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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

39. 
VÝPIS  Z  USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané dne 15.11.2011 

 

R/983/2011 - 39. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  průběžné plnění úkolů uložených radou města ke dni 31.10.2011,  
2 .   schva lu je  

2.1.  nové termíny nesplněných úkolů uložených radou města dle přílohy č. 1,  
3 .   ruš í  

3.1.  část 3.1.8 usnesení č. R/379/2011 a  část 3.1.1. usnesení č. R/416/2011.  

R/984/2011 - 39. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s podáním žádosti o příspěvek od společnosti ELEKTROWIN a.s., Michelská 300/60, Praha 4, na 
projekt "Odpadový kalendář - rok 2012", 

2 .   schva lu je  
2.1.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  přijetí 

darů na projekt "Odpadový kalendář - rok 2012" ve výši  
 20.000,- Kč od Společnosti Horní Labe a.s., Bohuslavice 226, Trutnov 
   5.000,- Kč od společnosti Lukas trade s.r.o., Slovany 3051, Dvůr Králové nad Labem 
   5.000,- Kč od Bohuslava Žižky, Verdek 28, Dvůr Králové nad Labem 
   5.000,- Kč od Milana Brdičky, Rokycanova 783, Dvůr Králové nad Labem 
   5.000,- Kč od Jaroslava Janečka, Kotkova 792, Dvůr Králové nad Labem 

2.2.  darovací smlouvy ve smyslu ustanovení bodu 2.1. a pověřuje starostku města jejich podpisem, 
2.3.  žádost o příspěvek od společnosti ELEKTROWIN a.s., Michelská 300/60, Praha 4, na projekt 

"Odpadový kalendář - rok 2012", a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
3 .   uk ládá  

3.1.  vedoucímu RAF 
3.1.1.  zahrnout příslušné příjmy a výdaje do návrhu nejbližší rozpočtové změny.  

Termín: 29.11.2011 

R/985/2011 - 39. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   odvo lává  

1.1.  v souladu s ustanovením článku 2, bod 2. vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 
5/2007 Pravidla řešení škod a jejich náhrad Jana Černíka z funkce člena škodní komise Rady 
města Dvůr Králové nad Labem,  

2 .   jm enu je  
2.1.  v souladu s ustanovením článku 2, bod 2. vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 

5/2007 Pravidla řešení škod a jejich náhrad za člena škodní komise Rady města Dvůr Králové 
nad Labem Evu Ježkovou, vedoucí odboru VVS.  
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R/986/2011 - 39. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit v souladu s § 84 odst. (2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2012, navržený v 
následujícím sestavení: 
Celkové příjmy ve výši 284 717,00 tis. Kč + financování -12 494,01 tis. Kč = celkové zdroje 272 
222,99 tis. Kč. Celkové výdaje ve výši 272 222,99 tis. Kč, 

1.2.  schválit závazné ukazatele rozpočtu dle tabulek město Dvůr Králové nad Labem návrh rozpočtu 
města na rok 2012 Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2012 a  město Dvůr Králové nad Labem 
Závazné ukazatele příspěvkových organizací na rok 2012, 

1.3.  schválit dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí peněžitých a věcných 
darů, příspěvků a dotací dle návrhu rozpočtu na rok 2012 v té výši a těm právnickým a fyzickým 
osobám jaké jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu.  

R/987/2011 - 39. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  se zavedením časově omezeného parkování na všech parkovacích místech na náměstí T. G. 
Masaryka a rekonstruované části ulice Palackého, a to ve dnech pondělí až pátek od 08:00 do 
18:00 hod. a v sobotu od 08:00 do 13:00., na dobu jedné hodiny, 

1.2.  s vjezdem vozidel zásobování a vozidel svateb do východní a jižní části náměstí bez omezení, 
1.3.  s návrhem na zpoplatnění parkovacích stání v centru v předloženém rozsahu,  

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM 

2.1.1.  zajistit zpracování dopravně inženýrského opatření (DIO), které bude zohledňovat zavedení 
časově omezeného parkování na náměstí T. G. Masaryka a v části ulice Palackého, a které 
povolí vjezd do vlastní plochy náměstí pro svatebčany, 

