" se zhotovitelem, firmou Lestav spol. s r.o., Dvůr Králové nad  Labem, a 
pověřuje starostku města jeho podpisem.  

R/548/2011 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  dosavadní průběh jednání o nabídce firmy RENGL s.r.o. na převzetí správy a provozování 
plakátovacích ploch včetně jejich kompletní revitalizace a zajištění veškerého souvisejícího servisu, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM 

2.1.1. připravit podklady pro zveřejnění záměru města vybrat nového provozovatele a správce 
plakátovacích ploch včetně zajištění jejich kompletní revitalizace a veškerého souvisejícího 
servisu.  

Termín: 20.07.2011 

R/549/2011 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  plnění úkolů z 21. RM ze dne 17.05.2011 pod č. R/419/2011 - 3.2.1.; č. R/428/2011 - 3.2.1. a č. 
R/428/2011 - 3.2.2. od TSm, 

2 .   kons ta tu je  
2.1.  že TSm nesplnily úkoly pod č. R/419/2011 - 3.2.1. a č. R/428/2011 - 3.2.1 a tím nemůže dojít k 

naplnění usnesení RM č. R/428/2011 -2.1, 
3 .   uk ládá  

3.1.  řediteli Technických služeb města 
3.1.1. přepracovat a předložit RM, jaká konkrétní opatření přijal k zabezpečení vyrovnanosti 

hospodaření do konce roku 2011, součástí bude  analýza ziskovosti jednotlivých činností dle 
zřizovací listiny, z které i  mimo jiné vyplyne, jaká je optimální potřeba zaměstnanců k 
poskytnutému provoznímu příspěvku na danou činnost a  na tato zjištění bude navazovat 
opatření v personální oblasti, 

Termín: 09.08.2011 
3.1.2. znovu předložit jasný a reálný plán ozdravení hospodaření TSm. Výchozí stav, signalizující 

nutnost ozdravení hospodaření TSm, je dán výsledkem hospodaření za rok 2010, ztrátou. 
Rovněž podmínky hospodaření roku 2011 jsou dány ze strany města výší provozního 
příspěvku, schváleného v rozpočtu města, který je nezbytné považovat za konečný. Opatření k 
ozdravení hospodaření musejí reagovat na tuto situaci a zajistit, aby výsledek hospodaření za 
rok 2011 nebyl ztrátový při současné výši provozního příspěvku a současně, aby se nesnížil 
rozsah prováděných prací ve městě. Z toho plyne, že opatření musejí směřovat ke zvýšení 
produktivity činnosti TSm, což není totožné s prostým snížením nákladů či zastavením investic 
a předložit RM rozdělení ročního provozního příspěvku  do jednotlivých měsíců v roce podle 
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předpokládaného či plánovaného rozsahu činnosti v daném měsíci a čerpání těchto příspěvků 
sledovat a usměrňovat tak, aby byly provedeny požadované práce a současně aby nedošlo k 
předčasnému vyčerpání ročního příspěvku.  

Termín: 09.08.2011 

R/550/2011 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s podáním podnětu Ministerstvu zemědělství ČR Praha ve věci odebrání povolení k 
provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu v majetku města Dvůr Králové nad 
Labem společnosti Vodovody a kanalizace Dvůr Králové n. L. spol. s r. o.,  

2 .   schva lu je  
2.1.  znění dopisu Ministerstvu zemědělství ČR Praha, kterým město výše uvedený podnět podává a 

pověřuje starostku jeho podpisem.  

R/551/2011 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části pozemkové parcely č. 3639 o výměře 60 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za 
5,- Kč/m2/rok, tj. za roční nájemné 300,- Kč, Josefu Černému, ***** ********** ****, *** ** **** ******* 
*** *****, 

1.2.  nájemní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/552/2011 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   neschva lu je  

1.1.  přidělení sociálního bytu - v mimořádně tíživé životní situaci Heleně Šafkové, ********* ***, **** 
******* *** ***** a její žádost zamítá.  

