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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

32. 
VÝPIS  Z  USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané dne 06.09.2011 

 

R/780/2011 - 32. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** ***** s manžely Pavlem Bandou, 
******* ****** ****, **** ******* *** ***** a Monikou Bandovou, ********* ***, **** ******* *** *****, 
dohodou ke dni 06.09.2011, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** ***** s 
manžely Pavlem Bandou, ******* ****** ****, **** ******* *** ***** a Monikou Bandovou, ********* ***, 
**** ******* *** ***** ke dni 06.09.2011 a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

1.3.  splátky dlužné částky za pronájem bytu ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** ***** ve výši 
7.369,- Kč poníženou o úroky ze zaplacené kauce ke dni 06.09.2011 a zároveň navýšenou o 8%, 
Monice Bandové, ********* ***, **** ******* *** ***** formou pravidelných měsíčních splátek po dobu 
8 měsíců, 

1.4.  dohodu o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady měsíčními splátkami s Monikou Bandovou, 
********* ***, **** ******* *** ***** dle bodu 1.3 tohoto usnesení a pověřuje starostku města jejím 
podpisem.  

R/781/2011 - 32. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  informaci, že do výběrového řízení na pronájem bytu č. 11 v domku na st.p.č. 1026, k.ú. Dvůr 
Králové nad Labem  u čp. 830, Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, se přihlásili dva zájemci, 

2 .   ruš í  
2.1.  výběrové řízení na pronájem bytu č. 11 v domku na st.p.č. 1026, k.ú. Dvůr Králové nad Labem u 

čp. 830, Kotkova, Dvůr Králové nad Labem,  
3 .   schva lu je  

3.1.  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, 

3.2.  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 Tomáš Machek) a Helena Mojiková (náhradník Jana Lejsková), 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucímu RIM-EMM 

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

Termín: 14.09.2011 

R/782/2011 - 32. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocení nabídek na pronájem bytu ** ** * *** ****, ******* ******, 
**** ******* *** *****: 
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1. místo: Jana Křížová, ********** ****, **** ******* *** *****,*2. místo: Nikola Draškovičová, ******** 
***, **** ******* *** *****,*3. místo: Iva Zemková, *********** ***, **** ******* *** *****,* 

1.2.  pronájem bytu ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** ***** Janě Křížové, ********** ****, **** 
******* *** *****, na dobu určitou 1 rok, 

1.3.  nájemní smlouvu na byt ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** ***** s Janou Křížovou, 
********** ****, **** ******* *** *****, za cenu 3.131,- Kč/měsíc, na dobu určitou 1 rok, za 
předpokladu, že Jana Křížová uhradí před podpisem nájemní smlouvy na účet města kauci ve výši 
trojnásobku měsíčního nájemného vč. úhrady za plnění služeb poskytovaných v souvislosti s 
užíváním bytu a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

1.4.  Nikolu Draškovičovou, ******** ***, **** ******* *** ***** jako 1. náhradníka, 
1.5.  pronájem bytu ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** *****, Nikole Draškovičové, ******** ***, 

**** ******* *** ***** v případě, že nedojde k podpisu nájemní smlouvy s Janou Křížovou, 
1.6.  nájemní smlouvu na byt ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** ***** s Nikolou 

Draškovičovou, ******** ***, **** ******* *** ***** v případě, že nedojde k podpisu nájemní smlouvy s 
Janou Křížovou. Smlouva bude uzavřena za cenu 2.846,- Kč/měsíc, ostatní podmínky zůstávají 
shodné s částí 1.3 tohoto usnesení a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/783/2011 - 32. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  informaci, že do výběrového řízení na pronájem bytu č. 132 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové 
nad Labem (viz zveřejnění č. 78/2011), 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: 14.09.2011 

R/784/2011 - 32. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  informaci, že do výběrového řízení na pronájem bytu č. 341 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové 
nad Labem (viz zveřejnění č. 81/2011), 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. 341 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem dle usnesení č. R/683-1.1/2011 - 28. Rada 
města Dvůr Králové nad Labem ze dne 02.08.2011.  

