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RADA  MĚSTA  DVŮR  KRÁLOVÉ  NAD  LABEM 

 

41. 
VÝPIS  Z  USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané dne 29.11.2011 

 

R/1021/2011 - 41. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zápis z jednání komise dopravy RM ze dne 10.11.2011, 
2 .   ruš í  

2.1.  bod 2.3. a 2.8. usnesení RM-2011-01278, ze dne 03.05.2011, 
2.2.  úkol 3.1.8. uložený vedoucí RIM usnesením RM-2011-01278, ze dne 03.05.2011,  

3 .   souh las í  
3.1.  s realizací zvýraznění omezené rychlosti pomocí vodorovného dopravního značení na účelové 

komunikaci do Žirče, 
3.2.  s realizací změny dopravního značení v místní části Žireč dle návrhu komise, 
3.3.  s realizací dopravního značení v ulici Staškova, Bezručova a Alešova dle návrhu, včetně 

doplnění návěstních desek před železniční přejezd, 
3.4.  s realizací změny směru provozu v ulici Sládkova, 
3.5.  s realizací vyznačení pěti vyhrazených parkovacích míst pro tělesně postižené v ulici Mánesova 

na parkovišti u koupaliště, 
3.6.  s realizací doplnění dopravního značení u zimního stadionu dle návrhu komise, 
3.7.  s realizací vodorovného dopravního značení V12c omezujícího parkování před MŠ Elišky 

Krásnohorské, 
3.8.  s realizací svislého dopravního značení A12 (pozor děti) v ulici Eduarda Zbroje, 
3.9.  s realizací snížení chodníkové obruby a instalací dopravní značky C14a (cyklisto sesedni z kola) 

v ulici Eklova u lávky, 
4 .   nesouh las í  

4.1.  se zřízením přechodu pro chodce v ulici Štefánikova před domem čp. 2957, 
4.2.  s umístěním dopravní značky omezující průjezd vozidel v ulici 5. května před bytovými domy čp. 

2200, 2201, 2202, 
5 .   uk ládá  

5.1.  vedoucímu ODP 
5.1.1.  provést kontrolu všech přechodů pro chodce na území města s ohledem na bezpečné 

užívání přechodů osobami s pohybovým nebo zrakovým postižením a navrhnout způsob 
odstranění zjištěných závad, 

Termín: 30.03.2012 
5.2.  řediteli Technických služeb města 

5.2.1.  postupně doplňovat v součinnosti s ODP chybějící dopravní značení na komunikacích, 
zejména označení křižovatek a přechodů pro chodce, 

Termín: 31.12.2013 
Kontrolní termín: 30.06.2012 

Termín: průběžně 
5.3.  vedoucí RIM 

5.3.1.  zajistit zvýraznění omezené rychlosti pomocí vodorovného dopravního značení na účelové 
komunikaci do Žirče, 
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Termín: 30.06.2012 
5.3.2.  zajistit změnu dopravního značení v místní části Žireč dle návrhu komise, 

Termín: 30.06.2012 
5.3.3.  zajistit realizaci dopravního značení v ulici Staškova, Bezručova a Alešova dle návrhu, 

včetně doplnění návěstních desek před železniční přejezd, 
Termín: 30.06.2012 

5.3.4.  zajistit realizaci změny směru provozu v ulici Sládkova, 
Termín: 30.06.2012 

5.3.5.  zajistit vyznačení pěti vyhrazených parkovacích míst pro tělesně postižené v ulici 
Mánesova na parkovišti u koupaliště, 

Termín: 30.04.2012 
5.3.6.  zajistit doplnění dopravního značení u zimního stadionu dle návrhu komise, 

Termín: 30.04.2012 
5.3.7.  zajistit vodorovné dopravní značení V12c omezující parkování před MŠ Elišky 

Krásnohorské, 
Termín: 30.04.2012 

5.3.8.  zajistit umístění svislého dopravního značení A12 (pozor děti) v ulici Eduarda Zbroje, 
Termín: 30.04.2012 

5.3.9.  zajistit snížení chodníkové obruby a instalaci dopravní značky C14a (cyklisto sesedni z 
kola) v ulici Eklova u lávky, 

Termín: 30.06.2012 
5.4.  vedoucímu RAF 

5.4.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu rozpočtu pro rok 2012.  
Termín: 08.12.2011 

R/1022/2011 - 41. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  změnu ceníku IREDO od 11.12. 2011, 
2 .   souh las í  

2.1.  s úpravou (navýšením) s platností od 11.12. 2011 takto: 
- pro jednotlivce jednodenní síťové jízdné, ze  110,- Kč na 160,- Kč, 
- skupinové jednodenní síťové jízdné (2 dospělí + 3 děti do 15 let věku), z 200,- Kč na 260,- Kč, 
sezónní jednotlivé jízdné - vícezónová jízdenka IREDO pro jízdu s platností 5 hodin od doby 
výdeje: 
- jednoduchá jízdenka IREDO (obyčejné jízdné), z 15,- Kč na 16,- Kč, 
- jednoduchá poloviční jízdenka IREDO (zlevněné jízdné-děti ve věku od 6 do 15 let, pes), ze 7,-   
  Kč na 8,- Kč, 

3 .   schva lu je  
3.1.  dodatek č. 2 Dohody o vyúčtování tržeb v městské hromadné dopravě ze dne 29.12.2009, 

uzavřené se společností OREDO s.r.o. se sídlem Nerudova 104, Hradec Králové a pověřuje 
starostku města jeho podpisem. 

