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RADA  MĚSTA  DVŮR  KRÁLOVÉ  NAD  LABEM 

 

33. 
VÝPIS  Z  USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané dne 20.09.2011 

 

R/816/2011 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  odpověď města Dvůr Králové nad Labem na dopis společnosti VODOVODY A KANALIZACE 
Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. ve věci mimosoudního řešení sporu ze dne 14.09.2011 ve znění 
přílohy č. 2.  

R/817/2011 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  se zveřejněním záměru dát občanům města možnost navrhnout nový název ulice v lokalitě 
Legionářská dle zveřejnění na úřední desce, webových stránkách města, městských novinách  a 
formou ankety, kterou obdrží občané s trvalým pobytem v této lokalitě, 

2 .   schva lu je  
2.1.  text zveřejnění záměru na pojmenování nové ulice dle přílohy č. 2, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí VVS 

3.1.1.  zajistit zveřejnění výše uvedeného záměru města.  
Termín: 30.09.2011 

R/818/2011 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   jm enu je  

1.1.  člena komise pro občanské záležitosti Kateřinu Mádlovou, a to s účinností od 01.10.2011.  

R/819/2011 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s § 145 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, snížení kapacity 
Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, ze současných 1092 na 
900 žáků s účinností od 01.09.2012.  

R/820/2011 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  podání žádosti o poskytnutí finanční podpory z grantu Nadace VIA - "Místo kde žijeme" Základní 
školou Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, 

2 .   souh las í  
2.1.  v případě kladného vyřízení žádosti podané Základní školou Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. 

Krásnohorské 2919 o grant uvedený v bodě 1.1. tohoto usnesení s přijetím finančních 
prostředků, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RAF 

3.1.1.  v případě poskytnutí grantu Základní škole Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 
2919 ve výši 300.000,- Kč od Nadace VIA, zapracovat do návrhu rozpočtu pro rok 2012 
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poskytnutí finanční spoluúčasti žadatele na tomto programu ("Místo kde žijeme"), ve výši 
75.000,- Kč.  

Termín: 15.11.2011 

R/821/2011 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  osobní příplatek ředitelce Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem, Tylova 520, 
Dvůr Králové nad Labem, dle důvodové zprávy, s  účinností od 01.10.2011, 

2 .   urču je  
2.1.  plat ředitelce Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem, Tylova 520, Dvůr Králové 

nad Labem, dle přílohy důvodové zprávy, s účinností od 01.10.2011, a pověřuje starostku města 
podpisem platového výměru.  

R/822/2011 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace ve výši 2.000,- Kč Tělocvičné jednotě Sokol, oddílu atletiky, nábřeží Jiřího 
Wolkera 137, P.O.BOX 35, Dvůr Králové nad Labem, na úhradu ubytování závodnic na 
Evropských atletických hrách mládeže v Brně,  

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace s Tělocvičnou jednotou Sokol, nábřeží Jiřího Wolkera 137, 
P.O.BOX 35, Dvůr Králové nad Labem, a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/823/2011 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zápis sportovní komise RM ze dne 31.8.2011, 
2 .   uk ládá  

2.1.  řediteli Technických služeb města 
2.1.1.  zajistit návrh změny ceníku na umístění reklamních panelů na městských sportovištích, 

Termín: 22.10.2011 
2.1.2.  projednat možnost zřízení parkovacích míst pro postižené spoluobčany před městským 

koupalištěm, 
Termín: 31.12.2011 

2.2.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 
2.2.1.  zajistit návrh nového vnitřního předpisu Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených 

městem Dvůr Králové nad Labem ve spolupráci se sportovní komisí RM.  
Termín: 25.11.2011 

R/824/2011 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  se změnou mandátní smlouvy uzavřené dne 26.09.2003 s Ing. Martinem Haškem, bytem Bílá 
Třemešná 295, PSČ: 544 72 spočívající ve snížení rozsahu prováděných činností a výše 
sjednané odměny, 

2 .   schva lu je  
2.1.  Dodatek č. 4 k mandátní smlouvě ze dne 26.09.2003 s Ing. Martinem Haškem a pověřuje 

starostku města jeho podpisem.  

R/825/2011 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s rozšířením majetku Ministerstva práce a sociálních věcí ČR užívaného městem Dvůr Králové 
nad Labem, 

2 .   schva lu je  
2.1.  dodatek č. 3 ke Smlouvě o přenechání majetku do užívání č. 61011/2007 s Ministerstvem práce 

a sociálních věcí ČR a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/826/2011 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  protokol hodnotící komise ze dne 09.09.2011 o hodnocení nabídek výběrového řízení na 
veřejnou zakázku Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, 
"Dodávka terminálové učebny PC", 
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2 .   rozhodu je  

2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku "Dodávka terminálové učebny PC" tak, že 
nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy  Bc. Petr Šotola, Zborovského 2757, Dvůr  Králové nad 
Labem, 159 606,- Kč vč. DPH.  