Termín: 14.09.2011 

R/785/2011 - 32. 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. 35, Verdek, Dvůr Králové nad 
Labem (viz zveřejnění č. 77/2011), 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: 14.09.2011 

R/786/2011 - 32. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 1 v čp. 830, Kotkova, Dvůr Králové nad Labem jako byt bez 
předběžného určení za min. cenu 2.652,- Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) dle 
pravidel pro hospodaření s městskými byty, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 1 v 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), 
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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: 14.09.2011 

R/787/2011 - 32. 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. 2 v čp. 2958, 
Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, reagoval jediný zájemce, 

2 .   schva lu je  
2.1.  pronájem nebytového prostoru č. 2 v čp. 2958, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, Ludmile 

Veselé, Roháčova 1254, Dvůr Králové nad Labem, IČ 66822360, na dobu určitou 5 let, za cenu 
401,- Kč/m2/rok, vč. uplatnění meziročního inflačního růstu nájemného, 

2.2.  nájemní smlouvu na nebytový prostor č. 2 v čp. 2958, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, s 
Ludmilou Veselou, Roháčova 1254, Dvůr Králové nad Labem, IČ 66822360, za cenu 401,- 
Kč/m2/rok vč. uplatnění meziročního inflačního růstu, na dobu určitou 5 let, za účelem zřízení 
prodejny nábytku a bytových doplňků, hraček, sportovních potřeb, metrového i kusového textilu a 
dětského a kojeneckého oblečení, za předpokladu, že Ludmila Veselá uhradí před podpisem 
nájemní smlouvy kauci ve výši čtyřnásobku měsíčního nájemného vč. záloh na služby a pověřuje 
starostku města jejím podpisem.  

R/788/2011 - 32. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  informaci, že na výzvu k podání nabídek na pronájem nebytového prostoru č. 1 v čp. 2961, 
Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem (viz zveřejnění č. 83/2011), nereagoval žádný zájemce, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RIM-EMM 

2.1.1.  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 usnesení č. R/717-1.2,1.3/2011 - 28. Rada města 
Dvůr Králové nad Labem.  

Termín: 14.09.2011 

R/789/2011 - 32. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** *****, Marcelu Bojkovi, ******* ****** 
****, **** ******* *** *****, na dobu určitou 1 rok, 

1.2.  nájemní smlouvu na byt ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** *****, s Marcelem Bojko, 
******* ****** ****, **** ******* *** *****, na dobu určitou 1 rok, počínaje dnem 01.10.2011 do 
30.09.2012, za dohodnuté nájemné 90,- Kč/m2/měsíc, za předpokladu, že Marcel Bojko uhradí 
před podpisem nájemní smlouvy kauci ve výši trojnásobku měsíčního nájemného vč. úhrady za 
plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/790/2011 - 32. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   neschva lu je  

1.1.  pronájem bytu ** ** * *** ***, ***********, **** ******* *** ***** Kláře Hermanové, *********** ***, **** 
******* *** ***** jako bytu sociálního, přiděleného v mimořádně tíživé životní situaci, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RIM-EMM 

2.1.1.  vyzvat Kláru Hermanovou, *********** ***, **** ******* *** ***** k vyklizení a předání bytu 
** ** * *** ***, ***********, **** ******* *** *****.  

Termín: 15.09.2011 

R/791/2011 - 32. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   odvo lává  

1.1.  podle § 102, odst. 2, písm. h)  z funkce člena komise likvidační Jana Černíka - ke dni 
31.07.2011, v souvislosti s ukončením zaměstnaneckého poměru jmenovaného, 

2 .   jm enu je  
2.1.  podle ustanovení § 102, odst. 2, písm. h) členem komise likvidační Jaroslavu Kirschovou, 

pracovnici odboru VVS, s účinností od 07.09.2011.  



Strana 4/8 

R/792/2011 - 32. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit směnu části pozemkové parcely č. 1155/3 o výměře 2.754 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad 
Labem za stávající kanalizační řad DN 250 o délce 340 m umístěný v pozemkových parcelách č. 
1154/44, č. 1154/18, č. 1155/4, č. 3687/1, č. 3654/4, č. 1154/4, č. 3683, č. 970/1 v k.ú. Dvůr 
Králové nad Labem vč. 8 kanalizačních šachet, za podmínky zřízení věcného břemene na 
pozemkové parcele č. 1154/44 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem spočívajícího v právu průjezdu a 
průchodu za účelem údržby a oprav kanalizačního řadu, 

1.2.  schválit smlouvu o směně a o zřízení věcného břemene s Ing. Jiřím Hlavatým, ********* ****, **** 
******* *** *****, Ondřejem Jarolímkem, *** ***** ****, **** ******* *** *****, Ing. Jiřím Mackem, ****** 
***** ****, **** ******* *** *****, Petrem a Leonou Teichmanovými, *** ***** ****, **** ******* *** *****, 
Vladislavem Žižkou, *** ***** ****, **** ******* *** *****, Ing. Evou Žižkovou, *** ***** ****, **** ******* 
*** ***** a pověřit starostku města jejím podpisem.  