R/1023/2011 - 41. 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 UNIREG společnost s ručením omezeným, Eklova 2269, 544 01 Dvůr 
Králové nad Labem, IČ: 45535078, 

1.2.  smlouvu o využití systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného městem Dvůr 
Králové nad Labem se společností UNIREG společnost s ručením omezeným, Eklova 2269, 544 
01 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 45535078, a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/1024/2011 - 41. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  přijetí 
příspěvku na projekt "Odpadový kalendář - rok 2012" ve výši 50.000,- Kč od společnosti 
ELEKTROWIN a.s., Michelská 300/60, Praha 4, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zahrnout příslušné příjmy a výdaje do návrhu nejbližší rozpočtové změny.  
Termín: 30.11.2011 
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R/1025/2011 - 41. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky na 
akci: „Realizační management dotačních projektů v rámci Integrovaného operačního programu a 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost“ ze dne 08.11.2011, 

2 .   rozhodu je  
2.1.  na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou 

veřejnou zakázku tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka spol. e-tenders, s.r.o., Bellova 
370/40, 623 00 Brno, cena vč. DPH 220.800,- Kč, 
o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek: 
2. DABONA, s.r.o., Sokolovská 682, 516 01, Rychnov nad Kněžnou, cena vč. DPH 228.000,-- Kč 
3. Centrum evropského projektování a.s., Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, cena vč. DPH 
297.000,-- Kč 

3 .   schva lu je  
3.1.  mandátní smlouvu s vítězným uchazečem výše uvedeného výběrového řízení a pověřuje 

starostku města jejím podpisem, 
4 .   uk ládá  

4.1.  vedoucímu OI 
4.1.1.  informovat účastníky výběrového řízení o jeho výsledku. 

Termín: 02.12.2011 

R/1026/2011 - 41. 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. 4 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  
úprava č. 3), 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                  17.551,23 tis. Kč 
· na straně výdajů  zvyšuje                                      o                  10.465,42 tis. Kč 
· ve financování upravuje                                        o                   -7.085,81 tis. Kč  
Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2011 
· na straně příjmů                                                                      400.790,20 tis. Kč 
· na straně výdajů                                                                      382.294,95 tis. Kč 
· financování                                                                              -18.495,25 tis. Kč 

R/1027/2011 - 41. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit provedení možných dodatečných uprav rozpočtu Radou města Dvůr Králové nad Labem  
v rámci případné rozpočtové změny č.5/2011 uskutečněné na základě nutnosti narovnání 
rozpočtovaných hodnot v souladu s dosaženými skutečnostmi k 31.12.2011 dle předchozích 
závěrů a požadavků přezkumu hospodaření a doplnění případné rozpočtové změny č.5/2010 k 
31.12.2011 dle požadavků nadřízených orgánů z hlediska předkládání ročních výkazů, a to 
především u dotačních titulů a vztahů k jiným rozpočtům, 

1.2.  uložit vedoucímu odboru RAF předložit na vědomí, nejbližšímu zasedání zastupitelstva města 
konanému po provedení případné rozpočtové změny č. 5 pro rok 2011,  hodnoty této dodatečné 
úpravy rozpočtu města na rok 2011.  

R/1028/2011 - 41. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  pokračování pojistného vztahu mezi městem Dvůr Králové nad Labem a Kooperativou 
pojišťovnou, a. s. Vienna Insurance Group, Praha 1, Templová 747 na flotilové havarijní pojištění 
vozidel, 

1.2.  v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů Pojistnou smlouvu č. 2268678840 s Kooperativou pojišťovnou, a.s. Vienna Insurance 
Group se sídlem Praha 1, Templová 747 o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H59 a 
pověřuje starostku města jejím podpisem.  
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R/1029/2011 - 41. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  záměr vybudovat v k.ú. Žireč Městys na p.p.č. 5 dětské hřiště, 
2 .   uk ládá  

2.1.  vedoucí RIM 
2.1.1.  zajistit podání žádosti o nadační příspěvek k Nadaci ČEZ a pověřuje starostku města jejím 

podpisem.  
Termín: 05.12.2011 

R/1030/2011 - 41. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  se změnou termínu splnění předmětu díla u smlouvy o dílo ev. č. RIM/DILO-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 01/12, 

2 .   schva lu je  
2.1.  dodatek č. 4 k výše uvedené SOD ve smyslu bodu 1 a pověřuje starostku města jeho podpisem. 

R/1031/2011 - 41. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  úhradu dluhu za vodné a stočné z faktury č. 2105904 ve výši Kč 5.777,- formou tří splátek (2 x Kč 
2.000,- a 1 x Kč 1.777,-) *** **********, nájemkyni domu čp. **** v ul. *********, 

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

1.3.  úhradu dluhu za vodné a stočné z faktury č. 21071038 ve výši Kč 2.227,- formou tří měsíčních 
splátek (2 x Kč 740,- a 1 x Kč 747,-)  ********* ***********, spolumajiteli domu čp. *** v ul. *******,  

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

R/1032/2011 - 41. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  se záměrem ošetření buku lesního v Sylvárově kvalifikovanými arboristy, 
2 .   schva lu je  

2.1.  podání žádosti do výzvy Zdravé stromy pro zítřek Nadace Partnerství na projekt "Ošetření buku 
lesního v Sylvárově" a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM 

3.1.1.  zajistit podání žádosti v rámci výzvy Zdravé stromy pro zítřek Nadace Partnerství.  
Termín: 09.12.2011 

R/1033/2011 - 41. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s rozšířením díla a se změnou termínu plnění akce: "Rekonstrukce části střechy na ZŠ 
Schulzovy sady, úsek Legionářská 407, Dvůr Králové nad Labem", 

2 .   schva lu je  
2.1.  dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby: "Rekonstrukce části střechy na ZŠ 

Schulzovy sady, úsek Legionářská 407, Dvůr Králové nad Labem" a pověřuje starostku města 
jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RAF 

3.1.1.  zajistit změnu příslušné rozpočtové položky do návrhu nejbližší rozpočtové změny. 
Termín: 10.01.2012 

R/1034/2011 - 41. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   revoku je  

1.1.  usnesení číslo R/888 - 35. RM ze dne 18.10.2011,  
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2.   schva lu je  
2.1.  cenové podmínky "Nabídky společnosti ČEZ Prodej, s.r.o. Praha" a pověřuje starostku města 

podpisem smlouvy o sdružených službách elektřiny na dobu určitou od 01.01.2012 do 
31.12.2013, 

3 .   doporuču je  
3.1.  statutárním zástupcům organizací města uzavřít smlouvy o sdružených dodávkách elektrické 

energie s firmou ČEZ Prodej, a.s. Praha, se sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4 na dobu 
určitou od 01.01.2012 do 31.12.2013.  

