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RADA  MĚSTA  DVŮR  KRÁLOVÉ  NAD  LABEM 

 

28. 
VÝPIS  Z  USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané dne 02.08.2011 

 

R/653/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  podání žádosti o grant na projekt Partnerství škol Comenius s názvem "What do you know 
about us?" Základní školou Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, vyhlášeného 
Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy v Praze, 

2 .   bere  na  vědom í  
2.1.  poskytnutí grantu ve výši 17 000 EUR Základní škole Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. 

Krásnohorské 2919, na realizaci projektu uvedeného v bodě 1.1. tohoto usnesení.  

R/654/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  poskytnutí dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr 
Králové nad Labem. Spojených národů 1620, na projekt „Prima hrátky v Jedničce aneb Zahradní 
slavnost pro děti”, ve výši 10.000,- Kč a na projekt „JUNIORFILM - Memoriál Jiřího Beneše", ve 
výši 10.000,- Kč, 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvy o poskytnutí dotací dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku města jejich 

podpisem, 
3 .   uk ládá  

3.1.  vedoucímu RAF 
3.1.1. zapracovat poskytnuté dotace, dle bodu 1.1. tohoto usnesení, do návrhu nejbližší rozpočtové 

změny.  
Termín: 23.08.2011 

R/655/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  platový postup Věry Havelkové, ředitelky Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 
1444, s účinností od 01.09.2011, dle přílohy důvodové zprávy, a pověřuje starostku města 
podpisem platového výměru. 

R/656/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   ruš í  

1.1.  pověření k podpisu dohod o předání a převzetí vstupenek na kulturní akce Věře Adámkové, 
2 .   pověřu je  

2.1.  Janu Lebedinskou, s účinností od 8.8.2011, podepisováním dohod o předání a převzetí 
vstupenek na kulturní akce.  

R/657/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zápis z kulturní komise RM ze dne 13.7.2011, 
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2.   souh las í  
2.1.  s prodloužením termínu do 30.9.2011 pro předání kompletně zpracované grafické podoby 

vlastivědné knihy pro tisk a do 31.12.2011 pro tisk vlastivědné knihy, 
3 .   schva lu je  

3.1.  dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na kompletní zpracování grafické podoby vlastivědné knihy 
uzavřené s Dušanem Sedlačíkem, ** ****** ****, **** ******* *** *****, a dodatek č. 2 ke smlouvě o 
dílo na tisk vlastivědné knihy uzavřené s tiskárnou xPrint, s.r.o., Prokopská 8, Příbram, a pověřuje 
starostku města jejich podpisem.  

R/658/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  obsahové náležitosti smlouvy o zprostředkování ubytování dle přílohy č. 2, 
2 .   svěřu je  

2.1.  ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
rozhodování a uzavírání smluv o zprostředkování ubytování odboru školství, kultury a sociálních 
věcí a pověřuje vedoucí odboru Kateřinu Pištorovou jejich podpisem.  

R/659/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  protokoly hodnotících komisí ze dne 26.07.2011 o posouzení a hodnocení nabídek výběrových 
řízení na veřejné zakázky Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235:  
"Dodávka ICT techniky a software" 
"Dodávka prezentační techniky a souvisejících služeb" 
"Dodávka terminálové učebny PC" 

2 .   rozhodu je  
2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku "Dodávka ICT techniky a software" tak, že 

nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy Bc. Petr Šotola, Zborovského 2757, Dvůr Králové nad 
Labem, 215 346,- Kč vč. DPH, 

2.2.  o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku "Dodávka prezentační techniky a 
souvisejících služeb" tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy T-E-V Pardubice s.r.o., 
Čechovo nábřeží 516, Pardubic, 309 060,- Kč vč. DPH, 
o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek takto: 
2. místo - PROFIMEDIA s.r.o., Třída Spojenců 18, Opava, nabídková cena 315 588,- Kč vč.DPH, 
3. místo - Jan Míka, Sídl. Vyšný 117, Český Krumlov, nabídková cena 322 170,- Kč vč.DPH.  

R/660/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - krajské sdružení hasičů 
Královéhradeckého kraje, Na Struze 30, Trutnov, ve výši 1.000 Kč na úhradu nákladů v rámci akce 
"Jedeme na Pyrocar", 

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska - krajské sdružení 
hasičů Královéhradeckého kraje, Na Struze 30, Trutnov a pověřuje starostku města jejím 
podpisem.  

R/661/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  poskytnutí dotace ve výši 3 993 334,- Kč z programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - 
oblast podpory 1.4 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, Základní škole 
Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, dle rozhodnutí č. 3721/21/7.1.4/2011, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zapracovat poskytnutou dotaci příspěvkové organizaci města Dvůr Králové nad Labem, dle 
bodu 1.1. tohoto usnesení, do návrhu nejbližší rozpočtové změny.  

Termín: 23.08.2011 

R/662/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   udě lu je  

1.1.  výjimku z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2011 O ochraně nočního klidu, ve věci žádosti 
Hankova domu, městského kulturního zařízení ze dne 28.7.2011, na kulturní akce města 
Královédvorská lávka, pořádanou dne 6.8.2011 na Tyršově koupališti, Dvůr Králové nad Labem a 
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Malý rockový fest, konaný dne 20.8.2011 na náměstí Václava Hanky, Dvůr Králové nad Labem a 
pověřuje starostku města podpisem rozhodnutí vydaných dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 3 a č. 4.  

R/663/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit závazek města Dvůr Králové nad Labem uhradit společnosti VODOVODY a 
KANALIZACE Dvůr Králové n.L. spol.s r.o. případné finanční pohledávky týkající se úhrady 
vodného a stočného za odběratele, kteří na základě smluvního vztahu zaplatili tyto úhrady městu 
včetně přisouzeného příslušenství, a to v případě, když bude pravomocným rozhodnutím soudu 
určen jako subjekt oprávněný k platbám vodného a stočného  společnost VODOVODY a 
KANALIZACE Dvůr Králové n.L. spol.s r.o. a pověřit starostku města podpisem prohlášení o tomto 
závazku pro konkrétní žadatele 

R/664/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V                         
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  „Sebehodnotící zprávu Městského úřadu Dvůr Králové  nad Labem“,  
2 .   schva lu je  

2.1.  vizi a strategii Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem v rozsahu přílohy č. 2,  
2.2.  akční plán zlepšování na rok 2011 v rozsahu přílohy č. 1.  

