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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

30. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané dne 23.8.2011 

 

R/724/2011 - 30. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace ve výši 1.000,- Kč Sdružení Linka bezpečí, Ústavní 91/95, Praha 8, na 
úhradu nájemného za prostory užívané tímto sdružením, 

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace se Sdružením Linka bezpečí, Ústavní 91/95, Praha 8 a pověřuje 
starostku města jejím podpisem. 

R/725/2011 - 30. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  vyjádření podporující žádost Farní charity Dvůr Králové nad Labem určenou Krajskému úřadu 
Královéhradeckého kraje, o posílení financování Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 
Střelka, dle přílohy č. 2 a pověřuje starostku města podpisem vyjádření. 

R/726/2011 - 30. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Královédvorskému chrámovému sboru o.s., Krátká 1838, Dvůr Králové nad 
Labem. 

R/727/2011 - 30. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit poskytnutí dotace z 2. kola programu na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou 
nemovitou kulturní památkou, nebo které se nacházejí na území Městské památkové zóny města 
Dvůr Králové nad Labem, majiteli nemovitosti Františku Novotnému, ********* *, *********, na obnovu 
objektu čp. 86, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, ve výši 200.000,- Kč, 

1.2.  schválit smlouvu o poskytnutí dotace s Františkem Novotným, ********* *, *********, a pověřit 
starostku města jejím podpisem, 

2 .   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  
2.1.  neschválit poskytnutí dotace Ladislavu Wolosczukovi a Lence Wolosczukové, ****** *** ***, **** 

******* *** *****, z 2. kola dotačního programu na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou 
nemovitou kulturní památkou nebo které se nacházejí na území Městské památkové zóny města 
Dvůr Králové nad Labem, 

2.2.  neschválit poskytnutí dotace Janu Šípkovi, ***** ******** **, z 2. kola dotačního programu na 
obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou kulturní památkou nebo které se nacházejí 
na území Městské památkové zóny města Dvůr Králové nad Labem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí ŠKS 

3.1.1.  zahrnout do návrhu rozpočtu na rok 2012 do kapitoly 16 kultura, org. 16000 - položka 
příspěvky na obnovu fasád, částku 300.000,- Kč, 

Termín: 30.9.2011 
3.1.2.  zajistit jednání památkové komise RM za účelem projednání možností zabezpečení 

plastiky "dělníci" před povětrnostními vlivy. 
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Termín: 14.10.2011 

R/728/2011 - 30. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Labské stezce, o.s., Za Žoskou 2506, Nymburk, ve výši 3.000,- Kč na 
propagaci akce Tour de Labe 2011 handicap + family, 

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace Labské stezce, o.s., Za Žoskou 2506, Nymburk, a pověřuje 
starostku města jejím podpisem. 

R/729/2011 - 30. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  program a předpokládaný rozpočet ve výši 145.000,-Kč oslav Svatováclavského posvícení 
spojeného se Dnem spolků dne 24.9.2011. 

R/730/2011 - 30. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  protokol hodnotící komise ze dne 29.07.2011 o posouzení a vyhodnocení nabídek výběrového 
řízení na veřejnou zakázku Hankova domu, městského kulturního zařízení, náměstí Václava Hanky 
299, Dvůr Králové nad Labem, na nákup inspicienstkého komunikačního systému, 

2 .   rozhodu je  
2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku nákup inspicientského komunikačního 

systému v Hankově domě, městském kulturním zařízení, náměstí Václava Hanky 299, Dvůr 
Králové nad Labem tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy AVC Praha, spol. s r. o., 
Hřenská 11, Praha 8 - 116.634,- Kč vč. DPH, 
o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek takto: 
2. místo - Marka A. T., s.r.o., U Elektry 203/8, Praha 9 - 118.324,- Kč vč. DPH, 
3. místo - PTV - systém, Vlatavská 11, Brno - 126.750,- Kč vč. DPH. 