R/1035/2011 - 41. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  záměr "Realizace digitální projekce dle standardu DCI kino Svět Dvůr Králové n.L.", 
1.2.  podání žádosti Státnímu fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie o mimořádný grant na 

technický rozvoj a modernizaci české kinematografie v 5. vlně digitalizace kin a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM 

2.1.1.  zajistit podání žádosti na projekt "Realizace digitální projekce dle standardu DCI kino Svět 
Dvůr Králové n.L.". 

Termín: 13.01.2012 

R/1036/2011 - 41. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  přehodnocení problematiky výlepových ploch a výlepu plakátů na území města od nového 
ředitele TSm a jeho navrhované řešení, 

2 .   souh las í  
2.1.  s navrhovaným záměrem v souvislosti s vizí ředitele TSm mimo jiné ohledně výlepových ploch a 

výlepů plakátů na území města Dvůr Králové nad Labem, 
3 .   ukonču je  

3.1.  platnost svého usnesení ze dne 04.10.2011 pod č. R/854/2011 - 34. RM ve věci bezúplatného 
převodu výlepových ploch na město od TSm, 

4 .   uk ládá  
4.1.  řediteli Technických služeb města 

4.1.1.  dopracovat a předložit RM celkový záměr ozdravení informačního systému a webové 
prezentace a vzájemné propojení činností spojených se správou, údržbou a využíváním 
plakátovacích ploch, autobusových zastávek a umísťováním reklamy na sloupy veřejného 
osvětlení. 

Termín: 14.12.2011 

R/1037/2011 - 41. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

  1.1.  podání výzvy města Dvůr Králové nad Labem k zaplacení dlužného nájemného za období 2., 3. 
a 4. čtvrtletí roku 2010 a 1., 2. a 3. čtvrtletí roku 2011 společnosti VODOVODY A KANALIZACE 
Dvůr Králové n.L. spol. s r.o. a současně podání výpovědi z nájemní smlouvy uzavřené mezi 
městem a uvedenou společností dne 01.02.1994 v souladu s článkem IX. odst. 9.3 písm. b) 
nájemní smlouvy,  

1.2.    výzvu a výpověď dle bodu 1. tohoto usnesení a pověřuje starostku jejich podpisem.  

R/1038/2011 - 41. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zápis z otevírání obálek a protokol o vyhodnocení nabídek ze dne 28.11.2011 na zhotovení 
projektové dokumentace pro akci: Rekonstrukce autobusového nádraží ve Dvoře Králové nad 
Labem ze dne 28.11.2011, 

2 .   rozhodu je  na  zák ladě  doporučení  hodnot íc í  kom ise  
2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na plnění výše uvedené veřejné zakázky tak, že nabídkou s 

nejnižší nabídkovou cenou je nabídka uchazeče: 
Ing. Jiří Matějec, Olbrachtova 1053/34, 140 00 Praha 4 za nabídnutou cenu 1,340.000,- Kč bez 
DPH 
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a o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti takto: 
2. místo - BORGE, s.r.o., Soukenická 242, 516 01 Rychnov nad Kněžnou za nabídnutou cenu 
1,380.000,- Kč bez DPH 
3. místo - XT-Card a.s., Seifertova 327/ 85, 130 00 Praha 3 za nabídnutou cenu 1,400.000,- Kč 
bez DPH 
4. místo - QUADRA project s.r.o., Hostinského 1076/8, 155 00 Praha 5 za nabídnutou cenu 
1,650.000,- Kč bez DPH 

3 .   schva lu je  
3.1.  smlouvu o dílo s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky a pověřuje starostku města 

jejím podpisem, 
4 .   uk ládá  

4.1.  vedoucí RIM 
4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 

Termín: 30.11.2011 
4.2.  vedoucímu RAF 

4.2.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu rozpočtu města pro rok 2012.  
Termín: 08.12.2011 

R/1039/2011 - 41. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky 
"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" ze dne 28.11.2011,  

2 .   rozhodu je  na  zák ladě  doporučení  hodnot íc í  kom ise  
2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, že nejvhodnější 

nabídkou je nabídka právní kanceláře "„Havel, Holásek a Partners s. r. o. se sídlem Týn 1049/3, 
110 00 Praha 1 s cenou 288.000,- Kč včetně DPH, 

3 .   schva lu je  
3.1.  smlouvu o dílo s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky a pověřuje starostku města 

podpisem smlouvy, 
4 .   uk ládá  

4.1.  vedoucí RIM-VOD 
4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 

Termín: 29.11.2011 
4.2.  vedoucí RIM-VOD, vedoucímu RAF 

4.2.1.  zahrnout navýšení nákladů výše uvedené akce do návrhu nejbližší rozpočtové změny. 
Termín: 10.01.2012 

R/1040/2011 - 41. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části pozemkové parcely č. 1131/54 o výměře 440 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem 
za 5,- Kč/m2/rok, tj. za roční nájemné 2.200,- Kč, Janě Tlachačové, ***** ******* ****, *** ** **** 
******* *** *****, Šubrtové Anně, ***** ******* ****, *** ** **** ******* *** *****, Žanetě Lárové, ***** 
******* ****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.2.  nájemní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/1041/2011 - 41. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  úpravu výše nájemného u bytů dle předloženého seznamu počínaje třetím kalendářním měsícem 
od doručení návrhu jednotlivým nájemníkům, 

1.2.  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na byt ** ** * *** **** * *** ********, **** ******* *** ***** s Milanem a 
Pavlínou Syrůčkovými, ******** ****, *** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

1.3.  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na byt ** ** * *** **** * *** ********, **** ******* *** ***** s Miladou 
Škeříkovou, ******** ****, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

1.4.  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na byt ** *** * *** *** * *** ********, **** ******* *** ***** s Marií 
Zuzánkovou, ******** ***, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

1.5.  dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na byt **** * *** **, ******* ** ** ********, **** ******* *** ***** s 
Pavlem Mráčkem, ******* ** ** ******** **, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jeho 
podpisem, 
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1.6.  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na byt ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** ***** s Milošem 
a Alenou Valáškovými, ******* ****** ****, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jeho 
podpisem, 