R/665/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  vzdání se Emila Kudrnovského  funkce a členství v komisi pro cestovní ruch ke dni 31.07.2011.  

R/666/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  prominutí pohledávky podle §102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ve 
výši 3.034,- Kč za Miloslavou Petříkovou,  

1.2.  prominutí pohledávky podle §102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ve 
výši 7.690,- Kč za firmou PAF! s.r.o.,  

1.3.  prominutí pohledávky podle §102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ve 
výši 20.000,- Kč za Michaelem Stepanem,  

1.4.  prominutí pohledávky podle §102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ve 
výši 1.590,- Kč za firmou IPPE AGENCY s.r.o.,  

1.5.  prominutí pohledávky podle §102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ve 
výši 4.450,- Kč za firmou COUNTRY a MILITARY s.r.o.,  

1.6.  prominutí pohledávky podle §102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ve 
výši 715,- Kč za Alenou Hejzlarovou,  

1.7.  prominutí pohledávky podle §102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ve 
výši 1.240,50 Kč za Vítězslavou Hlavatou,  

1.8.  prominutí pohledávky podle §102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ve 
výši 1.772,50 Kč za Janem Legdanem,  

1.9.  prominutí pohledávky podle §102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ve 
výši 8.000,- Kč za Květoslavou Hoferkovou.  

R/667/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  petici za nepovolení podnikání v oblasti nakládání s odpady v ulici Čelakovského čp. 1304,  
2 .   schva lu je  

2.1.  text odpovědi na petici a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/668/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  využití systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného městem Dvůr Králové nad 
Labem sdružením Aeroklub Dvůr Králové nad Labem, o. s., Letiště, 544 01 Dvůr Králové nad 
Labem, IČ: 15037533, 
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1.2.  smlouvu o využití systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného městem Dvůr 
Králové nad Labem se sdružením Aeroklub Dvůr Králové nad Labem, o. s., Letiště, 544 01 Dvůr 
Králové nad Labem, IČ: 15037533, a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/669/2011 - 28. 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, ve znění pozdějších předpisů,  
přijetí finančního daru ve výši 100.000,- Kč za umístění v soutěži "Čistá obec 2010", 

1.2.  darovací smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru městu Dvůr Králové nad 
Labem ve výši 100.000,- Kč za umístění v soutěži "Čistá obec 2010", s Královéhradeckým krajem,  
Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, IČ 70889546, a pověřuje starostku města jejím 
podpisem.  

R/670/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  souhlasit se změnou termínu pro konečné vyúčtování použití dotace na zpracování základní 
projektové dokumentace pro rekonstrukci operačních sálů nemocnice z 30.06.2011 na 31.12.2011, 

1.2.  schválit v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí finanční dotace na zajištění zpracování 
základní projektové dokumentace pro rekonstrukci operačních sálů v nemocnici s Městskou 
nemocnicí, a.s. se sídlem Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové nad Labem a pověřit starostku 
města podpisem tohoto dodatku.  

R/671/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zápis ze škodní komise ze dne 14.07. 2011, 
2 .   souh las í  

2.1.  s navrženými postupy včetně řešení jednotlivých případů dle předloženého zápisu z jednání 
škodní komise ze dne 14. 07. 2011 mimo bodu 1 části týkající se videorekordéru AVC 760.  

R/672/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  prodloužení lhůty pro podání nabídky o jeden měsíc, tj. do 15.09.2011 a navazujících termínů 
schváleného časového  harmonogramu rovněž o jeden měsíc u veřejné zakázky malého rozsahu 
na službu poskytovatele  dlouhodobého úvěru ve výši 20 mil. Kč souvisejícího s narovnáním 
vztahů mezi městem Dvůr Králové nad Labem a společností Vodovody a kanalizace Dvůr Králové  
n.L., spol. s r.o. , 

1.2.  zveřejnění změn dle článku 1.1. u této veřejné zakázky v souladu článkem 6. bod 1. vnitřního 
předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2011 - Pravidla pro zadávání zakázek malého 
rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1. informovat okruh oslovených uchazečů o provedených změnách v harmonogramu veřejné 
zakázky, 

Termín: 05.08.2011 
2.1.2.  v návaznosti na provedené změny v harmonogramu veřejné zakázky zajistit zahájení 

činnosti hodnotící komise(případně náhradníků za členy komise) tak, aby zahájila svoji činnost 
prvním jednáním dne 16.09.2011 před otevíráním obálek s doručenými nabídkami. 

Termín: 16.09.2011 

R/673/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  úhradu dluhu za vodné a stočné z faktury č. 202087 ve výši Kč 4.316,- a z faktury č. 2101862 
ve výši Kč 1.879,- formou tří splátek (1 x Kč 1.000,-, 1 x Kč 2.000,- a 1 x Kč 3.195,-) *** **********, 
nájemkyni domu čp. **** v ul. *********, 

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

1.3.  úhradu dluhu za vodné a stočné z faktury č. 2103921 ve výši Kč 3.202,- formou tří měsíčních 
splátek (2 x Kč 1.000,-, 1 x Kč 1.202,-)  ********* ***********, spolumajiteli domu čp. *** v ul. *******,  
  



Strana 5/16 

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

R/674/2011 - 28. 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, ve znění pozdějších předpisů, 
přijetí poskytnutí finančních prostředků z Programu péče o krajinu na realizaci akce: "Ošetření 
památných lip".  

R/675/2011 - 28. 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, ve znění pozdějších předpisů, 
přijetí poskytnutí finančních prostředků z Programu péče o krajinu na realizaci akce: "Výsadba 
aleje ve Dvoře Králové nad Labem".  