R/731/2011 - 30. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Junior aréně, o.s., Myslivečkova 22, Ústí nad Labem, ve výši 1.000,- Kč na 
organizaci putovní výstavy "Slovo má Hurvínek", 

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace Junior aréně, o.s., Myslivečkova 22, Ústí nad Labem, a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

R/732/2011 - 30. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   rozhodu je  

1.1.  ponechat dosavadní určená místa pro konání svatebních obřadů a obřady v prostorách 
Hankova domu i nadále provádět na základě povolení úřadu s úhradou správního i režijního 
poplatku, 

2 .   pověřu je  
2.1.  vedoucího VVS seznámit ředitelku MKZ Hankův dům s přijatým usnesením RM. 

R/733/2011 - 30. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  kupní smlouvu na prodej mobilního telefonu **** *********, ********** ****** **** **, *** ** *******  ve 
výši 1.500,- Kč a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/734/2011 - 30. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  organizační změnu povodňové komise města - zrušení místa dokumentarista ve skupině 
součinnosti a analýzy situace. 

R/735/2011 - 30. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  prominutí pohledávky podle § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ve 
výši 603.492,- Kč za firmou Spektrum-Depar s.r.o., 

1.2.  prominutí pohledávky podle § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ve 
výši 35.180,- Kč za Jindřichem Stupurákem, 
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1.3.  prominutí pohledávky podle § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ve 
výši 37.390,- Kč za Josefem Všetečkou, 

1.4.  prominutí pohledávky podle § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ve 
výši 25.723,- Kč za firmou Jack Pot I spol. s r. o. 

R/736/2011 - 30. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  a  vydává  

1.1.  v souladu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 11/2011 pro správu a vymáhání 
pohledávek, s účinností od 01.09.2011 a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

2 .   souh las í  
2.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města Dvůr Králové nad 

Labem, 
3 .   uk ládá  

3.1.  vedoucí KTÚ-PO 
3.1.1.  zajistit zveřejnění vnitřního předpisu č. 11/2011 dle bodu 2.1. 

Termín: 1.9.2011 

R/737/2011 - 30. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v městské autobusové dopravě ve Dvoře 
Králové nad Labem v rozsahu 90 000 - 115 000 km ročně na dobu 8 let počínaje rokem 2013, 
formou přímého zadání dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, 

1.2.  zveřejnění záměru uzavřít smlouvu o zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v 
městské autobusové dopravě ve Dvoře Králové nad Labem v rozsahu 90 000 - 115 000 km ročně 
na dobu 8 let počínaje rokem 2013, formou přímého zadání dle zákona č. 194/2010 Sb., o 
veřejných službách v přepravě cestujících, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu ODP 

2.1.1.  zajistit zveřejnění předběžných informací o záměru uzavřít smlouvu o veřejných 
službách v přepravě cestujících v městské autobusové dopravě ve Dvoře Králové nad Labem v 
rozsahu 90 000 - 115 000 km ročně na dobu 8 let počínaje rokem 2013, formou přímého zadání 
dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, v Úředním věstníku 
Evropské unie. 

Termín: 1.9.2011 

R/738/2011 - 30. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  žádost o vyhrazené stání pro Miroslava Pavla, držitele průkazu ZTP, 
2 .   souh las í  

2.1.  s vyhrazením parkovacího místa v ulici Macharova dle snímku mapy se zákresem umístění 
parkovacího místa. 

R/739/2011 - 30. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs 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. 12/2011 o zákazu 
provozování výherních hracích přístrojů, a to s účinností od 01.10. 2011. 

R/740/2011 - 30. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs 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. 11/2011 o stanovení 
koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí, a to s účinností od 01.01. 2012. 

R/741/2011 - 30. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit rozpočtovou změnu č. 3 pro rok 2011 včetně změn v rámci jednotlivých kapitol a 
předložených změn závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace (dle přiložené tabulky 
Závazné ukazatele příspěvkových organizací na rok 2011 - město Dvůr Králové nad Labem  
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úprava č. 2), která upravuje schválený rozpočet na rok 2011 zahrnující již požadavky na schválený 
rozpočet ze strany Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení : 
 
· na straně příjmů  zvyšuje                                      o                  14.337,14 tis.Kč 
· na straně výdajů  zvyšuje                                     o                   18.168,45 tis.Kč 
· ve financování upravuje                                        o                     3.831,31 tis.Kč  
 
Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2011 
· na straně příjmů                                                                      364.579,06 tis.Kč 
· na straně výdajů                                                                      353.569,18 tis.Kč 
· financování                                                                               -11.009,88 tis.Kč. 