1.7.  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na byt ** ** * *** ****, ******* ********, **** ******* *** ***** s Ilonou 
Zdražilovou, ******* ******** ****, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

1.8.  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na byt ** ** * *** *** * *** *********, **** ******* *** ***** s Karlem a 
Simonou Zeifartovými, ********* ***, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jeho 
podpisem, 

1.9.  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na byt ** ** * *** *** * *** ****** *******, **** ******* *** ***** s Miluší 
Štanglerovou, ****** ******* ***, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

1.10.  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na byt ** ** * *** *** * *** ****** *******, **** ******* *** ***** s 
Danuší Pichovou, ****** ******* ***, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

1.11.  dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na byt ** ** * *** **, ******* ** ** ********, **** ******* *** ***** s 
Jiřím Polnickým, ** ** ********, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

1.12.  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na byt ** ** * *** ***, ******, **** ******* *** ***** s Josefem a 
Evou Koudelkovými, ****** ***, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

1.13.  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na byt ** ** * *** ****, ******* ********, **** ******* *** ***** s 
Jarmilou Vosičkovou, ******* ******** ****, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jeho 
podpisem, 

1.14.  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na byt ** *** * *** ***, ********, **** ******* *** ***** s Pavlem a 
Ivou Táboříkovými, ******** ***, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

1.15.  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na byt ** *** * *** ****, **********, **** ******* *** ***** s Jiřím 
Kašparem, ********** ****, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

1.16.  dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na byt ** ** * *** ****, ******* ********, **** ******* *** ***** s 
Petrem a Markétou Hlavatými, ******* ******** ****, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města 
jeho podpisem, 

1.17.  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na byt ** ** * *** ****, ******* ********, **** ******* *** ***** s 
Miroslavem Šmelhausem, ******* ******** ****, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jeho 
podpisem, 

1.18.  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na byt ** ** * *** ****, ******* ********, **** ******* *** ***** s Anitou 
Teichmanovou, ******* ******** ****, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jeho 
podpisem, 

1.19.  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na byt ** ** * *** ***, *******, **** ******* *** ***** se Zdeňkem a 
Karlou Sikstovým, ******* ***, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

1.20.  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na byt ** ** * *** ****, ******* ********, **** ******* *** ***** s 
Lubošem a Annou Vokatými, ******* ******** ****, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města 
jeho podpisem, 

1.21.  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na byt ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** ***** s Ing. 
Václavem Vopařilem a Soňou Vopařilovou, ******* ****** ****, **** ******* *** ***** a pověřuje 
starostku města jeho podpisem, 

1.22.  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na byt ** ** * *** ****, ******* ********, **** ******* *** ***** s 
Hanou Volfovou, ******* ******** ****, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jeho 
podpisem, 

1.23.  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na byt ** ** * *** ****, ******* ********, **** ******* *** ***** s 
Jaromírem a Evou Rejlovou, ******* ******** ****, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města 
jeho podpisem, 

1.24.  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na byt ** *** * *** ***, ********, **** ******* *** ***** s Daliborem a 
Ivou Kvasničkovými, ******** ***, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

1.25.  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na byt ** ** * *** ****, ******* ********, **** ******* *** ***** s 
Kateřinou Larovou, ******* ******** ****, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jeho 
podpisem, 

1.26.  dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na byt ** ** * *** **, ******* ** ** ********, **** ******* *** ***** s 
Alenou Borkovou, ** ** ******** **, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

1.27.  dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na byt ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** ***** s Pavlem 
a Janou Chmelíkovými, ******* ****** ****, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jeho 
podpisem, 
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1.28.  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na byt ** ** * *** ****, ******* ********, **** ******* *** ***** s 
Vendulkou Suchomelovou, ******* ******** ****, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města 
jeho podpisem, 

1.29.  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na byt ** ** * *** ****, ******* ********, **** ******* *** ***** s 
Oldřichem a Jitkou Sochorovými, ******* ******** ****, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku 
města jeho podpisem, 

1.30.  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na byt ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** ***** s 
Dagmarou Kvirencovou, ******* ****** ****, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jeho 
podpisem, 

1.31.  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na byt ** ** * *** ***, ****** *******, **** ******* *** ***** s Petrem 
Kocmánkem, ****** ******* ***, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

1.32.  dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na byt ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** ***** s 
Milanem a Evou Polzerovými, ******* ****** ****, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města 
jeho podpisem, 

1.33.  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na byt ** ** * *** ****, ******* ********, **** ******* *** ***** s 
Jakubem Šílem, ******* ******** ****, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jeho 
podpisem, 

1.34.  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na byt ** ** * *** **, *********, **** ******* *** ***** s Miroslavou 
Rolfovou, ********* **, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

1.35.  dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na byt ** ** * *** ***, ****** *******, **** ******* *** ***** s Petrem a 
Petrou Hakovými, ****** ******* ***, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

1.36.  dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na byt ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** ***** s 
Antonínem a Lucií Míčkovými, ******* ****** ****, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města 
jeho podpisem, 

1.37.  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na byt ** ** * *** ****, ******* ********, **** ******* *** ***** s Marií 
Markovou, ******* ******** ****, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

1.38.  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na byt ** ** * *** ****, ******* ********, **** ******* *** ***** s Jiřím 
a Libuší Holubovými, ******* ******** ****, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jeho 
podpisem, 

1.39.  dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na byt ** *** * *** ***, ********, **** ******* *** ***** s Michalem a 
Veronikou Karadzosovými, ******** ***, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jeho 
podpisem. 

1.40.  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na byt ** ** * *** ****, ******* ********, **** ******* *** ***** s Janou 
Strejčkovou, ******* ******* ****, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jeho podpisem. 

1.41.  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na byt ** ** * *** ***, ************, **** ******* *** ***** s Bc. Evou 
Neumannovou, ************ ***, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jeho podpisem. 

1.42.  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na byt ** *** * *** ***, ********, **** ******* *** ***** s Petrem 
Koníčkem, ******** ***, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jeho podpisem. 

1.43.  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na byt ** ** * *** ****, ********, **** ******* *** ***** s Marií 
Hamanovou, ******** ****, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jeho podpisem. 