R/676/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  plnění úkolů z 19. RM ze dne 03.05.2011, 21. RM ze dne 17.05.2011 a 24. RM ze dne 
14.06.2011 předložené TSm,  

2 .   kons ta tu je  
2.1.  že úkoly č. R/425/2011 - 4.1.2. a 4.1.3 - 21. RM ze dne 17.05.2011 a č. R/376/2011 - 2.1.1. - 

19. RM ze dne 03.05.2011 nebyly splněny, 
3 .   schva lu je  

3.1.  znovu rozdělení provozního příspěvku TSm dle předloženého rozpisu v příloze č. 10.  
4 .   uk ládá  

4.1.  řediteli Technických služeb města 
4.1.1.  provést s okamžitou platností mimořádnou inventuru veškerého majetku města, předaného 

ke skladování a zabezpečení (bez ohledu na podobu dokladu o předání), 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: 29.08.2011 
4.1.2.  nadále postupovat ve smyslu schváleného plánu akcí s nejvyšší prioritou v rámci oprav a 

údržby místních komunikací na rok 2011, který byl schválen 16. RM pod č. usnesení 
R/332/2011 dne 19.04.2011,  

Termín: 03.08.2011 
4.1.3.  vypracovat návrh plánu letní údržby městské veřejné zeleně na rok 2012, a to tak, že návrh 

plánu bude vycházet z rozpisu  ploch zeleně zpracovaného pro rok 2011 v členění dle 
intenzivních tříd s tím, že budou aktualizovány výměry; budou použity ceny dle schváleného 
ocenění prací a služeb pro město; rozpočet bude obsahovat výpis jednotlivých ploch s výměrou, 
dále bude obsahovat soupis strojů použitých k údržbě a závazný postup prací - harmonogram- 
pořadí údržby jednotlivých pozemků (obdobná forma jako u plánu zimní údržby). Celkový 
rozsah ročních prací bude v částce rozpočtu schváleného na rok 2011,  

Termín: 15.09.2011 
4.2.  vedoucí RIM 

4.2.1.  proplácet vyúčtovaný provozní příspěvek TSm pouze z rozsahu prací a částek schválených 
radou města,  

Termín: 03.08.2011 
5 .   s tanovu je  

5.1.  závazné ukazatele hodnocení ředitele TSm:  
          1) Výsledek hospodaření TSm (za nevyhovující bude považována roční ztráta,  

     2) Dodržování povinností vyplývajících ze zřizovací listiny TSm.  

R/677/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  informace od TSm ve věci zařazení nové plochy veřejné zeleně v ulici Legionářská u bytových 
domů čp. 2826 - 2832 do pasportu zeleně, 
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2.   neschva lu je  
2.1.  zařadit technické prvky na výše uvedené ploše veřejné zeleně do pasportu dětských hřišť, tj. 

kontrolovat a udržovat je jako další městské dětské hřiště, a tím neschvaluje předložené varianty 1 
a 2 na uvedení hřišť do provozuschopného stavu, 

3 .   uk ládá  
3.1.  řediteli Technických služeb města 

3.1.1.  zajistit odstranění těch technických prvků, které nesplňují požadavky a jsou poškozené a 
pro další používání tedy nebezpečné.  

Termín: 10.08.2011 

R/678/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  informaci o zveřejnění celkového vyúčtování výpočtu vodného a stočného za rok 2010, 
2 .   schva lu je  

2.1.  text dopisu firmě EVORADO IMPORT a. s. Praha s výtkou vadného vyúčtování a pověřuje 
starostku města jeho podpisem.  

R/679/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu souboru vodohospodářské infrastruktury města Dvůr Králové nad Labem v 
rozsahu přílohy č. 1 na dobu deseti (10) let, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-VOD 

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

Termín: 03.08.2011 

R/680/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  Dohodu o poskytnutí znaleckého posudku dle přílohy č. 1 k tomuto materiálu a pověřuje 
starostku jejím podpisem 

R/681/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu nebytového prostoru č. 1 v čp. 299, náměstí Václava Hanky, Dvůr Králové nad 
Labem, s Filipem Kubíkem, Pod Lesem 2339, Dvůr Králové nad Labem, IČ 68251904, ke dni 
31.12.2011, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor č. 1 v čp. 299, náměstí Václava 
Hanky, Dvůr Králové nad Labem, s Filipem Kubíkem, Pod Lesem 2339, Dvůr Králové nad Labem, 
IČ 68251904, ke dni 31.12.2011 a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

1.3.  záměr města pronajmout nebytový prostor č. 1 v čp. 299, náměstí Václava Hanky, Dvůr Králové 
nad Labem, 

1.4.  složení komise pro otevírání obálek a výběrové řízení: Jan Bém (náhradník Dušan Kubica), 
Tomáš Machek (náhradník Jiří Janeček) a Alena Petirová (náhradník Helena Mojiková), 

2 .   vyzývá  
2.1.  případné zájemce k podání nabídky na pronájem nebytového prostoru č. 1 v čp. 299, náměstí 

Václava Hanky, Dvůr Králové nad Labem, za těchto podmínek: 
- min. cena nájmu 20.000,- Kč/měsíc/celý nebytový prostor, vč. uplatnění meziročního inflačního 

růstu, 
- úhradu všech energií bude hradit nájemce přímo jejich dodavatelům,  
- nájemní smlouva na dobu určitou 5 let, s výpovědní lhůtou 6 měsíců a opcí na 2 roky, 
- využití nebytového prostoru bude v souladu s jeho stavebně-technickým určením, 
- kritéria výběru: cena - koef. 0,5, doplňkové využití (zábavy, koncerty, produkce) - koef. 0,3, 

reference, zkušenosti - koef. 0,2, 
- předplacení nájemného na dobu 6 měsíců, 
- kauce ve výši šestinásobku měsíčního nájemného, 
- v nebytovém prostoru nebudou provozovány herní automaty, 
- součástí nájmu je i movitý majetek tvořící vybavení nebytového prostoru, 
- doba a cena nájmu je stanovena odchylně od pravidel pro pronajímání nebytových prostor a 

garáží, předplacení nájemného není pravidly řešeno, 
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3.   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RIM-EMM 

3.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr a výzvu dle 
bodu 1.3 a 2.1 tohoto usnesení.  