R/742/2011 - 30. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení zadávacího řízení, oznámení o zahájení zadávacího řízení (formulář Oznámení o 
zakázce), zadávací dokumentaci včetně jejich příloh a návrh smlouvy o dílo pro otevřené řízení v 
souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na nadlimitní 
veřejnou zakázku na služby pro akci: „Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr Králové 
nad Labem" s tím, že v zadávacích podmínkách mohou být ještě provedeny úpravy v návaznosti 
na požadavky vznesené SFŽP ČR při kontrole předmětných zadávacích podmínek, 

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

1.3.  způsob hodnocení nabídek tak, že základním hodnotícím kritériem pro zadání shora uvedené 
veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena, 

1.4.  složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků v 
předloženém znění. V souladu s ust. § 71 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, plní hodnotící komise funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami. O otevírání 
obálek sepíše komise protokol o otevírání obálek. V souladu s ust. § 59 odst. 3 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, posoudí hodnotící komise kvalifikaci dodavatelů. O 
posouzení kvalifikace sepíše komise protokol o posouzení kvalifikace, 

1.5.  pověření starostky města Edity Vaňkové zastupováním města Dvůr Králové nad Labem ve 
všech administrativních úkonech souvisejících s realizací projektu, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu rozpočtu města pro rok 2012 a 
finanční prostředky pro rok 2013 do rozpočtového výhledu. 

Termín: 15.11.2011 

R/743/2011 - 30. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  harmonogram pro záměr výběru nového provozovatele plakátovacích ploch na území města 
Dvora Králové nad Labem, 

2 .   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  
2.1.  schválit zrušení činnosti č. 6) Správa a údržba plakátovacích ploch na území města včetně 

výlepu plakátů jako činnosti hlavní ze zřizovací listiny Technických služeb města Dvora Králové 
nad Labem, 

2.2.  schválit zrušení činnosti č. 10) Nákladní doprava, přeprava kontejnerů jako hlavní činnost ze 
zřizovací listiny Technických služeb města Dvora Králové nad Labem, 

2.3.  schválit zrušení činnosti Provozování a údržba parkovacích automatů z činnosti 13) jako 
činnosti hlavní ze zřizovací listiny Technických služeb města Dvora Králové nad Labem s účinností 
od 01.01.2012, 

2.4.  schválit zrušení činnosti č. 20) Zajišťování pravidelných příspěvků do "Novin královédvorské 
radnice" jako činnosti hlavní ze zřizovací listiny Technických služeb města Dvora Králové nad 
Labem, 

2.5.  schválit zřizovací listinu Technických služeb města Dvora Králové nad Labem a pověřit 
starostku města jejím podpisem. 

R/744/2011 - 30. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s pronájmem vodohospodářského majetku dle přílohy č. 1 na dobu 10 let, 
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2.   schva lu je  
2.1.  provozovatelskou smlouvu na provozování vodovodů a kanalizací specifikovaných v příloze č. 1 

se společností Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s. r. o. a pověřuje 
starostku města jejím podpisem. 

R/745/2011 - 30. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky otevřeného nadlimitního výběrového 
řízení na výběr zhotovitele akce: "Dvůr Králové nad Labem - analýza rizik přítomnosti chlorovaných 
uhlovodíků v podzemních vodách v jímacím území Dvůr Králové nad Labem", kterou je firma G-
servis Praha spol. s. r. o., Třanovského 622/11, 163 00 Praha za cenu 2.676.846,-Kč vč. DPH, 
které je přílohou č. 1, 

1.2.  protokol o posouzení kvalifikace v otevřeném nadlimitním výběrovém řízení na výběr zhotovitele 
akce: "Dvůr Králové nad Labem - analýza rizik přítomnosti chlorovaných uhlovodíků v podzemních 
vodách v jímacím území Dvůr Králové nad Labem", který je přílohou č. 2, 

1.3.  rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazečů při otevírání obálek otevřeného nadlimitního 
výběrového řízení na výběr zhotovitele akce: "Dvůr Králové nad Labem - analýza rizik přítomnosti 
chlorovaných uhlovodíků v podzemních vodách v jímacím území Dvůr Králové nad Labem" z další 
účasti v zadávacím řízení, které je přílohou č. 3 a pověřuje starostku města podpisem všech tří 
dokumentů. 