Termín: 15.2.2012 
2.1.2.  na základě projednaného a schváleného DIO tuto změnu realizovat, 

Termín: 29.2.2012 
2.1.3.  zajistit zpracování dokumentace pro územní souhlas, která bude zohledňovat zřízení 

nových placených parkovacích stání v centru města, 
Termín: 15.2.2012 

2.1.4.  na základě projednané a schválené dokumentace tuto změnu realizovat, 
Termín: 30.4.2012 

2.2.  vedoucímu ODP 
2.2.1.  aktualizovat Nařízení města Dvůr Králové nad Labem č. 2/2008 o placeném parkování na 

místních komunikacích a parkovištích a vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 
16/2010 - ceník parkovného, dle bodu 1, 

Termín: 30.3.2012 
2.2.2.  realizovat výběr poskytovatele služby výběr parkovného pomocí SMS, 

Termín: 30.3.2012 
2.3.  vedoucí VVS 

2.3.1.  zajistit výrobu parkovacích kotoučů v množství 2000 - 3000 kusů, 
Termín: 15.2.2012 

2.4.  vedoucímu RAF 
2.4.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu rozpočtu pro rok 2012.  

Termín: 08.12.2011 

R/988/2011 - 39. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací 
dokumentaci a realizaci akce: "Zajištění údržby majetku města - instalatérské práce" v souladu s 
vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2011 - Pravidla pro zadávání zakázek 
malého rozsahu, 

1.2.  zveřejnění této veřejné zakázky na úřední desce městského úřadu a na internetových stránkách 
města, 

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

1.4.  složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků v 
předloženém znění,  
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2.   nesouh las í  
2.1.  s použitím elektronického nástroje E-ZAK pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 

"Zajištění údržby majetku města - instalatérské práce",  
3 .   uk ládá  

3.1.  vedoucí RIM 
3.1.1.  zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech, 

Termín: 22.12.2011 
3.1.2.  zajistit zahájení činnosti hodnotící komise (případně náhradníků za členy komise) tak, aby 

zahájila svoji činnost prvním jednáním dne 05.12.2011 před otevíráním obálek s 
doručenými nabídkami.  

Termín: 05.12.2011 

R/989/2011 - 39. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s prodloužením termínu zahájení fyzické realizace projektu "Rekonstrukce muzea - nová 
expozice pro turisty a návštěvníky města" na 30.06.2012,  

2 .   schva lu je  
2.1.  podání žádosti poskytovateli dotace (Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod) o 

prodloužení termínu zahájení fyzické realizace projektu do 30.06.2012 a pověřuje starostku 
města jejím podpisem,  

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM 

3.1.1.  zajistit podání žádosti o prodloužení termínu poskytovateli dotace.  
Termín: 30.11.2011 

R/990/2011 - 39. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  předložená plnění úkolů z RM č. 828/2011 - 33. RM - 3.1.2. a 3.1.3. od TSm,  
2 .   schva lu je  

2.1.  ve smyslu smlouvy o výpůjčce s TSm dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 15.09.2009, o 
nájmu nebytového prostoru - kanceláře v Tylově ulici v objektu veřejných WC, s Michalem 
Janďourkem - ZAHRADNÍ CENTRUM GAMI, IČ 64200680, se sídlem Tylova 509, Dvůr Králové 
nad Labem dle přílohy č. 2, 

2.2.  ve smyslu smlouvy o výpůjčce s TSm dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 31.08.2011, o 
nájmu nebytového prostoru - kanceláře v provozní budově v areálu zimního stadionu, s 
Tělovýchovnou jednotou Dvůr Králové nad Labem, IČ 00527530, zastoupenou Milošem 
Kastnerem, nábřeží Jiřího Wolkera čp. 137, Dvůr Králové nad Labem dle přílohy č. 2, 

2.3.  ve smyslu smlouvy o výpůjčce s TSm dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 29.12.2010, o 
nájmu nebytového prostoru - občerstvení v budově zimního stadionu, s Pavlem Mičanem, IČ 
429343389, náměstí Odboje čp. 316, Dvůr Králové nad Labem dle přílohy č. 2, 