R/553/2011 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  informaci, že do výběrového řízení na pronájem bytu č. 21 v čp. 940, Tyršova, Dvůr Králové nad 
Labem, ve kterém byla min. cena nájemného stanovena na 5.496,- Kč/měsíc (zveřejnění č. 
38/2011), se nepřihlásil žádný zájemce, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RIM-EMM 

2.1.1. zveřejnit záměr pronájmu dle usnesení rady města č. R/381-1.1/2011 - 19. Rada města Dvůr 
Králové nad Labem ze dne 03.05.2011 na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad 
Labem.  

Termín: 22.06.2011 

R/554/2011 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  informaci, že do výběrového řízení na pronájem bytu č. 22 v čp. 72, Revoluční, Dvůr Králové 
nad Labem, ve kterém byla min. cena nájemného stanovena na 3.916,- Kč/měsíc (zveřejnění č. 
34/2011), se nepřihlásil žádný zájemce, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RIM-EMM 

2.1.1. zveřejnit záměr pronájmu dle usnesení rady města č. R/352-1.1/2011 - 16. Rada města Dvůr 
Králové nad Labem ze dne 19.04.2011 na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad 
Labem.  

Termín: 22.06.2011 

R/555/2011 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   neschva lu je  

1.1.  podání žádosti o povolení ke kácení dřeviny (1 ks ořechu dle přílohy tohoto usnesení) 
rostoucího na pozemku p.p.č. 576, k.ú. Dvůr Králové nad Labem. 

R/556/2011 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   ruš í  

1.1.  část 3.2. usnesení č. R/483/2011 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RIM-EMM 

2.1.1. vypracovat a předložit radě města ke schválení darovací smlouvu na 20 ks lehátek z majetku 
města do majetku DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem, 

Termín: 28.06.2011 
2.2.  ředitelce MŠ El. Krásnohorské 

2.2.1. zajistit přemístění 20 ks lehátek z MŠ Elišky Krásnohorské do DDM Jednička Dvůr Králové 
nad Labem 

Termín: 30.06.2011 

R/557/2011 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  demontáž 11 kusů převlékacích kabin v areálu Tyršova koupaliště, umístěných pod terasou na 
st.p.č. 2052/3 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, venkovní řada směrem k plaveckému bazénu, 

2 .   uk ládá  
2.1.  řediteli Technických služeb města 

2.1.1. provést demontáž kabin dle části 1.1. usnesení a úpravu prostoru uvolněného 
demontovanými kabinami na klidovou zónu s posezením, 

Termín: 24.06.2011 
2.1.2. předložit odboru RIM, oddělení EMM doklad o uložení demontovaných kabin a jejich převodu 

do materiálových zásob Technických služeb města Dvora Králové nad Labem, 
Termín: 24.6.2011 

2.2.  vedoucímu RIM-EMM 
2.2.1. provést snížení hodnoty majetku ve výpůjčce Technických služeb města Dvora Králové nad 

Labem a připravit nové znění smlouvy o výpůjčce po provedeném snížení hodnoty sdruženého 
objektu Tyršova koupaliště.  

Termín: 30.06.2011 

R/558/2011 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  že u Tělovýchovné jednoty, nábřeží Jiřího Wolkera 137, Dvůr Králové nad Labem, došlo k 
prodlení s platbou nájemného a záloh na služby za měsíc duben 2011, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RIM-EMM 

2.1.1. jednat se zástupci Tělovýchovné jednoty, nábřeží Jiřího Wolkera 137, Dvůr Králové nad 
Labem, o změně smlouvy o nájmu na nebytový prostor č. 3 v čp. 2, náměstí T. G. Masaryka, 
Dvůr Králové nad Labem, spočívající ve změně doby nájmu z doby neurčité na dobu určitou, do 
31.12.2011 a podat radě města informaci o výsledku tohoto jednání.  