Termín: 12.08.2011 

R/682/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.   záměr města pronajmout nebytový prostor č. 1 v čp. 950, Boženy Němcové, Dvůr Králové nad 
Labem, za cenu 510,- Kč/m2/rok vč. uplatnění meziročního inflačního růstu, na dobu určitou 5 let, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RIM-EMM 

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

Termín: 12.08.2011 

R/683/2011 - 28. 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: 12.08.2011 

R/684/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu ** *** * *** ***, ********, **** ******* *** *****, s Luďkem Fikejzem, ******** ***, 
**** ******* *** *****, dohodou ke dni 31.08.2011, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt ** *** * *** ***, ********, **** ******* *** ***** s Luďkem 
Fikejzem, ******** ***, **** ******* *** *****, ke dni 31.08.2011 a pověřuje starostku města jejím 
podpisem, 

1.3.  pronájem bytu ** *** * *** ****, **********, **** ******* *** *****, Luďkovi Fikejzovi, ******** ***, **** 
******* *** *****, s účinností od 01.09.2011, na dobu neurčitou, za cenu dohodnutého nájemného 
42, - Kč/m2/měsíc, 

1.4.  nájemní smlouvu na byt ** *** * *** ****, **********, **** ******* *** ***** s Luďkem Fikejzem, 
******** ***, **** ******* *** *****, s účinností od 01.09.2011 na dobu neurčitou, za cenu dohodnutého 
nájemného 42,- Kč/m2/měsíc a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/685/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

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

2 .   schva lu je  
2.1.  pronájem bytu ** ** * *** **, *********, **** ******* *** *****, Martě Grusové, ****** **** **, **** ******* 

*** *****, na dobu určitou 1 rok, za cenu 4.200,- Kč/měsíc, 
2.2.  nájemní smlouvu na byt ** ** * *** **, *********, **** ******* *** *****, s Martou Grusovou, ****** **** 

**, **** ******* *** *****, za cenu 4.200,- Kč/měsíc, na dobu určitou 1 rok, za předpokladu, že Marta 
Grusová 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.  
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R/686/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

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

2 .   schva lu je  
2.1.  pronájem bytu ** ** * *** ***, *******, **** ******* *** *****, Martinu a Karolíně Kotíkovým, ******* 

****, **** ******* *** *****, na dobu určitou 1 rok, za cenu 5.500,- Kč/měsíc, 
2.2.  nájemní smlouvu na byt ** ** * *** ***, *******, **** ******* *** *****, s Martinem a Karolínou 

Kotíkovými, ******* ****, **** ******* *** *****, za cenu 5.500,- Kč/měsíc, na dobu určitou 1 rok, za 
předpokladu, že Martin a Karolína Kotíkovi 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/687/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  změnu podmínek nájmu pozemku, založeného nájemní smlouvou ze dne 01.06.1998, ve 
smyslu změny nájemce na Marcelu Hejnovou, ********* ****, **** ******* *** *****, a v sazbě 
pronájmu zvýšení nájemného na 5,- Kč/m²/rok, tedy roční nájemné 250,- Kč, s účinností od 
01.09.2011,  

1.2.  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 01.06.1998 a pověřuje starostku města jeho podpisem.  

R/688/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části pozemkové parcely č. 220/2 o výměře 400 m2 v k.ú. Žirecká Podstráň za 5,- 
Kč/m2/rok, tj. za roční nájemné 2.000,- Kč/rok, Jaroslavu Královi, ***** ******* ******** **, *** ** **** 
******* *** *****, 

1.2.  nájemní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/689/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zánik nájemní smlouvy ze dne 15.06.2004 uzavřené s Růženou Čechovou, ***** ********* ***, *** 
** **** ******* *** ***** z důvodu úmrtí nájemce,  

2 .   schva lu je  
2.1.  záměr pronajmout část pozemkové parcely č. 2316/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RIM-EMM 

3.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu dle 
článku 2.1. tohoto usnesení.  

Termín: 09.08.2011 

R/690/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 22.04.1996 na pozemkovou parcelu č. 1116/7 o 
výměře 372 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem se Zdeňkem Jansou, ***** ******** ****, *** ** **** 
******* *** ***** ke dni 30.09.2011, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle článku 1.1. a pověřuje starostku města jejím 
podpisem, 

1.3.  záměr pronájmu pozemkové parcely č. 1116/7 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: 10.08.2011 

R/691/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem pozemkových parcel č. 475/1, č. 475/2, č. 475/3 a č. 480, všechny v k.ú. Doubravice u 
Dvora Králové, pozemkových parcel č. 164/1, č. 164/2, č. 165 a č. 166/2, všechny v k.ú. Zábřezí,  
stavební parcely č. 2816, objektu bez čp. na stavební parcele č. 2816, stavební parcely č. 2817, 
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objektu bez čp. na stavební parcele č. 2817, stavební parcely č. 2818, objektu bez čp. na stavební 
parcele č. 2818, pozemkové parcely č. 2364/2 a části pozemkové parcely č. 2360, všechny v k.ú. 
Dvůr Králové nad Labem, společnosti Lesy města Dvůr Králové nad Labem s.r.o., IČ 27553884, se 
sídlem Raisova 2824, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  dodatek č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 19.01.2009, uzavřené se společností Lesy města Dvůr 
Králové nad Labem s.r.o., IČ 27553884, se sídlem Raisova 2824, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,  
jehož nedílnou součástí je příloha č.1 - Soupis lesních a ostatních pozemků,  nemovitostí, se 
stavem k 20.07.2011 a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

1.3.  Dodatek č. 5 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 18.03.2008 s Technickými službami města 
Dvora Králové nad Labem, IČ 00052981, se sídlem ve Dvoře Králové nad Labem, ul. Seifertova 
2936, 544 01 Dvůr Králové nad Labem a účinné od 01.03.2008 a pověřuje starostku města jeho 
podpisem. 