1.44.  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na byt ** ** * *** ****, ******* ********, **** ******* *** ***** s 
Růženou Pickovou, ******* ******** ****, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jeho 
podpisem. 

1.45.  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na byt ** * * *** ***, *******, **** ******* *** ***** s Evou 
Mistrovou, ******* ***, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jeho podpisem. 

1.46.  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na byt ** ** * *** ***, *********, **** ******* *** ***** s Petrem 
Tesařem, ********* ***, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jeho podpisem. 

1.47.  dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na byt ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** ***** s Pavlem 
a Marií Menclovými, ******* ****** ****, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jeho 
podpisem. 

1.48.  dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na byt ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** ***** s 
Tomášem a Karolínou Karešovými, ******* ****** ****, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku 
města jeho podpisem. 

1.49.  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na byt ** ** * *** ****,  ******* ******, **** ******* *** ***** s 
Magdou Jůzovou, ******* ****** ****, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jeho 
podpisem. 

 



Strana 9/15 

R/1042/2011 - 41. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   be re  na  vědom í  

1.1.  zápis z jednání likvidační komise ze dne 10.11.2011, 
2 .   schva lu je  

2.1.  vyřazení inv. čísel 0113850008, 0113850052, 0113850117, 0113840076, 0113840043 dle 
přílohy č. 2 ekologickou likvidací, 

2.2.  vyřazení inv. čísel 0113850108, 0113850109 dle příl. 2 prodejem za 100,- Kč/kus, v případě 
neprodání ekologickou likvidací, 

2.3.  vyřazení ostatních položek seznamu dle  přílohy č. 2 prodejem za 50,- Kč/kus, v případě nezájmu 
o odkoupení ekologickou likvidací, 

2.4.  vyřazení automobilu Mistsubishi L-300, 2.5D, i.č.0213850005 prodejem za zůstatkovou cenu 
10.000,- Kč, v případě nezájmu ekologickou likvidací, 

2.5.  vyřazení movitých věcí inv. čísel dle seznamu v příloze č. 4 ekologickou likvidací, 
2.6.  vyřazení mobilního telefonu Nokia N95  GB černý, i.č. 0212020752 z majetku města prodejem 

Pavlu Krausovi za znaleckou odhadní cenu 2.400,- Kč, 
3 .   uk ládá  

3.1.  vedoucímu RIM-EMM 
3.1.1.  zajistit dohled nad vyřazením věcí a doložení schváleného způsobu likvidace věcí z 

majetku dle částí 2.1 až 2.5. tohoto usnesení, 
Termín: 15.01.2012 

3.1.2.  předložit starostce města k podpisu kupní smlouvu na prodej mobilního telefonu Nokia N95, 
8 GB dle části 2.6. tohoto usnesení.  

Termín: 20.12.2011 

R/1043/2011 - 41. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodeje pozemkové parcely č. 2531/12 o výměře 780 m² v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 
2 .   uk ládá  

2.1.  vedoucímu RIM-EMM 
2.1.1.  zveřejnit záměr prodeje dle části 1.1. tohoto usnesení na úřední desce Městského úřadu 

Dvůr Králové nad Labem. 
Termín: 05.12.2011 

R/1044/2011 - 41. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit částečnou změnu usnesení č. Z/146/2011 - 5. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad 
Labem, část 1.1.  spočívající v nahrazení textu „stavební parcely č. 77” slovy „pozemkové parcely 
č. 643” - ostatní text usnesení zůstává v platnosti.  

R/1045/2011 - 41. 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. 117/2011), 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 za podmínek schválených usnesení č. 
R/627-1.1/2011 - 26. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 28.06.2011.  

Termín: 07.12.2011 

R/1046/2011 - 41. 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, zveřejněného pod č.116/2011, 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 za podmínek, schválených 
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usnesením č. R/683/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem, část 1.1.,  ze dne 
02.08.2011.  

Termín: 07.12.2011 

R/1047/2011 - 41. 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, se přihlásil jediný zájemce, 

2 .   ruš í  
2.1.  výběrové řízení na pronájem bytu č. 21 v čp. 35, Verdek, Dvůr Králové nad Labem.  

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RIM-EMM 

3.1.1.   vypsat výběrové řízení na pronájem bytu č. 21 v čp. 35, Verdek, Dvůr Králové nad Labem, 
jako byt bez předběžného určení, dle pravidel pro hospodaření s městskými byty, za min. 
cenu 2.600,- Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) na dobu určitou 1 rok  (cena 
nájmu je stanovena odchylně od pravidel pro hospodaření s  městskými byty).  

Termín: 05.12.2011 

R/1048/2011 - 41. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   uk ládá  

1.1.  vedoucímu RIM-EMM 
1.1.1.  jednat  s odpovědným  zástupcem  správce  konkursní  podstaty  úpadce  TIBA  a.s.  o  

podmínkách odkoupení a výši kupní ceny za pozemkovou parcelu č. 1121/9 a  možnosti 
zrušení zástavního práva k pozemkové parcele a podat informaci o  výsledku jednání radě 
města.  

Termín: 20.12.2011 

R/1049/2011 - 41. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  informaci, že do výběrového řízení na pronájem bytu č. 1 v čp. Kotkova 830, Dvůr Králové nad 
Labem se přihlásil jediný zájemce, 

2 .   schva lu je  
2.1.  pronájem bytu ** * * *** *** * *** *******, **** ******* *** ***** Kláře Hermanové, *********** ***, **** 

******* *** ***** na dobu určitou jeden rok za cenu 3.000,- Kč/měsíc, 
2.2.  nájemní smlouvu na byt ** ** * *** *** * *** *******, **** ******* *** ***** s Klárou Hermanovou, 

*********** ***, **** ******* *** ***** za cenu 3.000,- Kč/měsíc na dobu určitou 1 rok za 
předpokladu, že Klára Hermanová vyklidí stávající byt a uhradí před podpisem nájemní smlouvy 
na účet města kauci ve výši trojnásobku  měsíčního nájemného včetně úhrady za plnění 
poskytovaná v souvislosti s nájmem bytu a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/1050/2011 - 41. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   rozhodu je  