Termín: 02.08.2011 

R/559/2011 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 659/2, č. 660/1, č. 
3608/2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 10.000,- Kč bez 
příslušné sazby DPH a se vstupem na pozemkové parcely č. 659/2, č. 660/1, č. 3608/2 v k.ú. Dvůr 
Králové nad Labem pro ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, 

2 .   pověřu je  
2.1.  starostku města podpisem smlouvy obsahující obligatorní náležitosti dle bodu 1.1. tohoto 

usnesení 

R/560/2011 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodeje části pozemkové parcely č. 5/3 a stavební parcely č. 77 v k.ú. Žirecká Podstráň, 
za kupní cenu ve výši 180,- Kč/m2, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RIM-EMM 

2.1.1. zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr prodeje části 
pozemkové parcely č. 5/3 a stavební parcely č. 77 v k.ú. Žirecká Podstráň.  

Termín: 14.06.2011 
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R/561/2011 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s uložením plynovodní přípojky do pozemkové parcely č. 560/1 v k.ú. Lipnice u Dvora Králové a 
se vstupem na pozemkovou parcelu č. 560/1 v k.ú. Lipnice u Dvora Králové, 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvu o umístění s Jaroslavou Bukovanskou, ******* ***, **** ******* *** ***** a pověřuje 

starostku města jejím podpisem.  

R/562/2011 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  splátky dlužné částky za pronájem bytu č. ** * ** ***, *******, **** ******* *** *****, ve výši 13.690,- 
Kč zvýšenou o 8%, tj. 14.785,- Kč celkem, ***** *********, ******* ***, **** ******* *** *****, formou 
pravidelných měsíčních splátek ve výši 6 x 2.378,- Kč a 1 x 517,- Kč,  

1.2.  dohodu o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady formou měsíčních splátek s Lenkou 
Řeháčkovou, ******* ***, **** ******* *** ***** dle bodu 1.1 tohoto usnesení a pověřuje starostku 
města jejím podpisem.  

R/563/2011 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodeje pozemkových parcel č. 35 a č. 36, obě v k.ú. Žireč Městys, 
2 .   uk ládá  

2.1.  vedoucímu RIM-EMM 
2.1.1. zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr prodeje dle 

článku 1.1. tohoto usnesení.  
Termín: 21.06.2011 

R/564/2011 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  podání žádosti o provedení pozemkových úprav v katastrálním území Lanžov za podmínky, že 
zapojení pozemků, evidovaných na LV 384 pro k.ú. Lanžov, bude vyžadovat realizace žádostí o 
provedení pozemkových úprav z podnětu vlastníků sousedních pozemků v k.ú. Lanžov, 

2 .   pověřu je  
2.1.  starostku města podpisem žádosti o pozemkové úpravy, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RIM-EMM 

3.1.1.  odeslat podepsanou žádost Obecnímu úřadu Lanžov.  
Termín: 21.06.2011 

R/565/2011 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 220/2 v k.ú. Žirecká Podstráň, 
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 1.1. tohoto usnesení.  
Termín: 21.06.2011 

R/566/2011 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s provedením přeložky plynovodní přípojky, vybudováním nového objektu hlavního uzávěru 
plynu na stavební parcele č. 477/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem a se vstupem na stavební 
parcelu č. 477/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  s provedením přeložky plynovodní přípojky, úpravou stávajícího objektu hlavního uzávěru plynu 
na stavební parcele č. 504 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem a se vstupem na stavební parcelu č. 
504 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 

1.3.  s provedením přeložky plynovodní přípojky, vybudováním nového objektu hlavního uzávěru 
plynu na stavební parcele č. 1047 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem a se vstupem na stavební 
parcelu č. 1047 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 
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1.4.  s provedením přeložky plynovodní přípojky, úpravou stávajícího objektu hlavního uzávěru plynu 
na stavební parcele č. 1047 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem a se vstupem na stavební parcelu č. 
1047 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 