R/692/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit prodej stavební parcely č. 3192 o výměře 185 m2, stavební parcely č. 3193 o výměře 
178 m2 a stavební parcely č. 3194 o výměře 192 m2, všechny v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 
všechny v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu 350,- Kč/m2 , tedy za celkovou kupní 
cenu  194.250 Kč do podílového spoluvlastnictví: 
1) Jiřímu Antuškovi, ***** ******* ******, *** ** ***** * *********,  do spoluvlastnického podílu  v 
rozsahu 1/48 k celku, za kupní cenu 4.046,- Kč, 
2) Anně Antuškové, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****,  do spoluvlastnického podílu  v 
rozsahu 1/48 k celku, za kupní cenu 4046,- Kč 
3) manželům Petru a Jaroslavě Bašovým do SJM, ***** ** ******* ****, *** ** **** ******* *** *****, do 
spoluvlastnického podílu  v rozsahu 714/17136 k celku, za kupní cenu 8.094,- Kč,  
4) manželům Martinu a Romaně Břízovým do SJM, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do 
spoluvlastnického podílu  v rozsahu 714/17136 k celku, za kupní cenu 8.094,- Kč,   
5) Petru Cetényi, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu  v 
rozsahu 1/24 k celku, za kupní cenu 8.094,- Kč,   
6) Václavu Chlumovi, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu  v 
rozsahu 1/24 k celku, za kupní cenu 8.094,- Kč,    
7) manželům Henryku a Jaroslavě Czarkowskim do SJM, ***** ** ****** ****, **** ******* *** *****, do 
spoluvlastnického podílu  v rozsahu 714/17136 k celku, za kupní cenu 8.094,- Kč,  
8) manželům Milanu a Ivaně Čeplovým do SJM, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do 
spoluvlastnického podílu  v rozsahu 714/17136 k celku, za kupní cenu 8.094,- Kč,  
9) Danuši Čtvrtečkové, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu  v 
rozsahu 714/17136 k celku, za kupní cenu 8.094,- Kč,   
10) Lence Endlichové, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu  v 
rozsahu 1/48 k celku, za kupní cenu 4.046,- Kč,  
11) Stanislavě Halířové, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu  v 
rozsahu 714/17136 k celku, za kupní cenu 8.094,- Kč,   
12) manželům Jiřímu a Cecylii (Cecylia) Jahelkovým, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, 
do spoluvlastnického podílu  v rozsahu 714/17136 k celku, za kupní cenu 8.094,- Kč,  
13) Marii Jarošové, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu  v 
rozsahu 1/24 k celku, za kupní cenu 8.094,- Kč,   
14) Janu Kašparovi, ** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu  v rozsahu 
1/48 k celku, za kupní cenu za cenu 4.046,- Kč,  
15) manželům Janu a Anně Kašparovým do SJM, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do 
spoluvlastnického podílu  v rozsahu 1/24 k celku, za kupní cenu 8.094,- Kč,  
16) Miroslavě Kašparové, ***** ** ****** ****, *** ****** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu  
v rozsahu 1/24 k celku, za kupní cenu  8.094, - Kč,  
17) manželům Janu a Jitruši Kyselovým do SJM, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do 
spoluvlastnického podílu  v rozsahu 714/17136 k celku, za kupní cenu 8.094,- Kč,  
18) manželům Ing. Jiřímu a Renatě Merhulíkovým do SJM, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** 
*****, do spoluvlastnického podílu  v rozsahu 714/17136 k celku, za kupní cenu 8.094,- Kč,   
19) Jiřímu Mistrovi, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****,  do spoluvlastnického  v rozsahu 
714/17136 k celku, za kupní cenu 8.094,- Kč,   
20) manželům Jiřímu a Aleně Mojžíšovým do SJM, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do 
spoluvlastnického podílu v rozsahu 1/24 k celku za kupní cenu 8.094,- Kč,  
21) manželům Josefu a Veronice Myškovým do SJM, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, 
do spoluvlastnického v rozsahu 714/17136 k celku za kupní cenu 8.094,- Kč,  
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22) Milušce Peškové, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu v 
rozsahu 714/17136 k celku, za kupní cenu 8.094,- Kč,  
23) Dušanu Sedlačíkovi, ***** ********** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu  
v rozsahu 1/48 k celku, za kupní cenu, 4.046,- Kč, 
24) manželům Jiřímu a Marii Trnkovým do SJM, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do 
spoluvlastnického podílu  v rozsahu 1/24 k celku, za kupní cenu 8.094,- Kč,  
25) Radku Valentovi, ***** ** ****** ****, *** ****** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu  v 
rozsahu 1/24 k celku, za kupní cenu 8.094,- Kč,  
26) Jaroslavu Vlaškovi, ***** ********* ***, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu  v 
rozsahu 1/24 k celku, za kupní cenu 8.094,- Kč,  
27) Gabriele Zezulkové, ***** ******* ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu  v 
rozsahu 1/48 k celku, za kupní cenu 4.046,- Kč 
s odkládací podmínkou, spočívající v odložení povinnosti prodávajícího předložit návrh na vklad 
zápisu změny vlastnického práva k výše uvedeným nemovitostem do katastru nemovitostí, a to 
lhůty 15 dnů po uhrazení celé kupní ceny 194.250 Kč, která nastane připsáním úhrady kupní ceny 
kupujícím posledního ze spoluvlastnických podílů na účet prodávajícího a variabilní symbol ve 
smlouvě uvedený, 

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

R/693/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit prodej pozemkové parcely č. 35 o výměře 1.575 m2 a pozemkové parcely č. 36 o 
výměře 860 m2, obě v k.ú. Žireč Městys Oblastní charitě Červený Kostelec, se sídlem 5. května 
1170, 549 41 Červený Kostelec, za sazbu 150,- Kč/m2, tj. celkovou kupní cenu 365.250,- Kč, 

1.2.  pověřit starostku města podpisem kupní smlouvy obsahující obligatorní náležitosti dle čl. 1.1. 
tohoto usnesení.  