2.4.  ve smyslu smlouvy o výpůjčce s TSm dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 14.06.2006, o 
nájmu nebytového prostoru - smuteční síně ve hřbitovní kapli, s Josefem Kňourkem, IČ 
44483490, Bílé Poličany čp. 81 dle přílohy č. 2, 

2.5.  ve smyslu smlouvy o výpůjčce s TSm Dohodu o ukončení nájemní smlouvy ze dne 12.03.2009, o 
nájmu pozemku - rozptylové loučky v areálu hřbitova ke dni 31.12.2011 s Josefem Kňourkem, IČ 
44483490, Bílé Poličany čp. 81 dle přílohy č. 2, 

2.6.  ve smyslu smlouvy o výpůjčce s TSm Dohodu o ukončení nájemní smlouvy ze dne 12.03.2009, o 
nájmu pozemku - rozptylové loučky v areálu hřbitova ke dni 31.12.2011 s Václavem 
Bělohoubkem, IČ 44483473, nábřeží Benešovo čp. 1974, Dvůr Králové nad Labem dle přílohy č. 
2, 

2.7.  ve smyslu smlouvy o výpůjčce s TSm Nájemní smlouvu  o nájmu pozemku - rozptylové loučky v 
areálu hřbitova, s účinností od 01.01.2012 na dobu neurčitou za roční nájemné Kč 10.000,- s 
Václavem Bělohoubkem, IČ 44483473, nábřeží Benešovo čp. 1974, Dvůr Králové nad Labem a 
Josefem Kňourkem, IČ 44483490, Bílé Poličany čp. 81 dle přílohy č. 3 a 4.  

R/991/2011 - 39. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  návrh ředitele TSm na přerozdělení a dorovnání vzniklé ztráty při provozování koupaliště dle 
přílohy č. 1 a 2,  
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2.   schva lu je  
2.1.  rozdělení provozního příspěvku TSm do jednotlivých činností podle platné ZL s platností od 

15.11.2011 dle přílohy č. 2.  

R/992/2011 - 39. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  návrh ředitele TSm na doplnění nových položek v Ceníku prací a služeb TSm,  
2 .   schva lu je  

2.1.  Ceník prací a služeb TSm platný od 16.11.2011 dle přílohy č. 2.  

R/993/2011 - 39. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  výsledek výběrového řízení vypsaného TSm v rámci opravy veřejného osvětlení v ulici 
Vrchlického, Dukelská a Hradecká na dodání 27 ks bezpaticových stožárů veřejného osvětlení 
včetně obloukových výložníků,  

2 .   doporuču je  
2.1.  řediteli TSm vybrat jako nejvhodnější nabídku nabídku firmy Amako spol. s r.o., IČ 64827224, 

Pokorného 162, Heřmanův Městec, v ceně Kč 159.894,- včetně DPH.  

R/994/2011 - 39. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  se změnou termínu dokončení akce "Dvůr Králové nad Labem - analýza rizik přítomnosti 
chlorovaných uhlovodíků v podzemních vodách v jímacím území Dvůr Králové nad Labem", který 
je stanoven na 31.12.2012, 

2 .   schva lu je  
2.1.  dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. 

2586/2010 a pověřuje starostku města jeho podpisem. 

R/995/2011 - 39. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  text dopisu Finančnímu ředitelství v Hradci Králové s dodatkem k podání č. j. RIM/17514-11/521-
2010/hub,  a pověřuje starostku města jeho podpisem. 

R/996/2011 - 39. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  zajištění přístřeší pro nájemce bytu ** * * *** ***, *******, **** ******* *** *****, Petra Vatuňu, v 
penzionu Lesní zátiší, Mostek 168, Mostek.  