1.5.  s provedením přeložky plynovodní přípojky, úpravou stávajícího objektu hlavního uzávěru plynu 
na stavební parcele č. 500 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem a se vstupem na stavební parcelu č. 
500 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  
2.1.  dohodu o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení a o právu 

provést stavbu na stavební parcele č. 477/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem pro vybudování 
nového objektu hlavního uzávěru plynu s VČP Net, s.r.o., Pražská třída 485, Hradec Králové , 
která je na základě plné moci zastoupena společností RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 
499/1, Brno a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2.2.  dohodu o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení a o právu 
provést stavbu na stavební parcele č. 504 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem pro úpravu stávajícího 
objektu hlavního uzávěru plynu s VČP Net, s.r.o., Pražská třída 485, Hradec Králové , která je na 
základě plné moci zastoupena společností RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno 
a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2.3.  dohodu o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení a o právu 
provést stavbu na stavební parcele č. 1047 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem pro vybudování nového 
objektu hlavního uzávěru plynu s VČP Net, s.r.o., Pražská třída 485, Hradec Králové , která je na 
základě plné moci zastoupena společností RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno 
a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2.4.  dohodu o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení a o právu 
provést stavbu na stavební parcele č. 1047 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem pro úpravu stávajícího 
objektu hlavního uzávěru plynu s VČP Net, s.r.o., Pražská třída 485, Hradec Králové , která je na 
základě plné moci zastoupena společností RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno 
a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2.5.  dohodu o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení a o právu 
provést stavbu na stavební parcele č. 500 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem pro úpravu stávajícího 
objektu hlavního uzávěru plynu s VČP Net, s.r.o., Pražská třída 485, Hradec Králové , která je na 
základě plné moci zastoupena společností RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno 
a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/567/2011 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  žádost RNDr. Stanislava Brázdila a Larysy Anatolijivny Sarabun, ***** ******* ****, **** ******* *** 
***** o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu ** ** * *** ****, ***** *******, **** ******* *** ***** a o splátky 
dlužné částky za nájemné a zálohy na služby, 

2 .   neschva lu je  
2.1.  zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu ** ** * *** ****, ***** *******, **** ******* *** *****, RNDr. 

Stanislavu Brázdilovi a Laryse Anatolijivně Sarabun, ***** ******* ****, **** ******* *** *****, 
2.2.  splátky dlužné částky ve výši 13.276,- Kč s poplatkem z prodlení ve výši ke dni 14.06.2011 za 

pronájem bytu ** ** * *** ****, ***** *******, **** ******* *** *****, RNDr. Stanislavu Brázdilovi a Laryse 
Anatolijivně Sarabun, ***** ******* ****, **** ******* *** *****.  

R/568/2011 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í ,  že  

1.1.  u Petra Vatuni, ******* ***, **** ******* *** ***** byl naplněn výpovědní důvod pro výpověď z 
nájmu bytu ** * * *** ***, *******, **** ******* *** ***** dle § 711 odst. 2 písm. b) zákona č. 40/1964 
Sb., občanský zákoník v platném znění, 

2 .   schva lu je  
2.1.  výpověď z nájmu bytu ** * * *** ***, *******, **** ******* *** *****, Petru Vatuňovi, ******* ***, **** 

******* *** *****, dle § 711 odst. 2 písm. b) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném 
znění, a to v případě, že finanční prostředky na účtu kauce nebudou doplněny nejpozději do 
25.06.2011.  
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R/569/2011 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  splátky dlužné částky za nedoplatek vyúčtování služeb ve výši 5.750,-- Kč zvýšenou o 8 %, tj 
7.290,-- Kč Heleně Hlouškové, ******* ******** ***, **** ******* *** *****, formou pravidelných 
měsíčních splátek od července 2011 ve výši 7 x 1.000,-- Kč a 1 x 290,-- Kč, 