R/694/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit prodej části pozemkové parcely č. 676/15, která bude upřesněna geometrickým 
plánem, v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu ve výši 200,- Kč/m2 Petru a Karle 
Ponikelským, ***** ************ ****, *** ** **** ******* *** *****, Janu a Evě Máchovým, ***** 
************ ****, *** ** **** ******* *** *****, Heleně Kulhánkové, ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** 
***** a Stanislavu Raisovi, ***** ************ ****, *** ** **** ******* *** *****, za podmínky úhrady 
nákladů spojených s vyhotovením geometrického zaměření a nákladů na vklad do katastru 
nemovitostí kupujícími, 

1.2.  pověřit starostku města podpisem kupní smlouvy obsahující obligatorní náležitosti uvedené v 
článku 1.1. tohoto usnesení.  

R/695/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit prodej pozemkové parcely č. 2309/19 o výměře 80 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem 
za kupní cenu 200,- Kč/m2, tj za celkovou částku 16.000,- Kč. Prodej pozemkové parcely č. 
2309/90 o výměře 167 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za 150,- Kč/m2, tj za cekovou částku 
25.050,- Kč, Jaroslavu a Haně Málkovým, *** ***** ********* ****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.2.  schválit zřízení bezúplatného věcného břemene práva chůze a jízdy po pozemkové parcele č. 
2309/90 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za účelem údržby, oprav a případné rekonstrukce 
vodovodního a plynového potrubí, 

1.3.  pověřit starostku města podpisem „kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene", 
obsahující obligatorní náležitosti uvedené v článku 1.1., 1.2. tohoto usnesení.  

R/696/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zápis z jednání likvidační komise dne 19.07.2011, 
2 .   schva lu je  

2.1.  vyřazení nepotřebného majetku - 4 ks kuchyňských skříněk z Mateřské školy Drtinova, pobočka 
Lipnice a jejich likvidaci darováním TJ Sokol Lipnice, 

2.2.  vyřazení nepotřebného majetku - mobilního telefonu Nokia E 66, inv.č. 0212021082 - z majetku 
města a způsob likvidace prodejem za znaleckou odhadní cenu Kč 1500,- p. Janu Černíkovi, 
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3.   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RIM-EMM 

3.1.1.  předložit starostce města k podpisu darovací smlouvu na darování 4 ks skříněk dle části 2.1. 
tohoto usnesení Tělovýchovné jednotě Sokol Lipnice, 

Termín: 12.08.2011 
3.1.2.  zajistit dohled nad realizací prodeje dle části 2.2. tohoto usnesení.  

Termín: 09.08.2011 

R/697/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 4155 v k.ú. Dvůr Králové 
nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 100,- Kč bez příslušné sazby DPH za každý 
započatý metr pozemku zatíženého plynárenským zařízením a se zřízením stavby na pozemkové 
parcele č. 4155 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem pro VČP Net, s.r.o., Pražská třída 485, 500 04 
Hradec Králové, která je na základě plné moci zastoupena společností RWE Distribuční služby, 
s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, 

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

usnesení.  

R/698/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu o zřízení věcného břemene č. NET/OSNM/112-2/2011-7 na pozemkových parcelách č. 
1688/20, č. 3728/1, č. 4111, č. 4112, č. 4113 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/699/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s uložením elektrické přípojky v částech pozemkových parcel č. 2062/10, č. 2061/1, č. 2062/6, 
č. 3764/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, s uložením vodovodní přípojky a splaškové kanalizační 
přípojky v částech pozemkových parcel č. 3764/1, 2074/30 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, s 
uložením přípojky pro odčerpání dešťových vod v částech pozemkových parcel č. 3764/1, č. 
2067/21 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem a se vstupem na pozemkové parcely č. 2062/10, č. 
2061/1, č. 2062/6, č. 3764/1, č. 2067/21, č. 2074/30 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem pro společnost 
Green Center s.r.o., Zenklova 39, 180 00 Praha 8, 

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

usnesení se společností Green Center s.r.o., Zenklova 39, 180 00 Praha 8.  

R/700/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit prodej stavební parcely č. 77 o výměře 114 m2  a části pozemkové parcely č. 5/3 o 
výměře, která bude upřesněna geometrickým plánem, obě v k.ú. Žirecká Podstráň za kupní cenu 
ve výši 180,- Kč/m2 Jitce a Liborovi Vymetalovým, ********* ****, **** ******* *** *****, 

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

R/701/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3714/1 v k.ú. Dvůr Králové nad 
Labem za jednorázovou náhradu ve výši 9.800,- Kč bez příslušné sazby DPH, 

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

obligatorní náležitosti dle bodu 1.1. tohoto usnesení s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín 
IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02.  

R/702/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s vybudováním "Malé vodní elektrárny na řece Labi" na pozemkových parcelách č. 227, č. 
975/5 v k.ú. Verdek pro Milana Matysku, ********** ***, *** ** **********, 
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2.   schva lu je  
2.1.  vyjádření ke stavbě "Malé vodní elektrárny na řece Labi" a pověřuje starostku města jeho 

podpisem.  

R/703/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit směnu části pozemkové parcely č. 353/3 v k.ú. Lipnice u Dvora Králové, druh pozemku 
orná půda, ve vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem jako směnitele 1, za části pozemkových 
parcel č. 354, č. 353/1 a č. 242/3 v k.ú. Lipnice u Dvora Králové, na nichž se nachází části místní 
komunikace a které jsou ve vlastnictví ZOO Dvůr Králové a.s., IČ 27478246, se sídlem Štefánikova 
1029, Dvůr Králové nad Labem jako směnitele 2. Přesná výměra směňovaných částí parcel dle 
věty předchozí bude stanovena geometrickým plánem, který objedná směnitel 1 a jehož náklady 
půjdu z 50% za směnitelem 1 a z 50% za směnitelem 2. Případný rozdíl výměr směňovaných 
pozemků bude vyrovnán finančně, za úhradu ve výši 150,- Kč/m2, s přednostním započtením 
výsledné částky kompenzace proti nákladům na pořízení geometrického plánu, 

1.2.  uložit vedoucímu oddělení EMM odboru RIM, předložit starostce města k podpisu směnnou 
smlouvu, obsahující obligatorní náležitosti dle části 1.1 tohoto usnesení.  