R/997/2011 - 39. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu nebytového prostoru č. 2 v čp. 511, Tylova, Dvůr Králové nad Labem, ke dni 
30.11.2011 se společností KS-fish s.r.o., Palackého 150, Jaroměř - Jakubské Předměstí 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor č. 2 v čp. 511, Tylova, Dvůr Králové 
nad Labem se společností KS-fish s.r.o., Plackého 150, Jaroměř - Jakubské Předměstí, ke dni 
31.12.2011 a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

1.3.  záměr města pronajmout nebytový prostor č. 2 v čp. 511, Tylova, Dvůr Králové nad Labem, 
1.4.  složení komise pro otevírání obálek a výběrové řízení: Dušan Kubica (náhradník Jan Bém), 

Tomáš Machek (náhradník Jiří Janeček) a Helena Mojiková (náhradník Jana Lejsková), 
2 .   vyzývá  

2.1.  případné zájemce k podání nabídky na pronájem nebytového prostoru č. 2 v čp. 511, Tylova, 
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 
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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 města 
pronajmout nebytový prostor č. 2 v čp. 511, Tylova, Dvůr Králové nad Labem, vč. výzvy k 
podání nabídky za podmínek dle bodu 2.1 tohoto usnesení.  

Termín: 23.11.2011 

R/998/2011 - 39. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit bezúplatné nabytí pozemkové parcely  č. 1619/7 o výměře 520 m² v k.ú. Dvůr Králové 
nad Labem ve veřejném zájmu od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, 

1.2.  schválit bezúplatné nabytí pozemkové parcely  č. 3718 o výměře 180 m² v k.ú. Dvůr Králové nad 
Labem ve veřejném zájmu od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, 

1.3.  schválit bezúplatné nabytí pozemkových parcel - č.207 o výměře 2949 m² a č. 208/2 o výměře 
399 m² , obě parcely v  k.ú. Zboží u Dvora Králové ve veřejném zájmu od České republiky - 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové 
Město.  

R/999/2011 - 39. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  dodatek č. 4 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 08.11.2011 a pověřuje starostku města jeho podpisem. 

R/1000/2011 - 39. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  zajištění přístřeší pro nájemce bytu č. ** v čp. **, ******** **********, **** ******* *** ***** , manžele 
Pavla Vokatého a Janu Vokatou v pensionu Lesní zátiší, Mostek na dobu určitou od 01.12.2011 
do 15.12.2011 v případě, že nedojde do 30.11.2011 k naplnění usnesení č. R/793/2011 - 32. 
Rada města Dvůr Králové nad Labem, část 3, ze dne 06.09.2011, spočívající v uzavření nájemní 
smlouvy na byt č. 31 na dobu určitou 1 rok, od O1.12.2011 do 30.11.2012.  

R/1001/2011 - 39. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  neobnovit nájem bytu ** ** * *** ****, ******* ********, **** ******* *** *****, Miloši Špeťuchovi, ******* 
******** ****, **** ******* *** *****, 

1.2.  ponechat byt č. 33 v čp. 1989, nábřeží Beneševo, Dvůr Králové nad Labem neobsazený a po 
schválení ocenění tohoto bytu jej nabídnout  k prodeji obálkovou metodou.  

R/1002/2011 - 39. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   vyh lašu je  

1.1.  2. kolo prodeje neobsazené bytové jednotky č. 963/21 vč. podílu na společných částech domu 
čp. 963 a podílu na st.p.č. 504 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem v rozsahu 9688/28618 k celku, v 
k.ú. Dvůr Králové nad Labem obálkovou metodou za minimální nabídkovou cenu 1.525.153,- Kč, 

2 .   schva lu je  
2.1.  podmínky prodeje bytové jednotky 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 

Krejcar, Milan Tuček (náhradníci Dušan Kubica, Petr Vojtěch, 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: 21.11.2011 
3.1.2.  svolat hodnotící komisi k otevírání obálek a provedení vyhodnocení došlých nabídek, 

Termín: 02.01.2012 
3.1.3.  předložit radě města ke schválení výsledek výběrového řízení na prodej bytu č. 963/21 v 

k.ú. Dvůr Králové nad Labem.  
Termín: 10.01.2012 
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R/1003/2011 - 39. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  informaci, že na výzvu k podání nabídky na prodej pozemkových parcel v obytné zóně Sylvárov 
byly předloženy 2 nabídky, jedna na pozemek č. 2 a jedna na pozemek č. 6 - obě nabídky 
vyhověly kritériím výzvy, 