1.1.  o použití zjednodušeného způsobu odepisování dle článku 5.3 Českého účetního standardu č. 
708 pro stanovení dopočtu oprávek ke dni 31.12.2011 u dlouhodobého hmotného majetku a 
dlouhodobého nehmotného majetku ve vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   s tanovu je  
2.1.  metodu rovnoměrného odepisování dle čl. 5.5. Českého účetního standardu č. 708 jako určenou 

metodu odepisování pro stanovení oprávek majetku  města, počínaje dnem 01.01.2013, 
3 .   uk ládá  

3.1.  vedoucímu RIM-EMM 
3.1.1.  vypracovat odpisový plán veškerého majetku města na rok 2012, evidovaného v majetkové 

evidenci města k 01.01.2012, s využitím zjednodušené metody odepisování dle čl. 5.3. 
Českého účetního standardu č. 708, 

Termín: 15.02.2012 
3.1.2.  dopracovat odpisový plán na nově pořizovaný majetek v roce 2012 metodou dle čl. 3.1.1. 

tohoto usnesení a to k 1. dni měsíce, v němž bude nově pořizovaný majetek zařazen do 
evidence majetku města, 

Termín: 31.12.2012 
3.1.3.  dopracovat postupy při stanovení rovnoměrných odpisů jednotlivých položek nebo skupin 

majetku města a zahrnout je do novelizace vnitřního předpisu města o hospodaření s 
majetkem města (stávající VP č. 3/2010) a předložit radě města ke schválení, 



Strana 11/15 

Termín: 31.03.2012 
 
 
3.2.  vedoucímu RAF 

3.2.1.  dopracovat vnitřní předpis města o účetnictví (stávající VP č.5/2010) o postupy při účtování 
o odpisech a účtování o majetku, pořízeném s účastí investičního transferu a předložit 
novelizovaný vnitřní předpis ke schválení radě města. 

Termín: 31.03.2012 

R/1051/2011 - 41. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  výběr dodavatele služby „Ocenění nemovitostí určených k nákupu do majetku města Dvůr 
Králové nad Labem”  - znalce Ing. Blanku Porcalovou, Lipnice čp. 21, Dvůr Králové nad Labem, 
cenu díla 3.500,- Kč bez DPH, termín plnění 20.12.2011, 

1.2.  smlouvu o dílo č. RIM/DILO - 1391/2011 na dodávku služby dle části 1.1. tohoto usnesení a 
pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/1052/2011 - 41. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout nebytový prostor č. 1 v čp. 2954 v ulici Štefánikova ve Dvoře Králové 
nad Labem, za cenu 412,-- Kč/m2/rok včetně uplatnění meziročního inflačního růstu, na dobu 
určitou 5 let, předem určenému zájemci - Monice Kulhánkové,  

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: 07.12.2011 

R/1053/2011 - 41. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem nebytového prostoru č. 1 v čp. 400 v ulici Švehlova ve Dvoře Králové nad Labem Vilmě 
Charvátové, Žireč 67, Dvůr Králové nad Labem,  na dobu určitou 5 let,  

1.2.  nájemní smlouvu na nebytový prostor č. 1 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, s 
Vilmou Charvátovou, Žireč 67, Dvůr Králové nad Labem za cenu 919,-- Kč/m2/rok včetně 
uplatnění meziročního inflačního růstu, na dobu určitou 5 let, od 01.01.2012 do 31.12.2016, za 
účelem ponechání již zřízené výrobny a prodejny cukrářských výrobků, a to za předpokladu, že 
paní Charvátová uhradí na účet města kauci ve výši měsíčního nájemného včetně záloh na 
služby a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/1054/2011 - 41. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  žádost Jiřího a Heleny Vejnarových, **** ******** ***, ze dne 27.10.2011, 
2 .   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

2.1.  trvat na svém usnesení číslo Z/138/2011 - 5. ZM ohledně splátek dlužného nájemného, záloh na 
služby a bezdůvodného obohacení.  

R/1055/2011 - 41. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zápis z jednání památkové komise RM ze dne 20.9.2011.  

R/1056/2011 - 41. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu o úhradě neinvestičních výdajů za předškolní vzdělávání dítěte ***** *******, trvale bytem 
******* * ******** **, mezi městem Dvůr Králové nad Labem a obcí Vítězná a pověřuje starostku 
města jejím podpisem, 

2 .   s tanovu je  
2.1.  obci Vítězná úhradu neinvestičních výdajů za předškolní vzdělávání dítěte v posledním roce před 

zahájením povinné školní docházky, přijatého do mateřské školy zřízené městem Dvůr Králové 
nad Labem v roce 2009, ve výši 11.900,- Kč/dítě/školní rok.  

 



Strana 12/15 

R/1057/2011 - 41. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.   zápis sportovní komise RM ze dne 3.11.2011, 
2 .   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

2.1.  schválit a vydat vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2011 - Poskytování dotací v 
rámci programů vyhlášeným městem Dvůr Králové nad Labem, s účinností od 1.1.2012 a pověřit 
starostku města jeho podpisem, 

2.2.  souhlasit se zveřejněním tohoto vnitřního přepisu na webových stránkách města Dvůr Králové 
nad Labem, 

2.3.  uložit vedoucí odboru ŠKS zajištění jeho zveřejnění.  

R/1058/2011 - 41. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace ve výši 2.800,- Kč Tělocvičné jednotě Sokol Dvůr Králové nad Labem, nábřeží 
Jiřího Wolkera 137, Dvůr Králové nad Labem, pro oddíl sportovní gymnastiky, na úhradu 
startovného na závodech Team Gym v Brně a Praze, 

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

R/1059/2011 - 41. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  výroční zprávy o činnosti základních škol Schulzovy sady, Strž, 5. května a Podharť za období 
školního roku 2010/2011,  

2 .   schva lu je  
2.1.  odměny za mimořádné aktivity, dle přílohy č. 2, řediteli a ředitelkám škol, ředitelce školského 

zařízení a zástupkyni ředitelky Základní školy Podharť. Výplata odměn je možná jen v rámci 
přidělených mzdových prostředků.  