R/746/2011 - 30. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   nesouh las í  

1.1.  s vrácením úhrady za vodné a stočné v celkové hodnotě 2.854,- Kč Josefu Borůvkovi, 
Puchmajerova 1182, Dvůr Králové nad Labem, z důvodu nechtěné úhrady faktury vystavené 
společností Vodovody a kanalizace Dvůr Králové n. L., spol. s r. o., náměstí Denisovo 766, 544 01 
Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  s vrácením platby dále jmenovaným odběratelům:  
Jiří Ponikelský, Zlatníkova 1559, Dvůr Králové nad Labem 
Bohumil Šťastný, Pod Lesem 2384, Dvůr Králové nad Labem 
Vítězslav Chrudina, Antonína Wágnera 600, Dvůr Králové nad Labem. 

R/747/2011 - 30. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zajištěním projektového managementu projektu: "Regenerace zeleně vybraných lokalit 
města Dvůr Králové nad Labem" Ing. Yvonou Eliášovou, 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvu o dílo se zhotovitelem, Ing. Yvonou Eliášovou, Křinice 250, 550 01 Broumov, na akci: 

"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 pro zajištění projektového 

managementu projektu: "Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr Králové nad Labem" 
zhotoviteli, Ing. Yvoně Eliášové, Křinice 250, 550 01 Broumov, 

4 .   zm ocňu je  
4.1.  Ing. Yvonu Eliášovou, se sídlem Křinice 250, 550 01 Broumov, IČ: 86968823, k zastupování 

města Dvůr Králové nad Labem, a to v rozsahu plné moci, a pověřuje starostku města jejím 
podpisem, 

5 .   uk ládá  
5.1.  vedoucímu RAF 

5.1.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu rozpočtu pro rok 2012 a 2013. 
Termín: 15.11.2011 

R/748/2011 - 30. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s provedením stavebních prací nad rámec původního rozpočtu na akci: "Zateplení MŠ Slunečná 
čp. 2792, Dvůr Králové nad Labem" a s tím související navýšení ceny díla o 252.648,- Kč včetně 
DPH na celkovou cenu 5.526.099,60 Kč včetně DPH, 

2 .   schva lu je  
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2.1.  dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby: "Zateplení MŠ Slunečná čp. 2792, Dvůr 
Králové nad Labem" se zhotovitelem, Stavební společností s.r.o. Hostinné, se sídlem Chotěvice 
čp. 360, PSČ 543 76 a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RAF 

3.1.1.  zahrnout navýšení nákladů výše uvedené akce do návrhu nejbližší rozpočtové změny. 
Termín: 06.09.2011 

R/749/2011 - 30. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit kalendář investičních akcí pro rok 2011, 2012 a 2013. 

R/750/2011 - 30. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  předložená plnění úkolů z RM od TSm z 24. RM ze dne 14.06.2011 a z 26. RM ze dne 
28.06.201, 

2 .   kons ta tu je  
2.1.  že nedošlo ke splnění úkolu č. R/549/2011 - 3.1.1. - 24. RM ze dne 14.06.2011 - předložit RM 

konkrétní opatření k zabezpečení vyrovnanosti hospodaření TSm do konce roku 2011, 
2.2.  že nedošlo ke splnění úkolu č. R/549/2011 - 3.1.2. - 24. RM ze dne 14.06.2011 - předložit RM 

jasný a reálný plán ozdravení hospodaření TSm, 
3 .   schva lu je  

3.1.  ocenění prací a služeb pro město v předloženém znění s platností od 24.08.2011, 
4 .   uk ládá  

4.1.  řediteli Technických služeb města 
4.1.1.  splnit úkoly R/549/2011 - 3.1.1. a 3.1.2. z 24. RM dle  přílohy č. 7 

Termín: 13.09.2011 
4.1.2.  vypracovat celoroční plán čištění a zametání komunikací a chodníků v členění jarní, 

průběžný a podzimní (s vymezením ulic a četností úkonů) a před předložením do RM ho 
projednat s místostarostou J. Bémem 

Termín: 26.10.2011 
4.1.3.  postupovat důrazně ve smyslu ustanovení platné zřizovací listiny článku 7, odstavce 7.1 

zejména, že je organizace povinna pravidelně sledovat stav svých pohledávek, přijímat opatření 
k jejich vymožení a nepřipustit, aby marně prošla lhůta pro jejich uplatnění a vymáhání. 