R/704/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  splátky dlužné částky za nedoplatek vyúčtování služeb ve výši 8.864,-- Kč a poplatku z prodlení 
ve výši 1.396,-- Kč + 8 %, tj. 11.081,-- Kč Růženě Pickové, ******* ******** ****, **** ******* *** *****, 
formou pravidelných měsíčních splátek od srpna 2011 ve výši 10 x 1.000,-- Kč a 1 x 1.081,-- Kč, 

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

R/705/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  stanovisko Tělovýchovné jednoty, nábřeží Jiřího Wolkera 137, Dvůr Králové nad Labem k 
návrhu na změnu 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.  

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RIM-EMM 

2.1.1.  předložit návrh usnesení o změně podmínek nájmu nebytového prostoru č. 3 v čp. 2, nám. 
T.G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, spočívající ve změně doby pronájmu z doby neurčité 
na dobu určitou - do 31.12.2011,  

Termín: 23.08.2011 
2.1.2.  předložit návrh dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytového prostoru ze dne 03.09.1997.   

 
Termín: 23.08.2011 

R/706/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu ** * * *** ***, *******, **** ******* *** ***** *** ***** ** *, Jitce Sobotkové, ******* ***, 
**** ******* *** *****, dle platných pravidel pro hospodaření s městskými byty, 

1.2.  nájemní smlouvu na byt ** * * *** ***, *******, **** ******* *** ***** *** ***** ** * s Jitkou 
Sobotkovou, ******* ***, **** ******* *** *****, v souladu s pravidly pro hospodaření s městskými byty, 
na dobu určitou 2 roky, tj. 01.09.2011-31.08.2013, za cenu 5.127,- Kč/měsíc, za předpokladu, že 
Jitka Sobotková 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/707/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   ruš í  

1.1.  usnesení č. R/566-1.1./2011 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 14.06.2011, 
kterým souhlasila 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.  usnesení č. R/566-2.1./2011 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 14.06.2011, 
kterým schválila dohodu o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového 
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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, 

2 .   souh las í  
2.1.  s provedením přeložky plynovodní přípojky, vybudováním nového uzávěru plynu v pozemkové 

parcele č. 4162 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, s propojením se stávající plynovodní přípojkou na 
stavební parcele č. 477/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem a se vstupem na pozemkovou parcelu č. 
4162 a stavební parcelu č. 477/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 

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

provést stavbu na stavební parcele č. 477/1, pozemkové parcele č. 4162 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.  

R/708/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 11 v domku na st.p.č. 1026, k.ú. Dvůr Králové nad Labem a 
kůlny č. 11 u čp. 830, Kotkova, Dvůr Králové nad Labem jako byt bez předběžného určení za min. 
cenu 4.303,- Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) dle pravidel pro hospodaření s 
městskými byty, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 11 v domku na st.p.č. 1026, k.ú. Dvůr Králové nad Labem 
a kůlny č. 11 u čp. 830, Kotkova, 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: 12.08.2011 

R/709/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   p ro jedna la  

1.1.  zprávu o kontrole stavu pohledávek - nakládání s majetkem města Dvůr Králové nad Labem v 
gesci odboru RIM, týkající se pronajímání bytů, nebytových prostor, garáží, pozemků a dále 
prodeje pozemků a ostatních nemovitostí, provedenou k datu 30.06.2011, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-VOD, vedoucímu RIM-EMM 

2.1.1.  věnovat nadále maximální pozornost práci s pohledávkami v souladu s ustanoveními 
vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 02/2010.  

Termín: 15.02.2012 

R/710/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   vyh lašu je  

1.1.  výběrové řízení obálkovou metodou na prodej pozemkové parcely č. 2004/13 v k.ú. Dvůr 
Králové nad Labem - obytná zóna Alešova ul., určené k zastavění 4 bytovými domy typu 5, dle 
územního rozhodnutí č. 2/2006 ze dne 19.01.2006, vydaného odborem VÚP Městského úřadu 
Dvůr Králové nad Labem - 2. kolo, 

2 .   schva lu je  
2.1.  text zveřejnění výběrového řízení dle části 1.1. tohoto usnesení, ve znění přílohy č. 3, 
2.2.  komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek uchazečů ve složení: Jan Bém, místostarosta 

- předseda komise, Petr Vojtěch, Radmila Fiľakovská, Marie Kadrmasová, Milan Tuček, vč. 
náhradníků: Dušan Kubica, Petr Krejcar, Jan Fíla, Tomáš Machek, Iva Škopová.  

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RIM-EMM 

3.1.1.  zveřejnit vyhlášení výběrového řízení dle části 1.1. tohoto usnesení, ve znění schváleném v 
části 2.1. tohoto usnesení, na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem na dobu 
42 dní.  

Termín: 05.08.2011 
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R/711/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   neschva lu je  

1.1.  pronájem pozemkové parcely č. 2311/90 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 
2 .   uk ládá  

2.1.  vedoucímu RIM-EMM 
2.1.1.  jednat s žadateli o pronájem pozemkové parcely č. 2311/90 o odkoupení pozemkové 

parcely č. 2311/90, č.  2311/89 do vlastnictví spoluvlastníků domu čp.1637, uvedených na LV 
5877 pro obec a k.ú. Dvůr Králové nad Labem.  

Termín: 06.09.2011 

R/712/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  informaci o projednání záměru svěřit areál Podharťského rybníka do pronájmu společnosti Lesy 
města Dvůr Králové nad Labem, spol. s r.o., 

2 .   souh las í  
2.1.  s prodloužením termínu pro předložení zprávy o dalším postupu v nakládání se souborem 

pozemků  v lokalitě Podharťský rybník, 
3 .   uk ládá  

3.1.  vedoucímu RIM-EMM 
3.1.1.  dále jednat o podmínkách revitalizace Podharťského rybníka se společností Lesy města 

Dvůr Králové nad Labem spol. s r.o., prověřit možnosti financování revitalizace rybníka z 
dotačních programů a předložit zprávu radě města.  