R/827/2011 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení zadávacího řízení zakázky malého rozsahu, okruh navržených uchazečů, zadávací 
dokumentaci a návrh mandátní smlouvy na službu: Technický dozor investora pro akci 
"Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr Králové nad Labem" v souladu s vnitřním 
předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2011 - Pravidla pro zadávání zakázek malého 
rozsahu, 

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

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

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

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 
3 .   rozhodu je  

3.1.  že při této veřejné zakázce nebude využit elektronický systém E-ZAK.  

R/828/2011 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  plnění úkolu z 26. RM ze dne 28.06.2011 pod č. R/607/2011- 2.1.1. a plnění úkolu z 28. RM ze 
dne 02.08.2011 pod č. R/676/2011 -4.1.1. od TSm 

2.   kons ta tu je  
2.1.  že nedošlo ke splnění úkolu č. R/607/2011 - 2.1.1. - 26. RM ze dne 28.06.2011 - upravit dodatky 

či sepsat nové nájemní smlouvy u pronajímaných nebytových prostor tam, kde nebylo reagováno 
na fakt, že od 18.03.2008 je majetek města dán do výpůjčky TSm a jejich znění konzultovat s 
vedoucí PO KTÚ, a zároveň u smluv, které byly uzavřeny bez výběrového řízení, ukončit jejich 
platnost a vypsat výběrové řízení,  

2.2.  že nedošlo ke splnění úkolu č. R/676/2011 4.1.1. - 28. RM ze dne 02.08.2011 - 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,  

3 .   uk ládá  
3.1.  řediteli Technických služeb města 

3.1.1.  provést mimořádnou inventuru veškerého majetku města k 30.09.2011, 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: 03.10.2011 
3.1.2.  připravit a předložit ke schválení RM nové dodatky a nové nájemní smlouvy na pronájem 

nebytových prostor tam, kde nebylo reagováno na fakt, že od 18.03.2008 je majetek dán do 
výpůjčky (nikoliv svěřen do správy ZL) a tyto návrhy nových dodatků a nájemních smluv a 
jejich znění předem konzultovat s vedoucí PO KTÚ, 

Termín: 31.10.2011 
3.1.3.  u smluv, které byly uzavřeny bez výběrového řízení, ukončit jejich platnost a vypsat 

výběrové řízení, či poptat firmy, které v daném oboru vykonávají svou činnost v našem 
regionu a o výsledku těchto výběrových řízení či protokolech o poptávacím řízení 
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informovaly RM včetně předložení podmínek pronájmu a nájemních smluv radě města ke 
schválení (v souladu s čl VI. platné smlouvy o výpůjčce).  

Termín: 31.10.2011 
4 .   schva lu je  

4.1.  prodloužení termínu pro TSm v rámci plnění úkolu z RM č. 676/2011-4.1.3. z 28. RM ze dne 
02.08.2011 k datu 22.09.2011.  

R/829/2011 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s ukončením mandátní smlouvy uzavřené dne 15.10.2009 se společností Regionální poradenská 
agentura, s.r.o., Starobrněnská 20, 602 00 Brno výpovědí z důvodu nesplnění povinností ze 
smlouvy, 

2 .   schva lu je  
2.1.  výpověď mandátní smlouvy ve smyslu bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku města 

jejím podpisem.  

R/830/2011 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat pozemkovou parcelu č. 489/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 
2 .   uk ládá  

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

článku 1.1. tohoto usnesení.  
Termín: 27.09.2011 

R/831/2011 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronajmout pozemkovou parcelu č. 1131/54 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 1.1. tohoto usnesení.  
Termín: 27.09.2011 

R/832/2011 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu uzavřeného dne 07.09.2005 na část pozemkové parcely č. 1516/4 o výměře 
2.000 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem s Janem Jarolímkem, ***** ********* ****, *** ** **** 
******* *** ***** a Janem Reehem, ***** ********* ****, *** ** **** ******* *** *****, ke dni 30.09.2011,  

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

R/833/2011 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu ze dne 04.04.1995 na část pozemkové parcely č. 2316/1 o výměře 40 m2 v k.ú. 
Dvůr Králové nad Labem s Juditou Vaníčkovou, ***** ********* ***, *** ** **** ******* *** ***** ke dni 
31.10.2011,  

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
1.3.  záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 2316/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RIM-EMM 

2.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu dle 
části 1.3. tohoto usnesení.  