R/793/2011 - 32. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  dopis Pavla a Jany Vokatých, ****** ** ** ******** **, **** ******* *** ***** ze dne 26.08.2011, 
2 .   neschva lu je  

2.1.  zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu ** ** * *** **, ******* ** ** ********, **** ******* *** *****, Pavlovi a 
Janě Vokatým, ******* ** ** ******** **, **** ******* *** *****, 

3 .   schva lu je  
3.1.  pronájem bytu ** ** * *** **, ******* ** ** ********, **** ******* *** *****, Pavlovi a Janě Vokatým, 

******* ** ** ******** **, **** ******* *** *****, na dobu určitou 1 rok počínaje dnem 01.12.2011, tj. do 
30.11.2012, za dohodnuté nájemné 50,- Kč/m2/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu), 

3.2.  nájemní smlouvu na byt ** ** * *** **, ******* ** ** ********, **** ******* *** ***** Pavlovi a Janě 
Vokatým, ******* ** ** ******** **, **** ******* *** *****, na dobu určitou 1 rok, počínaje 01.12.2011, tj. 
do 30.11.2012, za dohodnuté nájemné 50,- Kč/m2/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu), 
za předpokladu, že Pavel a Jana Vokatí uhradí před podpisem nájemní smlouvy kauci ve výši 
trojnásobku měsíčního nájemného vč. úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu 
a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/794/2011 - 32. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  splátky dlužné částky za nedoplatek vyúčtování služeb ve výši 4.711,-- Kč a poplatku z prodlení 
ve výši 801,-- Kč + 8 %, tj. 5.953,-- Kč Monice Bandové, ********* ***, **** ******* *** *****, formou 
pravidelných měsíčních splátek od září 2011 ve výši 7 x 800,-- Kč a 1 x 353,-- Kč,  

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

R/795/2011 - 32. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem nebytového prostoru č. 1 v čp. 950, Boženy Němcové, Dvůr Králové nad Labem, 
René Sedlákovi, Sadová 1642, Dvůr Králové nad Labem, IČ 40146642, na dobu určitou 5 let, za 
cenu 510,- Kč/m2/rok vč. uplatnění meziročního inflačního růstu, 

1.2.  nájemní smlouvu na nebytový prostor č. 1 v čp. 950, Boženy Němcové, Dvůr Králové nad 
Labem s René Sedlákem, Sadová 1642, Dvůr Králové nad Labem, IČ 40146642, za cenu 510,- 
Kč/m2/rok vč. uplatnění meziročního inflačního růstu, na dobu určitou 5 let, od 01.10.2011 do 
30.09.2016, za účelem ponechání již zřízené vzorkové prodejny krbů, a to za předpokladu, že 
René Sedlák uhradí před podpisem nájemní smlouvy na účet města kauci ve výši měsíčního 
nájemného vč. záloh na služby a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/796/2011 - 32. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  žádost společnosti CLR LauRa s.r.o., Preslova 449, Dvůr Králové nad Labem ze dne 
16.08.2011 o ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor č. 8 v čp. 40, náměstí T. G. 
Masaryka, Dvůr Králové nad Labem dohodou ke dni 31.10.2011, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RIM-EMM 

2.1.1.  jednat se společností CLR LauRa s.r.o., Preslova 449, Dvůr Králové nad Labem o 
podmínkách ukončení nájemní smlouvy,  
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Termín: 16.09.2011 
2.1.2.  předložit radě města stanovisko společnosti CLR LauRa s.r.o., Preslova 449, Dvůr Králové 

nad Labem k podmínkám ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor č. 8 v čp. 40, náměstí 
T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem.  