Termín: 24.8.2011 

R/751/2011 - 30. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ceník prací a služeb Technických služeb města Dvora Králové nad Labem s platností od 
24.08.2011. 

R/752/2011 - 30. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s podáním podnětu Finančnímu ředitelství v Hradci Králové k zahájení cenové kontroly ve 
společnosti Vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem spol. s r. o., nám. Denisovo 766, 544 
01 Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostku města jeho podpisem. 

R/753/2011 - 30. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zajištění přístřeší pro nájemce bytu ** ** * *** ****, ***** *******, **** ******* *** *****, RNDr. 
Stanislava Brázdila a Larysu Anatolijivnu Sarabun, v penzionu Lesní zátiší, Mostek 168, Mostek, 

1.2.  zajištění přístřeší pro nájemce bytu ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** *****, Pavla a 
Moniku Bandovy, v penzionu Lesní zátiší, Mostek 168, Mostek. 

R/754/2011 - 30. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  že u Marina Dobreva, ******* ****** ****, **** ******* *** *****, 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  
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2.1.  výpověď z nájmu bytu ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** *****, Marinu Dobrevovi, ******* 
****** ****, **** ******* *** *****, z důvodu uvedených v § 711 odst. 2 písm. b) zákona č. 40/1964 Sb., 
občanský zákoník v platném znění v případě, že finanční prostředky na účtu kauce nebudou 
doplněny nejpozději do 31.08.2011 a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/755/2011 - 30. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  změnu doby nájmu nebytového prostoru č. 3 v čp. 2, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad 
Labem z doby neurčité na dobu určitou do 31.12.2011, 

1.2.  dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru č. 3 v čp. 2, náměstí T. G. Masaryka, 
Dvůr Králové nad Labem, s Tělovýchovnou jednotou, nábřeží Jiřího Wolkera 137, Dvůr Králové 
nad Labem ve smyslu bodu 1.1 tohoto usnesení a pověřuje starostku města jeho podpisem. 

R/756/2011 - 30. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  částečnou změnu usnesení č. R/715-2.1/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
spočívající ve změně měsíčních splátek. Jejich nové rozložení bude 49x po 2.163,- Kč a 1x 1.959,- 
Kč. V ostatních částech zůstává usnesení beze změn, 

2 .   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  
2.1.  odložit své rozhodnutí ve věci prominutí dlužného poplatku a úroku z prodlení Jiřímu a Heleně 

Vejnarovým, ******** ***, **** ******* *** ***** do doby úplného zaplacení dlužného nájemného, záloh 
na služby a bezdůvodného obohacení shodného s výší nájemného a záloh na služby. 

R/757/2011 - 30. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  u bytů dle předloženého seznamu výši smluvního nájemného 47,- Kč/m2/měsíc u bytů standard 
kvality a 39,- Kč/m2/měsíc u bytů se sníženou kvalitou počínaje třetím kalendářním měsícem od 
doručení návrhu na zvýšení nájemného, 

1.2.  text dopisu, který bude nájemníkům zaslán společně s dodatky obsahující zvýšení nájemného a 
pověřuje starostku města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RIM-EMM 

2.1.1.  zaslat nájemníkům bytů dle předloženého seznamu návrh dodatku k nájemní smlouvě 
obsahujícího dohodu o výši nájemného s účinností dle bodu 1.1 tohoto usnesení, 

Termín: 20.09.2011 
2.1.2.  informovat radu města o stanoviscích nájemníků k dodatkům k nájemním smlouvám a 

předložit radě města ke schválení dodatky obsahující dohodu o výši nájemného u nájemníků, 
kteří na tuto dohodu přistoupí a zároveň předložit seznam nájemníků, kteří nesdělí písemně do 
dvou měsíců, že se zvýšením nájemného souhlasí. 