2 .   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  
2.1.  schválit prodej pozemkové parcely č. 2277/9 o výměře 866 m² v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za 

kupní cenu 617.000,- Kč panu Tomáši Bénovi, ******* ***, **** ******* *** *****, 
2.2.  schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem, 
2.3.  schválit prodej pozemkové parcely č. 2277/15 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře 739 m² 

za kupní cenu 527.000,- Kč do SJM manželům Ivanovi Kopcha a Iloně Kopcha, ********* ***, **** 
******* *** *****,  

2.4.  schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem, 
3 .   vyh lašu je  

3.1.  výběrové řízení obálkovou metodou na prodej pozemků v obytné zóně Sylvárov - 2.kolo, a to - 
p.p.č. 2277/8 o výměře 1506 m2, označené jako pozemek č. 1, 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. 2277/16 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, které je 
přílohou č. 3 tohoto usnesení, 

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

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

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

5 .   uk ládá  
5.1.  vedoucímu RIM-EMM 

5.1.1.  zveřejnit vyhlášení výběrového řízení dle části 3.1. tohoto usnesení na úřední desce 
Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem.  

Termín: 21.11.2011 

R/1004/2011 - 39. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  žádost paní Jarmily Mrtkové, ************ ***, **** ******* *** ***** o ponechání garáže č. 2 na 
st.p.č. 504 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem v pronájmu, 

2 .   schva lu je  
2.1.  vyjmutí garáže č. 2 na st.p.č. 504, příslušející k bytu č. ** v čp. ***, ul. ************ , k.ú. Dvůr 

Králové nad Labem ze souboru nemovitostí určených k prodeji z majetku města a její ponechání 
v majetku města a zachování stávajícího pronájmu garáže z důvodu, že nájemcem bytu je 
invalidní osoba, upoutaná na invalidní vozík a garáž je upravena na bezbariérové užívání.  

R/1005/2011 - 39. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  se zapůjčením multifunkčního zařízení Canon Sensys MF4150 pro MŠ - Elišky Krásnohorské - 
odloučené pracoviště Verdek, 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvu o výpůjčce multifunkčního zařízení Canon Sensys MF4150 s MŠ Elišky Krásnohorské a 

pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/1006/2011 - 39. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
1.   neschva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace florbalovému oddílu Team DK, Havlíčkova 15, Dvůr Králové nad Labem.  
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R/1007/2011 - 39. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
1.   navrhu je  

1.1.  za člena výkonného výboru svazku obcí Královských věnných měst odbornou referentku odboru 
ŠKS, zajišťující provoz Městského informačního centra, Janu Mikyskovou, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

2.1.1.  předložit návrh dle bodu 1.1 řediteli svazku obcí Královských věnných měst.  
Termín: 30.11.2011 

R/1008/2011 - 39. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  odměny za mimořádné aktivity dle důvodové zprávy, ředitelce Hankova domu, městského 
kulturního zařízení, ředitelce Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem, ředitelce Městské 
knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem a ředitelce Pečovatelské služby Města Dvůr 
Králové nad Labem. Výplata odměn je možná jen v rámci přidělených mzdových prostředků.  

R/1009/2011 - 39. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   jm enu je  

1.1.  v souladu s § 167 odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším 
odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, do Školské rady při Základní škole 
Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, zástupce za zřizovatele Emila 
Kudrnovského a Michala Sachera, s účinností od 01.12.2011.  

R/1010/2011 - 39. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
1.   souh las í  

1.1.  v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, s převodem částky 30.000,- Kč z rezervního fondu Domu dětí a 
mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 1620, z důvodu posílení 
investičního fondu, za účelem pořízení majetku pro potřeby hlavní činnosti této organizace.  