R/1060/2011 - 41. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s přijetím sponzorského daru - čtvrtky a papír v hodnotě 5.000,- Kč vč. DPH, poskytnutého 
Mateřské škole, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428, od Východočeské tiskárny, 
s. r. o., Husovo nám. 54, Sezemice.  

R/1061/2011 - 41. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zápis z otevírání obálek ze dne 11.11.2011 a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek 
veřejné zakázky na akci: "Tisk a kompletace Novin královédvorské radnice" ze dne 16.11.2011, 

2 .   rozhodu je  
2.1.  na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou 

veřejnou zakázku tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy SAMAB BRNO GROUP, 
Cyrilská 357/14, 602 00 Brno-střed - Trnitá, cena bez DPH 475 000,- Kč, a o dalším pořadí 
uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek: 
2) Tiskárna v Ráji s.r.o., průmyslový areál Synthesia a.s., budova P13 533 53 Pardubice – 
Semtín, cena bez DPH 488 112,- Kč 
3) Visual Agency Prague s.r.o., Masarykovo náměstí 50, 586 01 Jihlava, cena bez DPH 495 
116,- Kč 
4) BARTH - media, a. s., Hůrka 1798, 530 12 Pardubice – Dubina s nabídkou, cena bez DPH 
497 000,- Kč  
5) Tiskárna TYP TISK spol. s r.o., Riegrova čp. 327, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, cena bez 
DPH 540 000,- Kč  
6) Tiskárna PRATR a.s., Náchodská 524, 541 03 Trutnov, Poříčí, cena bez DPH 560 000,- Kč 
7) Jaroslav Janeček, Kotkova čp. 729, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, cena bez DPH 615 480,- 
Kč 

3 .   schva lu je  
3.1.  smlouvu o dílo s vítězným uchazečem výše uvedeného výběrového řízení a pověřuje starostku 

města jejím podpisem, 
4 .   uk ládá  

4.1.  tajemníkovi MěÚ 
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4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku.  
Termín: 16.12.2011 

R/1062/2011 - 41. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  se zvýšením nejvyššího povoleného počtu žáků základní umělecké školy, jejíž činnost vykonává 
právnická osoba Základní umělecká škola, Dvůr Králové nad Labem, Legionářská 407, v rejstříku 
škol a školských zařízení, ze současných 510 žáků na 540 žáků, s účinností od 01.09.2012, a s 
podáním žádosti MŠMT o provedení příslušné změny v rejstříku škol a školských zařízení.  

R/1063/2011 - 41. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  aby Základní umělecká škola, Dvůr Králové nad Labem, Legionářská 407, nesla nový název 
Základní umělecká škola R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem, Legionářská 407,  

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS 

2.1.1.  po obdržení kladného stanoviska Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy předložit 
nové znění zřizovací listiny Základní umělecké školy, Dvůr Králové nad Labem, 
Legionářská 407.  

Termín: 31.03.2012 

R/1064/2011 - 41. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s výmazem místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb - školní družiny v ul. Tylova 
511, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, jehož činnost vykonává právnická osoba Základní škola 
Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, z rejstříku škol a školských zařízení, s 
účinností od 01.09.2012, a s podáním žádosti Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje o 
provedení příslušné změny v rejstříku škol a školských zařízení.  

R/1065/2011 - 41. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  ověřit, že změna č. 11 územního plánu města Dvůr Králové nad Labem není v rozporu s politikou 
územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení 
rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu,  

1.2.  vydat změnu č. 11 územního plánu města Dvůr Králové nad Labem formou opatření obecné 
povahy.  

R/1066/2011 - 41. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu nebytového prostoru - kanceláře č. 104 v čp. 38, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr 
Králové nad Labem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

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

Termín: 05.12.2011 

R/1067/2011 - 41. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  vz í t  na  vědom í  

1.1.  petici za zachování názvu ulice Legionářská u domu čp. 2826-2832 ve Dvoře Králové nad 
Labem,  

2 .   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  
2.1.  schválit odpověď na petici a pověřit starostku města jejím podpisem.  

R/1068/2011 - 41. 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 zprávu o plnění usnesení přijatých zastupitelstvem města,  
1.2.  schválit nový kontrolní termín 15.01.2012 u úkolu 2.1.1. č. usnesení Z/60/2011.  
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R/1069/2011 - 41. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu  s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v 
platném znění peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy ZM takto: za 
každé jednání v roce 2011 ve výši 50,- Kč členům komisí a 100,- Kč předsedům komisí.  

R/1070/2011 - 41. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  program 8. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného v úterý 
13.12.2011 od 15:00 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. Pojmenování nových ulic v lokalitách Legionářská, Alešova a Sochorova 
6. Petice občanů za zachování názvu ulice Legionářská u domu č. 2826-2832 ve Dvoře Králové 

nad Labem 
7. Majetkové záležitosti 
8. Aktuální informace v oblasti vodného a stočného 
9. Změna č. 11 územního plánu - vydání změny 
10. Obecně závazná vyhláška města č. 13/2011 o stanovení školských obvodů spádových 

základních škol zřízených městem Dvůr Králové nad Labem 
11. Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2011 - Poskytování dotací v rámci 

programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem 
12. Rozpočtová změna č. 4 pro rok 2011 
13. Úprava rozpočtu pro rok 2011 dle případných požadavků přezkumu hospodaření a 

návazností k ostatním rozpočtům 
14. Rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2012 
15. Diskuze 
16. Závěr 

R/1071/2011 - 41. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta   

1.1.  v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) 
v platném znění rozhodnout o peněžitém plnění poskytovaném fyzickým osobám, které nejsou 
členy ZM takto: za každé jednání v roce 2011 ve výši 100,- Kč členům výborů a 150,- Kč 
předsedům výborů.  

R/1072/2011 - 41. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  aby ve sporu vedeném u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 30C 104/2007 mezi žalobcem 
městem Dvůr Králové nad Labem a žalovanou JUDr. Simonou Davidovou byl průměrný výdělek 
žalované za období 3. a 4. čtvrtletí roku 2005 odsouhlasen oběma stranami (žalobcem i 
žalovanou) dle výsledků auditorské zprávy zpracované Oldřichem Horkým, vedoucím oddělení 
KIA, pro účely uplatnění škody v trestním řízení.  