1.2.  dohodu o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady měsíčními splátkami s Helenou Hlouškovou, 
******* ******** ****, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/570/2011 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  že u Pavla a Moniky Bandových, ******* ****** ****, **** ******* *** *****, byl naplněn výpovědní 
důvod dle § 711 odst. 2 písm. b) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění pro 
výpověď z nájmu bytu ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** *****,* 

2 .   schva lu je  
2.1.  výpověď z nájmu bytu ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** *****, Pavlu a Monice 

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

R/571/2011 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  informaci, že na výzvu k podání nabídky na pronájem nebytového prostoru č. 1 v čp. 511, 
Tylova, Dvůr Králové nad Labem, reagoval jediný zájemce, 

2 .   schva lu je  
2.1.  pronájem nebytového prostoru č. 1 v čp. 511, Tylova, Dvůr Králové nad Labem, společnosti 

POWER HAND s.r.o., Palackého 741, Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou 5 let, za cenu 
870,- Kč/m2/rok, vč. uplatnění meziročního inflačního růstu nájemného, 

2.2.  nájemní smlouvu na nebytový prostor č. 1 v čp. 511, Tylova, Dvůr Králové nad Labem, se 
společností POWER HAND s.r.o., Palackého 741, Dvůr Králové nad Labem, za cenu 870,- 
Kč/m2/rok vč. uplatnění meziročního inflačního růstu, na dobu určitou 5 let, za účelem zřízení 
prodejny bytových doplňků a hygienických prostředků české výroby, za předpokladu, že společnost 
POWER HAND s.r.o. uhradí před podpisem nájemní smlouvy kauci ve výši čtyřnásobku měsíčního 
nájemného vč. záloh na služby a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/572/2011 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   ruš í  

1.1.  své usnesení číslo R/417/2011 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem, 
2 .   souh las í  

2.1.  s rozšířením smluvního vztahu se spol. QCM, s.r.o. o poskytnutí dvouhodinového měsíčního 
kreditu servisních prací, který nebude fakturován, 

3 .   schva lu je  
3.1.  dodatek č. 1 licenční smlouvy se spol. QCM, a.s. a pověřuje starostku města jeho podpisem.  

R/573/2011 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč Středisku pro ranou péči Liberec, o.p.s., Matoušova 
406/20, 460 07 Liberec, na doplnění a obnovu speciálních pomůcek, hraček, literatury, 
metodického materiálu, případně dalšího drobného hmotného majetku, který bude využit při 
programu podpory vývoje dítěte při přímé práci konzultantů s dětmi, 

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace se Střediskem pro ranou péči Liberec, o.p.s., Matoušova 406/20, 
460 07 Liberec a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/574/2011 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zápis č. 8 ze sociální komise RM ze dne 26.5.2011.  
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R/575/2011 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   ruš í  

1.1.  usnesení č. R/524/2011 - 22. RM ze dne 31.5.2011, 
2 .   schva lu je  

2.1.  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 opravu 
venkovního bazénu, 

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

R/576/2011 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s aktualizací předmětu výpůjčky tj. majetku uvedeného v příloze č. 1 smlouvy o výpůjčce, 
uzavřené mezi městem Dvůr Králové nad Labem a Základní školou Schulzovy sady, Dvůr Králové 
nad Labem, Školní 1235, 

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

Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, s účinností od 17.06.2011 a pověřuje 
starostku města jeho podpisem.  

R/577/2011 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zápis hodnotící komise ze dne 24.05.2011 o vyhodnocení nabídek výběrového řízení na 
veřejnou zakázku Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 - "Nákup 
hnětače těsta do školní jídelny",  

2 .   rozhodu je  
2.1.  na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou 

veřejnou zakázku uvedenou v bodě 1.1. tohoto usnesení tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka 
firmy GAST-PRO s.r.o., Horská 60, Trutnov - 316 800,- Kč včetně DPH,  

2.2.  o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek takto: 
2. místo - TREFA spol. s.r.o., Škroupova 441, Hradec Králové 2, nabídková cena 334 800,- Kč vč. 
DPH, 
3. místo - GAST - COM s.r.o., Pikovická 516, Praha 4, nabídková cena 346 560,- Kč vč. DPH.  