Termín: 04.10.2011 

R/797/2011 - 32. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s uložením vodovodní, elektrické přípojky do části pozemkové parcely č. 231/9 v k.ú. Žireč 
Městys, s napojením sjezdu a vybudováním zpevněného vjezdu na pozemkové parcele č. 231/9 v 
k.ú. Žireč Městys a se vstupem na pozemkovou parcelu č. 231/9 v k.ú. Žireč Městys, 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvu o umístění s Jiřím a Ivanou Šormovými, ******* ******** ****, **** ******* *** ***** a 

pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/798/2011 - 32. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu ** ** * *** **, ******* ** ** ********, **** ******* *** *****, Jaroslavu a Jitce 
Vykoupilovým, ******* ** ** ******** **, **** ******* *** *****, dle platných pravidel pro hospodaření s 
městskými byty, 

1.2.  nájemní smlouvu na byt ** ** * *** **, ******* ** ** ********, **** ******* *** ***** s Jaroslavem a 
Jitkou Vykoupilovými, ******* ** ** ******** **, **** ******* *** *****, v souladu s pravidly pro 
hospodaření s městskými byty, na dobu neurčitou, od 01.01.2012, za cenu 4.205,- Kč/měsíc, za 
předpokladu, že Jaroslav a Jitka Vykoupilovi 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/799/2011 - 32. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronajmout pozemkovou parcelu č. 2311/90 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 
2 .   uk ládá  

2.1.  vedoucímu RIM-EMM 
2.1.1.  zveřejnit na úřední desce městského úřadu záměr pronajmout dle článku 1.1. tohoto 

usnesení.  
Termín: 13.09.2011 

R/800/2011 - 32. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem pozemkové parcely č. 1116/7 o výměře 370 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za 5,- 
Kč/m2/rok, tj. za roční nájemné 1.850,- Kč, Romanu Albínovi, ***** ****** ****, *** ** **** ******* *** 
*****, 

1.2.  nájemní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/801/2011 - 32. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronajmout pozemkovou parcelu č. 38/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za dohodnutou 
sazbu 10. 000,- Kč/rok, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RIM-EMM 

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

Termín: 13.09.2011 

R/802/2011 - 32. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části pozemkové parcely č. 2316/1 o výměře 30 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 
za 5,- Kč/m2/rok, tj. roční nájemné 150,- Kč/rok, s Hanou Schejbalovou, ***** ****** ****, *** ** **** 
******* *** *****, 

1.2.  nájemní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem.  
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R/803/2011 - 32. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 12/2011 - Provozní řád informačního systému 
města Dvůr Králové nad Labem pro městský úřad a městskou policii a pověřuje starostku města 
podpisem tohoto vnitřního předpisu, 

2 .   rozhodu je  
2.1.  nezveřejňovat tento vnitřní předpis na webových stránkách města.  

R/804/2011 - 32. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s nabytím technického zhodnocení nemovitého majetku města pro Pečovatelskou službu Města 
Dvůr Králové nad Labem v objektu čp. 2755, Sadová ul., Dvůr Králové nad Labem, rekonstrukcí 
skladu na kancelář a na parcele č. 4325 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem zhotovením brány s 
pojezdem u vstupu na pozemek u čp 2755, Sadová ul. 

1.2.  v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, s převedením částky 30.000,- Kč z rezervního fondu Pečovatelské 
služby Města Dvůr Králové nad Labem do investičního fondu, za účelem využití uvedené částky na 
rekonstrukci kanceláře v čp. 2755, Sadová ul., Dvůr Králové nad Labem.  

R/805/2011 - 32. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  výzvu k podání nabídky do veřejné zakázky "Poskytování sociálních služeb: Azylové domy - 
osoby bez přístřeší, region Královédvorsko",  

1.2.  oznámení ředitelky Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem o předložení nabídky 
do veřejné zakázky uvedené v bodu 1.1. tohoto usnesení, 

2 .   neschva lu je  
2.1.  podání nabídky městem Dvůr Králové nad Labem do veřejné zakázky uvedené v bodu 1.1. 

tohoto usnesení.  

R/806/2011 - 32. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace ve výši 15.000,- Kč Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v 
ČR - Okresní organizaci SPMP v Trutnově, Klazarova 968, Dvůr Králové nad Labem, na zajištění 
cen a triček pro účastníky akce v rámci 19. ročníku turnaje ve stolním tenisu pro sportovce s 
mentálním postižením ve dnech 11.-13.11.2011, 

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace se Společností pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR - 
Okresní organizaci SPMP v Trutnově, Klazarova 968, Dvůr Králové nad Labem, a pověřuje 
starostku města jejím podpisem.  