Termín: 23.08.2011 

R/713/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  žádost Anastasije Vodičkové, ******* ****** ****, **** ******* *** ***** o pomoc  s výměnou bytu č. 
** * *** ****, ******* *******, **** ******* *** ***** za menší byt, 

1.2.  odmítnutí nabízeného bytu č. 24 v čp. 2903, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem 
Anastasijí Vodičkovou, Eduarda Zbroje 2900, Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  
2.1.  záměr města pronajmout byt č. 24 v čp. 2903, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem jako 

byt bez předběžného určení za min. cenu 2.121,- Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) 
dle pravidel pro hospodaření s městskými byty, 

2.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 24 v čp. 2903, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad  Labem 
ve složení: Jan Bém (náhradník Dušan Kubica), Jiří Janeček (náhradník Jaroslava Hiltscherová) a 
Helena Mojiková (náhradník Jana Lejsková), 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RIM-EMM 

3.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu bytu 
č. 24 v čp. 2903, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem dle bodu 1.1. tohoto usnesení.  
  

Termín: 09.08.2011  

R/714/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   neschva lu je  

1.1.  podání žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích na pozemcích p.p.č. 835/35 a p.p.č. 
835/36, k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle příloh tohoto materiálu. 

R/715/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  žádost Jiřího a Heleny Vejnarových, ******** ***, **** ******* *** ***** ze dne 08.07.2011, 
2 .   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

2.1.  schválit splátky dlužného nájemného, záloh na služby a bezdůvodného obohacení, shodného s 
výši nájemného,  ve výši 99.950,- Kč, navýšenou o 8% tj. celkem 107.946,- Kč, formou měsíčních 
splátek 107krát po 1.000,-  Kč a  1krát 946,- Kč, Jiřímu a Heleně Vejnarovým, ******** ***, **** 
******* *** ***** za pronájem bytu ** *** *  *** ***, ********, **** ******* *** *****,         
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2.2.  dohodu o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady formou měsíčních splátek s Jiřím a Helenou 
Vejnarovými, ******** ***, **** ******* *** ***** dle bodu 2.1 tohoto usnesení a pověřuje starostku 
města jejím podpisem.  

R/716/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  stanovisko Viktora Lyutyyho, Mostek 168, Mostek, IČ 26008688, k návrhu na ukončení nájemní 
smlouvy na nebytový prostor č. 5 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, dohodou ke dni 
31.08.2011, 

2 .   schva lu je  
2.1.  výpověď z nájmu nebytového prostoru č. 5 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, 

uzavřeného na dobu neurčitou, Viktoru Lyutyymu, Mostek 168, Mostek, IČ 26008688, bez uvedení 
výpovědního důvodu a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/717/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  že na výzvu k podání nabídek na pronájem nebytového prostoru č. 1 v čp. 2961, Eduarda 
Zbroje, Dvůr Králové nad Labem (viz zveřejnění č. 68/2011), nereagoval žádný zájemce, 

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

Tomáš Machek (náhradník Jiří Janeček) a Helena Mojíková (náhradník Jana Lejsková), 
3 .   vyzývá  

3.1.  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 500,- 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. O4, 
4 .   uk ládá  

4.1.  vedoucímu RIM-EMM 
4.1.1. 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 3.1. tohoto usnesení.  

Termín: 12.08.2011 

R/718/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  že na výzvu k podání nabídky na pronájem nebytového prostoru č. 2 v čp. 2958, Štefánikova, 
Dvůr Králové nad Labem (zveřejnění č. 67/2011), nereagoval žádný zájemce, 

2 .   schva lu je  
2.1.  záměr města pronajmout nebytový prostor č. 2 v čp. 2958, Štefánikova, Dvůr Králové nad 

Labem, 
2.2.  složení komise pro otevírání obálek a výběrové řízení: Jan Bém (náhradník Dušan Kubica), 

Tomáš Machek (náhradník Jiří Janeček) a Helena Mojíková (náhradník Jana Lejsková), 
3 .   vyzývá  

3.1.  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 350,- Kč/m2/rok vč. uplatnění meziročního inflačního růstu inflačního růstu, cena 
nájmu stanovena odchylně od pravidel pro pronajímání nebytových prostor,  
- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let, 
- využití nebytového prostoru bude v souladu s jeho stavebně-technickým určením, 
- kritéria výběru: cena - koef.  0,6, využití NP - koef. 0,4, 
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4.   uk ládá  
4.1.  vedoucímu RIM-EMM 

4.1.1. zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr města 
pronajmout nebytový prostor č. 2 v čp. 2958, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, vč. výzvy k 
podání nabídky za podmínek dle bodu 3.1. tohoto usnesení.  

Termín: 12.08.2011 

R/719/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  že do výběrového řízení na pronájem bytu č. 132 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem 
(viz. zveřejnění č. 70/2011), se nepřihlásil žádný zájemce, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RIM-EMM 

2.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu bytu 
č. 132 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem dle usnesení č. R/627-1.1/2011 - 26. Rada 
města Dvůr Králové nad Labem ze dne 28.06.2011.  

Termín: 12.08.2011 

R/720/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  že do výběrového řízení na pronájem bytu č. 21 v čp. 35, Verdek, Dvůr Králové nad Labem (viz 
zveřejnění č. 69/2011), se nepřihlásil žádný zájemce, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RIM-EMM 

2.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu bytu 
č. 21 v čp. 35, Verdek, Dvůr Králové nad Labem dle usnesení č. R/502-3.1/2011 - 22. Rada 
města Dvůr Králové nad Labem ze dne 31.05.2011.  

Termín: 12.08.2011 
 

  
 
 
 

 
 

 
    Edita Vaňková       Jan Bém 

              starostka města                              místostarosta  
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