Termín: 27.09.2011 

R/834/2011 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  záměr výpůjčky části pozemkové parcely č. 260/8 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 
2 .   uk ládá  

2.1.  vedoucímu RIM-EMM 
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2.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu města Dvůr Králové nad Labem záměr 
výpůjčky dle článku 1.1. tohoto usnesení.  

Termín: 27.09.2011 

R/835/2011 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 3091/42, č. 3095, č. 3096, č. 
3106/22, č. 3107/17, č. 3575/3, č. 4013 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za jednorázovou finanční 
náhradu ve výši 55.600,- Kč bez příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IE-12-2001884/1 se společností ČEZ Distribuce, a.s., 
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, která je na základě plné moci zastoupena společností 
PROCEZ s.r.o., Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Na Občinách 959/2 a pověřuje starostku 
města jejím podpisem.  

R/836/2011 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 3596/3 v k.ú. Dvůr Králové nad 
Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 9.500,- Kč bez příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2006348/3 se společností ČEZ Distribuce, a.s., 
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, která je na základě plné moci zastoupena společností 
PROCEZ s.r.o., Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Na Občinách 959/2 a pověřuje starostku 
města jejím podpisem.  

R/837/2011 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 3598 v k.ú. Dvůr Králové nad 
Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.500,- Kč bez příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IE-12-2002438/2 se společností ČEZ Distribuce, a.s., 
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, která je na základě plné moci zastoupena společností 
PROCEZ s.r.o., Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Na Občinách 959/2 a pověřuje starostku 
města jejím podpisem.  

R/838/2011 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s umístěním vodovodního řadu, kanalizačního řadu, vodovodní přípojky, kanalizační přípojky v 
pozemkové parcele č. 739/23 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, se zřízením sjezdu na komunikaci 
a se vstupem na pozemkovou parcelu č. 739/23 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvu o umístění s Vladimírem a Janou Vaňurovými, ******** ****, **** ******* *** ***** a 

pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/839/2011 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   neschva lu je  

1.1.  vydání dodatečného souhlasu s umístěnou kanalizační přípojkou v pozemkové parcele č. 3684 v 
k.ú. Dvůr Králové nad Labem.  

R/840/2011 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  vydání dodatečného souhlasu s umístěním vodovodní, kanalizační, elektrické přípojky v 
pozemkových parcelách č. 1062, č. 1071/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, s umístěním 
dočasných staveb klubovny, sociálního zařízení, stánku občerstvení, skladu zařízení k pořádání 
závodů na pozemkové parcele č. 1071/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem do 31.08.2021 a s 
umístěním dočasných staveb ředitelství závodů, lékařské buňky první pomoci na pozemkové 
parcele č. 1062 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem do 31.08.2021, 

1.2.  smlouvu o umístění s OLD RACING CLUBEM, Klicperova 2498, Dvůr Králové nad Labem a 
pověřuje starostku města jejím podpisem.  
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R/841/2011 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na stavbě občanského vybavení čp. 56 na stavební parcele 
č. 74/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem a na stavební parcele č. 74/1 v k.ú. Dvůr Králové nad 
Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 15.000,- Kč vč. příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene s PhMr. Romanem a Hanou Chaloupkovými, ***** **, **** 
******* *** ***** a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/842/2011 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   vyh lašu je  

1.1.  výběrové řízení obálkovou metodou na prodej pozemků v obytné zóně Sylvárov, a to - p.p.č. 
2277/8 o výměře 1506 m2, označené jako pozemek č.1, p.p.č. 2277/9 o výměře 866 m2, 
označené jako pozemek č.2, p.p.č. 2277/10 o výměře 894 m2, označené jako pozemek č. 3, 
p.p.č. 2277/11 o výměře 770 m2, označené jako pozemek č. 4, p.p.č. 2277/12 o výměře 767 m2 
označené jako pozemek č.5, p.p.č. 2277/15 o výměře 739 m2 označené jako pozemek č.6, p.p.č. 
2277/16 o výměře 781 m2 označené jako pozemek č.7, p.p.č. 2277/17 o výměře 786 m2 
označené jako pozemek č.8, p.p.č. 2277/18 o výměře 753 m2 označené jako pozemek č.9, p.p.č. 
2277/19 o výměře 726 m2 označené jako pozemek č.10 - všechny parcely v k.ú. Dvůr Králové 
nad Labem, za minimální nabídkovou cenu pro pozemky č.1-5 ve výši 700 Kč/m2 a za minimální 
nabídkovou cenu 650 Kč/m2 pro pozemky č.6 - 10 a za dalších podmínek obsažených ve 
Zveřejnění č. 92/2011, 