R/1073/2011 - 41. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s podepsáním blanketního odporu proti elektronickému platebnímu rozkazu starostkou města ve 
věci 
1. Jaroslava Zemka, **** **********, ********* ****, *** ** **** ******* *** ******2. Jiřho Ponikelského, 
**** *********, ********** ****, *** ** **** ******* *** ******3. Vítězslava Chrudiny, **** *********, ******** 
******* ***,  *** ** **** ******* *** ******4. Josefa Holiče, **** ********, ******** ****, *** ** **** ******* 
*** ******5. Marie Hrochové, **** *********, ********* ****, *** ** **** ******* *** ******,  

2 .   souh las í  
2.1.  s udělením plné moci k zastupování města Dvůr Králové nad Labem ve vztazích s Jaroslavem 

Zemkem, **** **********, ********* ****, *** ** **** ******* *** *******, 
2.2.  s udělením plné moci k zastupování města Dvůr Králové nad Labem ve vztazích s Jiřím 

Ponikelským, **** *********, ********** ****, *** ** **** ******* *** ********, 
2.3.  s udělením plné moci k zastupování města Dvůr Králové nad Labem ve vztazích s Vítězslavem 

Chrudinou, **** *********, ******** ******* ***,  *** ** **** ******* *** *****, 
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2.4.  s udělením plné moci k zastupování města Dvůr Králové nad Labem ve vztazích s Josefem 
Holičem, **** ********, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, 

2.5.  s udělením plné moci k zastupování města Dvůr Králové nad Labem ve vztazích s Marií 
Hochovou, **** *********, ********* ****, *** ** **** ******* *** ********, 

2.6.  s udělením plné moci k zastupování města Dvůr Králové nad Labem v řízení vedeném před 
Ústavním soudem ČR ve věci ústavní stížnosti města Dvůr Králové nad Labem proti rozsudku 
Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18. října 2011, č.j.: 26 Co 293/2011-114,  

3 .   zm ocňu je  
3.1.  Mgr. Luboše Havla, advokáta, zapsaného v seznamu advokátů pod ev. číslem 4605, 

vykonávajícího advokacii ve společnosti Havel, Kuchař, Ryšavá a partneři, advokátní kancelář, 
s.r.o., IČ 601 13 910, se sídlem Na Pankráci 30a/404, 140 00 Praha 4 k zastupování města Dvůr 
Králové nad Labem ve vztazích s Jaroslavem Zemkem, **** **********, ********* ****, *** ** **** 
******* *** ***** v rozsahu plné moci, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení a pověřuje starostku 
jejím podpisem, 

3.2.  Mgr. Luboše Havla, advokáta, zapsaného v seznamu advokátů pod ev. číslem 4605, 
vykonávajícího advokacii ve společnosti Havel, Kuchař, Ryšavá a partneři, advokátní kancelář, 
s.r.o., IČ 601 13 910, se sídlem Na Pankráci 30a/404, 140 00 Praha 4 k zastupování města Dvůr 
Králové nad Labem ve vztazích s Jiřím Ponikelským, **** *********, ********** ****, *** ** **** ******* 
*** ***** v rozsahu plné moci, která je přílohou č. 2 tohoto usnesení a pověřuje starostku jejím 
podpisem, 

3.3.  Mgr. Luboše Havla, advokáta, zapsaného v seznamu advokátů pod ev. číslem 4605, 
vykonávajícího advokacii ve společnosti Havel, Kuchař, Ryšavá a partneři, advokátní kancelář, 
s.r.o., IČ 601 13 910, se sídlem Na Pankráci 30a/404, 140 00 Praha 4 k zastupování města Dvůr 
Králové nad Labem ve vztazích s Vítězslavem Chrudinou, **** *********, ******** ******* ***,  *** ** 
**** ******* *** ***** v rozsahu plné moci, která je přílohou č. 3 tohoto usnesení a pověřuje 
starostku jejím podpisem, 

3.4.  Mgr. Luboše Havla, advokáta, zapsaného v seznamu advokátů pod ev. číslem 4605, 
vykonávajícího advokacii ve společnosti Havel, Kuchař, Ryšavá a partneři, advokátní kancelář, 
s.r.o., IČ 601 13 910, se sídlem Na Pankráci 30a/404, 140 00 Praha 4 k zastupování města Dvůr 
Králové nad Labem ve vztazích s Josefem Holičem, **** ********, ******** ****, *** ** **** ******* *** 
***** v rozsahu plné moci, která je přílohou č. 4 tohoto usnesení a pověřuje starostku jejím 
podpisem, 

3.5.  Mgr. Luboše Havla, advokáta, zapsaného v seznamu advokátů pod ev. číslem 4605, 
vykonávajícího advokacii ve společnosti Havel, Kuchař, Ryšavá a partneři, advokátní kancelář, 
s.r.o., IČ 601 13 910, se sídlem Na Pankráci 30a/404, 140 00 Praha 4 k zastupování města Dvůr 
Králové nad Labem ve vztazích s Marií Hochovou, **** *********, ********* ****, *** ** **** ******* *** 
***** v rozsahu plné moci, která je přílohou č. 5 tohoto usnesení a pověřuje starostku jejím 
podpisem, 

3.6.  Mgr. Luboše Havla, advokáta, zapsaného v seznamu advokátů pod ev. číslem 4605, 
vykonávajícího advokacii ve společnosti Havel, Kuchař, Ryšavá a partneři, advokátní kancelář, 
s.r.o., IČ 601 13 910, se sídlem Na Pankráci 30a/404, 140 00 Praha 4 k zastupování města Dvůr 
Králové nad Labem v řízení vedeném před Ústavním soudem ČR ve věci ústavní stížnosti města 
Dvůr Králové nad Labem proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18. října 2011, 
č.j.: 26 Co 293/2011-114 v rozsahu plné moci, která je přílohou č. 6 tohoto usnesení a pověřuje 
starostku jejím podpisem. 

 
 
 
 
 
 

 Edita Vańková          Jan Bém  
starostka města                               místostarosta  
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