R/807/2011 - 32. 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 31.8.2011, na kulturní akci města 
Svatováclavské posvícení spojené s Dnem spolků, pořádanou dne 24.9.2011 na náměstí Václava 
Hanky a náměstí Odboje, Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostku města podpisem 
rozhodnutí vydaného dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dle 
přílohy č. 2, 

R/808/2011 - 32. 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 závěrečný účet ke dni 31.12.2010 svazku obcí Královská věnná města.  

R/809/2011 - 32. 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 společností VoiceBow, s.r.o., Na Výsluní 201/13, Praha 10, IČ: 27135918, 

1.2.  smlouvu o využití systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného městem Dvůr 
Králové nad Labem se společností VoiceBow, s.r.o., Na Výsluní 201/13, Praha 10, IČ: 27135918, a 
pověřuje starostku města jejím podpisem.  
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R/810/2011 - 32. 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, Dodatek č. 5 k pojistné smlouvě č. 5830851989 - s Kooperativou pojišťovnou, 
a.s., Vienna Insurance Group  na pojištění majetku města a pověřuje starostku města podpisem 
tohoto dodatku.  

R/811/2011 - 32. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  prodloužení lhůty pro podání nabídky do 31.10.2011 a navazujících termínů schváleného 
časového  harmonogramu rovněž o jeden a půl měsíce 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 s 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: 09.09.2011 
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 01.11.2011 před otevíráním obálek s doručenými nabídkami.  

Termín: 01.11.2011 

R/812/2011 - 32. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  se změnou termínu splnění předmětu díla u Smlouvy o dílo ev. číslo RIM/DÍLO-2010/931, 
kterou město Dvůr Králové nad Labem uzavřelo se společností VIS, Vodohospodářsko-inženýrské 
služby spol. s r. o. tak, že termín splnění je dle článku 4 stanoven na 12/2011, 

2 .   schva lu je  
2.1.  dodatek č. 3 k SOD č. 0062/10 (ev. č. RIM/DÍLO-2010/931) ve smyslu bodu 1 a pověřuje 

starostku města jeho podpisem.  

R/813/2011 - 32. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit nabytí části pozemků p.č. 2616/3, p.č. 3569/1 a p.č. 142/5 v kat. úz. Dvůr Králové nad 
Labem o výměře 4348 m2 dle geometrického zaměření za cenu ve výši 3 452 000,- Kč stanovenou 
znaleckým posudkem od firmy OSNADO spol. s r.o. za účelem přestavby autobusového nádraží ve 
Dvoře Králové nad Labem, a to postupem, kdy bude uzavřena nejprve smlouva o smlouvě budoucí 
kupní s výše uvedenými obligatorními náležitostmi kupní smlouvy a sjednáním tzv. jiného práva k 
dotčeným pozemkům a podmínkou, že k uzavření samotné smlouvy kupní dojde poté, kdy město 
Dvůr Králové nad Labem obdrží dotaci na projekt přestavby autobusového nádraží a dotčené 
pozemky nebudou zatíženy zástavním právem smluvním ani jiným věcným právem třetích osob,  

1.2.  pověřit starostku města podpisem smlouvy budoucí kupní a následně smlouvy kupní, které 
budou obsahovat obligatorní náležitosti dle bodu 1.1. toto usnesení.  

R/814/2011 - 32. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  průběžné plnění úkolů uložených radou města ke dni 31.08.2011,  
2 .   schva lu je  

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

R/815/2011 - 32. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s udělením plné moci k nahlížení do spisu a k pořizování výpisů a kopií spisu vedeného na 
základě provedené cenové kontroly ve společnosti VODOVODY A KANALIZACE Dvůr Králové nad 
Labem spol. s r.o. Finančním ředitelstvím v Hradci Králové,  
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2.   zm ocňu je  
2.1.  Ing. Ivanu Tomášovou, *** ***********, ***** ******** ***, *** ** *****, Ing. Františka Friedla, **** 

**********, ***** ****** *******, *** ** ****** ******* a Ing. Ivo Hubeného, **** **********, ***** ********** 
******, *** ** ****** **** k nahlížení do spisu v rozsahu plných mocí, které jsou přílohou č. 1 a 2 
tohoto usnesení a pověřuje starostku města jejich podpisem.  

 
 
 
 
 
 
    Edita Vaňková          Jan Bém  
                      starostka města       místostarosta  
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