2 .   schva lu je  
2.1.  složení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení Jan Bém, místostarosta 

města - předseda komise,  Petr Vojtěch, Petr Krejcar, Radmila Fiľakovská, Jan Fíla (náhradníci 
Dušan Kubica, Petr Hroneš, Miroslav Kříž, Jan Haas, Jaroslava Valentová), 

2.2.  text Zveřejnění podmínek výběrového řízení a text předepsaného formuláře pro přihlašování 
uchazečů do výběrového řízení na prodej pozemků v obytné zóně Sylvárov, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RIM-EMM 

3.1.1.  zveřejnit vyhlášení výběrového řízení dle části 1.1. tohoto usnesení na úřední desce 
Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem.  

Termín: 26.09.2011 

R/843/2011 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   vyh lašu je  

1.1.  v souladu s postupem, stanoveným usneseními zastupitelstva města - č. Z/71/2011 - 3. 
Zastupitelsvo města Dvůr Králové nad Labem, část 1.1. a č. Z/147/2011 - 5. Zastupitelstvo města 
Dvůr Králové nad Labem prodej domu čp. 1068, nábřeží Benešovo,  se st.p.č. 1338, v obci a k.ú. 
Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 72/1994 Sb. po bytových jednotkách, 

1.2.  v souladu s postupem, stanoveným usneseními zastupitelstva města - č. Z/71/2011 - 3. 
Zastupitelsvo města Dvůr Králové nad Labem, část 1.1. a č. Z/147/2011 - 5. Zastupitelstvo města 
Dvůr Králové nad Labem prodej domu čp. 1984-1985, ulice Roháčova, se st.p.č. 2338 a st.p.č. 
2339, v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 72/1994 Sb. po bytových jednotkách, 

2 .   schva lu je  
2.1.  znění vzorové nabídky na odkoupení bytů nájemníky bytových jednotek v domech dle částí 1.1. a 

1.2. tohoto usnesení, 
3 .   uk ládá  

3.1.  vedoucímu RIM-EMM 
3.1.1.  předložit starostce města nabídky na odkoupení bytu na jednotlivé bytové jednotky v 

domech dle části 1.1 a části 1.2. tohoto usnesení a pověřuje starostku města jejich 
podpisem.  

Termín: 31.10.2011 

R/844/2011 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky na dodávku služby znaleckého ocenění 1 bytové jednotky, určené k 
prodeji z vlastnictví města, včetně vypracování Prohlášení vlastníka k účelu zápisu jednotky do 
katastru nemovitostí, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací podmínky - v 
souladu s článkem 4, odst. 3 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2011 - 
Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, 
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1.2.  vedoucí odboru RIM, jako osobu oprávněnou jednat jménem zadavatele v rámci veřejné 
zakázky, 

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

2 .   souh las í  
2.1.   s výběrem nejvýhodnější nabídky bez použití elektronického systému E-ZAK,  

        
3 .   uk ládá  

3.1.  vedoucímu RIM-EMM 
3.1.1.  zveřejnit výzvu k předložení nabídek na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad 

Labem,  
Termín: 23.09.2011 

3.1.2.  vyzvat vybrané uchazeče k předložení nabídek,  
Termín: 23.09.2011 

3.1.3.  svolat hodnotící komisi a předložit jí nabídky oslovených uchazečů, 
Termín: 06.10.2011 

3.1.4.  předložit radě města výsledek výběru uchazeče a návrh smlouvy o dílo s vítězným 
uchazečem na ocenění celkem 57 bytových jednotek v č. 1902, čp. 1987-1989 nábř. 
Benešovo, čp. 511 - vše v k.ú.  Dvůr Králové nad Labem.  

Termín: 18.10.2011 

R/845/2011 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout nebytový prostor č. 1 v čp. 1 a v čp. 2, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr 
Králové nad Labem, za cenu 610,- Kč/m² / rok vč. uplatnění meziročního inflačního růstu,  na 
dobu určitou 5 let (cena nájmu je stanovena odchylně od pravidel pro pronajímání nebytových 
prostor),  

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RIM-EMM 

2.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronajmout 
nebytový prostor č. 1 v čp. 1 a čp. 2, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem dle 
bodu 1.1. tohoto usnesení.  