Termín: 30.11.2011 
Termín: průběžně 

R/758/2011 - 30. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  prominutí nedoplatku vyúčtování služeb ve výši 3.553,- Kč Heleně Francové, ******* ****** ****, 
**** ******* *** ***** 

R/759/2011 - 30. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města prodat část pozemkové parcely č. 3568/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem 
nacházející se pod stavbou garáže, která je v geometrickém plánu označena jako díl "a", 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RIM-EMM 

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

Termín: 30.8.2011 

R/760/2011 - 30. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  
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1.1.  s napojením sjezdu na pozemkovou parcelu č. 3575/3 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, s 
vybudováním zpevněného vjezdu na části pozemkové parcely č. 3575/3 v k.ú. Dvůr Králové nad 
Labem a se vstupem na pozemkovou parcelu č. 3575/3 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvu o umístění sjezdu a zpevněného vjezdu na pozemkové parcele č. 3575/3 v k.ú. Dvůr 

Králové nad Labem s Ing. Janem Butem, ******* ******** ****, **** ******* *** ***** a Kateřinou 
Kašparovou, ******** ****, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/761/2011 - 30. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s uložením elektrického kabelu do pozemkové parcely č. 3714/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem 
a se vstupem na pozemkovou parcelu č. 3714/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvu o umístění s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 

874/8, 405 02, která je zastoupena společností Elektro comp spol. s r.o., Maloskalická 68, 552 03 
Česká Skalice a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/762/2011 - 30. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu o zřízení věcného břemene IE-12-2003036/VB/11 na pozemkové parcele č. 3684 v 
k.ú. Dvůr Králové nad Labem s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, 
Teplická 874/8, 405 02, která je zastoupena společností VČE-montáže a. s., Arnošta z Pardubic 
2082, 531 17 Pardubice a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/763/2011 - 30. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  dopis Viktora Lyutyyho, Mostek 168, Mostek, IČ 26008688, ze dne 11.08.2011, 
2 .   neschva lu je  

2.1.  výplatu částky 400.000,- Kč Viktoru Lyutyymu, Mostek 168, Mostek, IČ 26008688 jako 
odstupného k ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor č. 5 v čp. 400, Švehlova, Dvůr 
Králové nad Labem. 

R/764/2011 - 30. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zrušení věcného břemene práva služebnosti povozu a honění dobytka přes pozemkovou 
parcelu č. 3692 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem uzavřeného pro Danuši Faltusovou, ** **** ***, *** 
** **** ******* *** *****, 

1.2.  souhlasné prohlášení a pověřuje starostku města jeho podpisem. 

R/765/2011 - 30. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 3654 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za účelem 
umístění reklamní tabule, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RIM-EMM 

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

Termín: 30.8.2011 

R/766/2011 - 30. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 02.11.1995  na část pozemkové parcely č. 570/2 o 
výměře 425 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem s Vlastou Páleníkovou, bytem ******** ***, *** ** **** 
******* *** *****, ke dni 31.08.2011, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy a pověřuje starostku města jejím podpisem 

R/767/2011 - 30. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  
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1.1.  částečnou změnu usnesení R/431 - 1.2/2011 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem, ze 
dne 17.05.2011 spočívající v nahrazení původního textu "Alenou Červínkovou, bytem ******* **, *** 
** **** ******* *** *****" za text " Alenou Hájkovou, ***** ** ****** **, *** ** **** ******* *** ***** * ******** 

R/768/2011 - 30. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   nesouh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 1093 v k.ú. Záboří u Dvora 
Králové spočívajícího v právu průchodu a průjezdu pro vlastníky pozemkových parcel č. 1758/2,  

 č. 1763, stavebních parcel č. 373, č. 386 v k.ú. Komárov u Dvora Králové. 

R/769/2011 - 30. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ukonču je  

1.1.  platnost usnesení č. R/634/2011-26.Rada města Dvůr Králové nad Labem, kterým bylo 
Zastupitelstvu města Dvůr Králové nad Labem doporučeno schválit směnu pozemkové parcely  

 č. 947/2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem ve vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem , jako 
směnitele 1 za část stavební parcely č. 585/1  v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, ve vlastnictví 
společnosti BIOOBCHOD CZ, s.r.o. jako směnitele 2, z důvodu zjištění omezení vlastnických práv 
směnitele 2  k předmětu směny. 