R/578/2011 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace ve výši 3.000,- Kč občanskému sdružení Bosorka, o.s., Lázeňská 41, Janské 
Lázně, na festival Putovní kreativní cirkus ve Dvoře Králové nad Labem, konkrétně na propagaci, 
zábor veřejného prostranství a pronájem TOI TOI, 

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace s občanským sdružením Bosorka, o.s., Lázeňská 41, Janské 
Lázně, a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

R/579/2011 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  odměny za mimořádné aktivity vykonané nad rámec ředitelských povinností, dle přílohy č. 2, 
řediteli a ředitelkám škol, ředitelce školského zařízení a zástupkyni ředitelky Základní školy 
Podharť. Výplata odměn je možná jen v rámci přidělených mzdových prostředků.  

R/580/2011 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zápis komise cestovního ruchu RM ze dne 30.5.2011, 
2 .   odvo lává  

2.1.  Petru Sklenářovou z komise cestovního ruchu RM ke dni 14.6.2011, 
3 .   jm enu je  

3.1.  Janu Mikyskovou a Kateřinu Sekyrkovou členkami komise cestovního ruchu RM, 
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4.   uk ládá  
4.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

4.1.1. připravit ve spolupráci s komisí cestovního ruchu RM zadání koncepce cestovního ruchu 
města Dvůr Králové nad Labem a zahrnout finanční prostředky na její tvorbu do návrhu 
rozpočtu na rok 2012, 

Termín: 30.09.2011 
Kontrolní termín: 31.08.2011 

4.1.2. svolat společnou schůzku spolků, příspěvkových organizací města a ostatních subjektů 
cestovního ruchu s cílem vytvořit harmonogram kulturních akcí pro veřejnost v roce 2012, 

Termín: 30.11.2011 
Kontrolní termín: 31.07.2011 
Kontrolní termín: 30.09.2011 

4.1.3. zahrnout finanční prostředky na umístění map města Dvůr Králové nad Labem v blízkosti 
zajímavých atraktivit cestovního ruchu do návrhu rozpočtu na rok 2012.  

Termín: 30.09.2011 

R/581/2011 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  změnu omezení provozu mateřských škol v měsících červenci a srpnu letošního roku, tj. 
uzavření mateřské školy v ul. Roháčova 2191 od 01.07. - 07.08.2011 a mateřské školy v ul. Elišky 
Krásnohorské 2428 od 25.07. - 31.08.2011, oproti původnímu plánovanému uzavření po dobu 
celých letních prázdnin. Omezení provozu ostatních pracovišť Mateřské školy, Dvůr Králové nad 
Labem, Drtinova 1444 a pracovišť Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 
2428, zůstává nezměněno tak, jak bylo schváleno usnesením Rady města Dvůr Králové nad 
Labem č. R/282/2011 - 11. RM, ze dne 22.03.2011.  

R/582/2011 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s poskytnutím příspěvku Městské knihovně Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem, Tylova 512, 
Dvůr Králové nad Labem, ve výši 5.000 Kč na vydání sborníku "Slavoj 1881 - 2011", 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

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

R/583/2011 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  oznámení ředitelky Hankova domu, městského kulturního zařízení, náměstí Václava Hanky 
299, Dvůr Králové nad Labem o získání dotace ve výši 20.000 Kč na Dny R. A. Dvorského, 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje mezi Královéhradeckým 

krajem, Hankovým domem, městským kulturním zařízením a městem Dvůr Králové nad Labem a 
pověřuje starostku města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RAF 

3.1.1.  zapracovat poskytnutou dotaci ve výši 20.000 Kč do návrhu nejbližší rozpočtové změny. 
Termín: 23.08.2011 

 
 
 
 
 
 

  
              Edita Vaňková       Jan Bém 

                          starostka města                              místostarosta  
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