Termín: 29.09.2011 

R/846/2011 - 33. 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. 1 v čp. 299, náměstí Václava 
Hanky, Dvůr Králové nad Labem (zveřejnění č. 84/2011), 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. 299, náměstí Václava Hanky, Dvůr Králové nad 
Labem, vč. výzvy k podání nabídky dle usnesení č. R/681-1.3,2.1/2011 - 28. Rada města 
Dvůr Králové nad Labem.  

Termín: 29.09.2011 

R/847/2011 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 43 v čp. 2904, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem jako byt 
bez předběžného určení za min. cenu 2.218,- Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) 
dle pravidel pro hospodaření s městskými byty, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 43 v čp. 2904, Eduarda Zbroje, 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 dle bodu 1.1 
tohoto usnesení.  

Termín: 15.09.2011 
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R/848/2011 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   vyh lašu je  

1.1.  prodej volné bytové jednotky č. 1068/11 v čp. 1068, nábř. Benešovo, včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu a na stavební parcele č. 1338 v rozsahu 536/1999 k celku za 
minimální nabídkovou cenu 825.731,- Kč, 

2 .   schva lu je  
2.1.  podmínky prodeje v předloženém Zveřejnění a pověřuje starostku města jeho podpisem, 
2.2.  složení komise pro otevírání obálek a zároveň hodnotící komise ve složení Jan Bém, Petr 

Vojtěch, Milan Tuček (náhradníci Dušan Kubica, Petr Krejcar, Iva Škopová), 
3 .   uk ládá  

3.1.  vedoucímu RIM-EMM 
3.1.1.  zveřejnit podmínky prodeje na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 

Termín: 22.09.2011 
3.1.2.  svolat hodnotící komisi k otevírání obálek a provedení vyhodnocení došlých nabídek, 

Termín: 11.10.2011 
3.1.3.  předložit radě města ke schválení výsledek výběrového řízení na prodej bytu č. 1068/11 v 

k.ú. Dvůr Králové nad Labem.  
Termín: 18.10.2011 

R/849/2011 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   nesouh las í  

1.1.  s umístěním sídla společnosti M.E.D. s.r.o. (zakladatel Pavel Vokatý) na adresu náměstí T. G. 
Masaryka 58, Dvůr Králové nad Labem. 

R/850/2011 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2006227/1 se společností ČEZ Distribuce, a.s., 
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, která je na základě plné moci zastoupena společností 
PROCEZ s.r.o., Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Na Občinách 959/2 a pověřuje starostku 
města jejím podpisem.  

R/851/2011 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu nebytového prostoru č. 2 v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad 
Labem se společností PRO BONO PUBLICO o.p.s., náměstí T. G. Masaryka 40, Dvůr Králové 
nad Labem, dohodou ke dni 30.09.2011, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor č. 2 v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, 
Dvůr Králové nad Labem se společností PRO BONO PUBLICO o.p.s., náměstí T. G. Masaryka 
40, Dvůr Králové nad Labem, ke dni 30.09.2011 a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

1.3.  záměr města pronajmout nebytový prostor č. 2 v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové 
nad Labem, 

1.4.  složení komise pro otevírání obálek a výběrové řízení: Jan Bém (náhradník Dušan Kubica), 
Jaroslava Hiltscherová (náhradník Tomáš Machek) a Jana Lejsková (náhradník Helena 
Mojiková), 

2 .   vyzývá  
2.1.  případné zájemce k podání nabídky na pronájem nebytového prostoru č. 2 v čp. 40, náměstí T. 

G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem za těchto podmínek: 
- min. cena nájmu 800,- 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, 
- kritéria výběru: cena - koef. 0,6, využití NP - koef. 0,4, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RIM-EMM 

3.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr města 
pronajmout nebytový prostor č. 2 v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad 
Labem, vč. výzvy k podání nabídky dle bodu 1.4 tohoto usnesení.  

Termín: 29.09.2011 
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R/852/2011 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   rozhodu je  

1.1.  o podání návrhu na předčasné ukončení realizace projektu "Zkvalitnění systému řízení ve městě 
Dvůr Králové nad Labem",  

2 .   uk ládá  
2.1.  místostarostovi 

2.1.1.  zpracovat a podat písemný návrh na předčasné ukončení realizace projektu k rukám 
poskytovatele podpory včetně podrobného zdůvodnění a  návrhu co možná nejkratší lhůty 
pro ukončení realizace projektu.  

Termín: 23.09.2011 
  
 
 
 
 
 
                   Edita Vaňková        Jan Bém  
               starostka města                                                                          místostarosta  
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