R/1011/2011 - 39. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s nominací ředitelky Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem Marcely Hauke do 
soutěže Cena Královéhradeckého kraje za přínos v sociálních službách do kategorie pracovník 
sociálních služeb, sociální pracovník, osobnost sociální oblasti, vč. textu na nominační formulář, 
uvedeného v důvodové zprávě,  

1.2.  s přihlášením města Dvůr Králové nad Labem do soutěže Cena Královéhradeckého kraje za 
přínos v sociálních službách do kategorie místní samospráva, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS 

2.1.1.  zajistit nominaci ředitelky Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem Marcely 
Hauke a přihlášení města Dvůr Králové nad Labem do soutěže Cena Královéhradeckého 
kraje za přínos v sociálních službách, v souladu s body 1.1. a 1.2. tohoto usnesení.  

Termín: 24.11.2011 

R/1012/2011 - 39. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  návrh dotčených občanů na název nové ulice. 
1.2.  stanovisko a návrh odborných komisí a pracovní skupiny k názvům nových ulic v nové zástavbě 

ulice Alešova,  
2 .   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

2.1.  rozhodnout o pojmenování ulic v nové zástavbě ulice Alešova následujícím způsobem:   
- část č.p.p. 1984/8 (dle přílohy č. 2): nový název ulice Lipová  
- část č.p.p. 1984/8 (dle přílohy č. 2): nový název ulice Březová 
 

R/1013/2011 - 39. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  stanovisko odborných komisí a pracovní skupiny k názvům nových ulic v lokalitě ulice Sochorova,  
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2.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  
2.1.   rozhodnout o pojmenování nových ulic v lokalitě ulice Sochorova následujícím způsobem:  

- ulice na parcelách č.p.p. 2277/2, 2294/36, 2294/38, 2294/31 název Františka Pařeza (viz 
příloha č. 9) 

- ulice na parcele č.p.p. 2294/1 název Nepraktova (viz příloha č. 9) 

R/1014/2011 - 39. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  stanovisko odborných komisí a pracovní skupiny k novému názvu ulice v lokalitě ulice 
Legionářská,  

2 .   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  rozhodnou t  
2.1.  o pojmenování nové ulice v lokalitě ulice Legionářská na č.p.p. 678/28 a část č.p.p.678/31 (dle 

přílohy č. 1) název ulice Nad Parkem.  

R/1015/2011 - 39. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací 
dokumentaci a realizace akce: „Nákup kancelářských potřeb pro MěÚ Dvůr Králové nad Labem v 
letech 2012-2013“ v souladu s ustanovením čl. 4 bod 4. vnitřního předpisu města Dvůr Králové 
nad Labem č. 7/2011 Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad 
Labem, 

1.2.  provedení veřejné zakázky bez použití elektronického nástroje E-ZAK (systém elektronické 
aukční síně), 

1.3.  zveřejnění zadávacího řízení v souladu s ustanovením čl. 4 bod 4. vnitřního předpisu Pravidla 
pro zadávání zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem,  

1.4.  vedoucí odboru VVS jako osobu oprávněnou jednat jménem zadavatele v rámci zadávacího 
řízení, 

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

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  zajistit přípravu veřejné zakázky „Nákup kancelářských potřeb pro MěÚ Dvůr Králové nad 
Labem v letech 2012-2013“ a její realizaci v navržených termínech, 

Termín: 18.11.2011 
2.1.2.  zajistit zahájení činnosti hodnotící komise prvním jednáním dne 16.12.2011.  

Termín: 16.12.2011 

R/1016/2011 - 39. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   ruš í  

1.1.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
(zákon o obcích), 1 pracovní místo na oddělení školství, kultury a informačního centra odboru 
ŠKS, s platností od 01.12.2011,  

1.2.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. f) zákona o obcích 1 dosud neobsazené pracovní místo vedoucího 
oddělení sekretariátů odboru KTÚ s platností k 01.12.2011,  

1.3.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. f) zákona o obcích 2 pracovní místa na odboru VVS na úseku 
krizového řízení  s platností od 01.12.2011,  