R/770/2011 - 30. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne  14.04.2004 na část stavebních parcel č. 4011,  
 č. 4012, č. 4013 a č. 4014 o výměře 16,45 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem s Mgr. Petrem 

Brdičkou, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, ke dni 23.08.2011, 
1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/771/2011 - 30. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  neschválit prodej pozemkové parcely č. 2451/2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem Lukáši Skálovi. 
***** ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** 

R/772/2011 - 30. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit postup stanovení nabídkové ceny bytových jednotek v domech, schválených k prodeji 
usnesením č. R/395/2011 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem, v případech prodejů 
stávajícím nájemcům těchto bytových jednotek dle zákona č. 72/1994 Sb., skládající se z 65% 
ceny stanovené znaleckým ohodnocením, zvýšené o náklady spojené s prodejem (znalecké 
ocenění a další náklady předcházející zápisu jednotky do katastru nemovitostí), a dále o náklady 
vložené do údržby a oprav bytové jednotky a společných částí domů, a to ve výši 100% nákladů 
vložených do údržby a oprav uskutečněných od 01.01.2011 do okamžiku uzavření kupní smlouvy 
na příslušnou bytovou jednotku a 50% nákladů vložených do údržby a oprav v letech 2009 a 2010. 
V případě, že nájemce uhradí celou kupní cenu před podpisem kupní smlouvy, bude po předložení 
notářského zápisu o vzniku společenství vlastníků předmětného domu vyplacen na účet tohoto 
společenství 5% příspěvek z kupní ceny bytu do fondu oprav.  

R/773/2011 - 30. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zprávu o postupu ve věci zajištění revitalizace vodní plochy Podharťského rybníka a 
navazujících pozemků, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RIM-EMM 

2.1.1.  předložit radě města informaci o možnosti využití prostředků z dotačních programů 
Královéhradeckého kraje k částečnému krytí nákladů na revitalizaci Podharťského rybníka, 
p.p.č. 1033 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 

Termín: 4.10.2011 
2.1.2.  předložit radě města zprávu o způsobu revitalizace Podharťského rybníka a výši 

předpokládaných nákladů na její provedení. 
Termín: 15.11.2011 

R/774/2011 - 30. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  
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1.1.  s provedením opravy části místní komunikace (vrchní kryt) „Pod Lesem" na p.č. 3687/1 v k. ú. 
Dvůr Králové nad Labem v rozsahu 1.512 m2 a provedením veřejného osvětlení na pozemkových 
parcelách č. 3687/1, č. 1155/3, č. 1155/4 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem a se vstupem na 
pozemkové parcely č. 3687/1, č. 1155/3, č. 1155/4 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvu o umístění se společností JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové nad Labem a 

pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/775/2011 - 30. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  program 5. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného ve čtvrtek 
08.09.2011 od 15 hodin v sále Hankova domu  
1. Zahájení 
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 
3. Výbory ZM 
4. Prominutí pohledávek 
 5. Závazek města Dvůr Králové nad Labem vůči občanům - odběratelům, kteří na základě 

smlouvy platí úhradu vodného a stočného městu 
6. Majetkové záležitosti 
7. Zřizovací listina Technických služeb města Dvora Králové nad Labem 
8. Kalendář investičních akcí pro roky 2012 a 2013 
 9. Dotace z 2. kola dotačního programu na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou 

kulturní památkou nebo které se nacházejí na území Městské památkové zóny města Dvůr 
Králové nad Labem 

10. Smlouva o poskytnutí finanční dotace - Městská nemocnice, a.s. - projektová dokumentace - 
Dodatek č. 2 

11. Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č.11/2011 o stanovení koeficientů 
pro výpočet daně z nemovitostí 

12. Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č.12/2011 o zákazu provozování 
výherních hracích přístrojů 

13. Rozpočtová změna č. 3 pro rok 2011 
14. Diskuze 
15. Závěr. 

R/776/2011 - 30. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

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

 
 

 
 
 Edita Vaňková      Jan Bém 
                 starostka města                   místostarosta 
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