2 .   zř i zu je  
2.1.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. f) zákona o obcích  1 referentské pracovní místo na oddělení 

sekretariátů odboru KTÚ s pracovní náplní zejména: organizace a zajišťování Novin 
královédvorské radnice, kulturních a společenských aktivit vedení města, webových stránek 
města, s platností k 01.12.2011,  

2.2.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. f) zákona o obcích úsek krizového řízení v přímé řídící pravomoci 
starostky města , s platností k 01.12.2011,  

2.3.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. f) zákona o obcích 1 pracovní místo na úseku krizového řízení, s 
platností od 01.12.2011,  

3 .   s tanovu je  
3.1.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. j) zákona o obcích celkový počet zaměstnanců města zařazených 

do městského úřadu na 134,35 k 01.12.2011 a na  133,35 k 01.01.2012,  
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4.   schva lu je  a  vydává  
4.1.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona o obcích, vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 

18/2011 - dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem včetně 
přílohy č. 1 - organizační schéma, s platností od 01.12.2011 a pověřuje starostku města jeho 
podpisem, 

5 .   souh las í  
5.1.  se zveřejněním vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 18/2011 - dodatek č. 1 

Organizačního řádu Městského  úřadu  Dvůr Králové nad Labem na webových stránkách města,  
6 .   uk ládá  

6.1.  vedoucí KTÚ-PO 
6.1.1.  zveřejnění tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města.  

Termín: 30.11.2011 

R/1017/2011 - 39. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení zadávacího řízení, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací 
dokumentaci (tvoří text výzvy) na dodavatele služby: „Právní poradenství ve sporech města Dvůr 
Králové nad Labem se společností VODOVODY A KANALIZACE Dvůr Králové n. L. spol. s r.o a 
sporech souvisejících“ v souladu s článkem 4 bod 4 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad 
Labem - Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, 

1.2.  vedoucího oddělení vodohospodářského odboru RIM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem 
zadavatele v rámci zadávacího řízení a ukládá mu zajistit přípravu výběrového řízení na 
dodavatele služby v navržených termínech, 

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

2 .   neschva lu je  
2.1.   zveřejnění tohoto zadávacího řízení na veřejnou zakázku v souladu s čl. 6 bod 1 vnitřního 

předpisu města Dvůr Králové nad Labem - Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu,  
2.2.  použití systému E-ZAK v souladu s čl. IV. bod 2 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad 

Labem - Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu,  
3 .   uk ládá  

3.1.  vedoucí RIM 
3.1.1.  zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech,  

Termín: 28.11.2011 
3.1.2.  zajistit zahájení činnosti hodnotící komise (případně náhradníků za členy komise) tak, aby 

zahájila svoji činnost prvním jednáním dne 28.11.2011 před otevíráním obálek s 
doporučenými nabídkami,  

Termín: 28.11.2011 
3.2.  vedoucímu RAF 

3.2.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky no návrhu rozpočtu pro rok 2012.  
Termín: 08.12.2011 

R/1018/2011 - 39. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s prodloužením termínu zahájení fyzické realizace projektu " Rekonstrukce muzea - nová 
expozice pro turisty a návštěvníky města" nejpozději do 31.12.2011, 

2 .   schva lu je  
2.1.  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. HK/0908/S a pověřuje starostku města jeho 

podpisem.  

R/1019/2011 - 39. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   p roh lašu je  

1.1.  že jako příjemce dotace potvrzuje, že byla seznámena se zněním "Rozhodnutí o změně č. 2 -  
Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 41/53 ze dne 28. května 2010, vyslovuje s ním svůj souhlas a 
zavazuje se k jeho plnění a ke splnění stanovených podmínek,  

2 .   pověřu je  
2.1.  starostku města podpisem potvrzení o přijetí Rozhodnutí o změně č. 2 - Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace č. 41/53,  
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3.   uk ládá  
3.1.  místostarostovi 

3.1.1.  Janu Bémovi, aby z pozice manažera projektového týmu zabezpečil plnění úkolů 
vyplývajících z Rozhodnutí o změně č. 2 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 41/53 

Termín: 31.12.2011 
 
 
 
 
 
 
 

    Edita Vaňková          Jan Bém  
   starostka města       místostarosta  
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