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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

45. 
VÝPIS  Z  USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané dne 10.01.2012 

 

R/1/2012 - 45. 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 
(dále zákon o obcích),  1 dosud neobsazené pracovní místo na oddělení RISN odboru RIM,  
s platností od 11.01.2012, 

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

RIM, s platností od 11.01.2012, 
3 .   schva lu je  a  vydává  

3.1.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona o obcích, vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem  
č. 1/2012 - dodatek č. 3 Organizačního řádu Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem včetně 
přílohy č. 1 - organizační schéma, s platností od 11.01.2012 a pověřuje starostku města jeho 
podpisem, 

4 .   souh las í  
4.1.  se zveřejněním  vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2012 na webových 

stránkách města, 
5 .   uk ládá  

5.1.  vedoucí KTÚ-PO 
5.1.1.  zveřejnění tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách. 

Termín: 11.01.2012 

R/2/2012 - 45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  vrácení městu zaplacených úhrad vodného a stočného těm odběratelům dodávek pitné vody  
a odvádění odpadních vod, kteří neuzavřeli s městem smlouvu o postoupení pohledávky města  
a kteří zaplatili úhradu vodného a stočného městu za období od 01.04. do 12.10.2010 na základě 
faktur vystavených VAK. 

R/3/2012 - 45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zápis z jednání komise RM pro životní prostředí ze dne 28.12.2011. 

R/4/2012 - 45. 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 Radkem Mistrem, Eklova 877, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 60152257, 

1.2.  smlouvu o využití systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného městem Dvůr 
Králové nad Labem s Radkem Mistrem, Eklova 877, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,  
IČ: 60152257, a pověřuje starostku města jejím podpisem. 
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R/5/2012 - 45. 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 Mepap s.r.o., náměstí Odboje 307, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,  
IČ: 28821912, 

1.2.  smlouvu o využití systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného městem Dvůr 
Králové nad Labem se společností Mepap s.r.o., náměstí Odboje 307, 544 01 Dvůr Králové nad 
Labem, IČ: 28821912, a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/6/2012 - 45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 2268678840 o havarijním pojištění vozidel - 
PARTNER H59 - s Kooperativou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group  a pověřuje starostku 
města podpisem tohoto dodatku. 

R/7/2012 - 45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, finanční dotaci ve výši 50.000,- Kč pro Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové 
nad Labem s.r.o. na zajištění finančních nákladů této společnosti, 

1.2.  smlouvu o poskytnutí finanční dotace pro výše uvedený účel se společností Městské vodovody  
a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s.r.o. se sídlem Raisova 1032, 544 01 Dvůr Králové nad 
Labem a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2 .   bere  na  vědom í  
2.1.  vyúčtování dotace z rozpočtu města poskytnuté společnosti MěVAK s.r.o. v roce 2011, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu  RIM-VOD 

3.1.1.  zahájit jednání s vlastníky přetékajících vrtů na území města Dvůr Králové nad Labem  
o technických opatřeních zamezujících přetékání těchto vod do městské kanalizace. Tuto 
problematiku řešit ve spolupráci s hydrogeologem a upravit platný kanalizační řád tak, aby 
nátok tohoto typu odpadních vod do městské kanalizace byl zakázán. Současně jednat  
s majiteli bývalého areálu Tiba - Zálabí o obnově měrného zařízení před nátokem do 
městské kanalizace. 

Termín: 02.02.2012 

 

R/8/2012 - 45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  žádost TSm ve věci úplatného převodu 4ks parkovacích automatů, 
2 .   schva lu je  

2.1.  odkoupení 4 ks parkovacích automatů od Technických služeb města Dvora Králové nad Labem 
za zůstatkovou cenu celkem za 134.070,- Kč, 

2.2.  ve smyslu bodu 2.1. kupní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
3 .   uk ládá  

3.1.  vedoucímu RAF 
3.1.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu první rozpočtové změny roku 2012. 

Termín: 21.02.2012 

 

R/9/2012 - 45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  plnění úkolu z 28. RM ze dne 02.08.2011 č. 676/2011 - 4.1.3. - návrh plánu údržby městské 
veřejné zeleně na rok 2012 od TSm. 
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R/10/2012 - 45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  žádost Ivany Tučkové o vybudování nového veřejného osvětlení k domu čp. 714 z ulice 
Mánesova, 

2 .   neschva lu je  
2.1.  vybudovat nové veřejné osvětlení k domu čp. 714 z ulice Mánesova. 

R/11/2012 - 45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s použitím účelové investiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na akci: „Rekonstrukce 
autobusového nádraží ve Dvoře Králové nad Labem - spolufinancování přípravy a realizace 
projektu“, která bude ukončena nejpozději ke dni 31.12.2013 s předpokládanými celkovými 
náklady ve výši 35.000.000,- Kč, 

2 .   schva lu je  
2.1.  dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého 

kraje RR2011/010 ze dne 28.06.2011 a pověřuje starostku města jeho podpisem. 

R/12/2012 - 45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s textem dopisu adresovaného společnosti VODOVODY A KANALIZACE Dvůr Králové n. L.  
spol. s r. o. dle přílohy,  

2 .   schva lu je  
2.1.  dopis dle bodu 1.1 a pověřuje starostku města jeho podpisem. 

R/13/2012 - 45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  provedení kontroly stavu vodohospodářského majetku města, který provozuje společnost VAK  
a jeho zdokumentování, 

2 .   pověřu je  
2.1.  Iva Hubeného, vedoucího oddělení VOD odboru RIM provedením kontroly stavu 

vodohospodářského majetku města, který provozuje společnost VAK a jeho zdokumentování. 

R/14/2012 - 45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit prodej pozemkové parcely č. 2531/12 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře 780 m² 
panu Jiřímu Tomíčkovi, ***** ******* ****, **** ******* *** ***** za kupní cenu 200,- Kč/m², tedy za 
celkovou kupní cenu 156.000,- Kč plus náklady na zápis změny vlastnictví do katastru 
nemovitostí, 

1.2.  schválit kupní smlouvu s panem Jiřím Tomíčkem, ******* ****, **** ******* *** ***** a pověřit 
starostku města jejím podpisem. 

R/15/2012 - 45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 2020/3 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: 17.01.2012 

R/16/2012 - 45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 1688/2 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: 17.01.2012 
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R/17/2012 - 45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  částečnou změnu usnesení R/621 - 1.1/2011 - 26. Rada města Dvůr Králové nad Labem, ze dne 
28.06.2011 spočívající v nahrazení původního textu "Renatou Procházkovou",  za text " Renatou 
Novákovou“.                                                                                       

R/18/2012 - 45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu pozemkové parcely č. 3324/1 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 

článku 1.1. tohoto usnesení. 
Termín: 16.01.2012 

R/19/2012 - 45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 1158/1, č. 3688/1 v k.ú. Dvůr 
Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 3.462,- Kč bez příslušné sazby 
DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene se společností Telefónica Czech Republic, a.s., Praha 4, 
Michle, Za Brumlovkou 266/2, 140 22, která je zastoupena společností Michlovský - stavební 
s.r.o., Salaš 99, 763 51 Zlín a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/20/2012 - 45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  změnu termínu plnění ve smlouvě o dílo č. RIM/DILO - 1391/2011 z 20.12.2011 na 20.01.2012,  
z důvodu změny právního předpisu pro oceňování nemovitostí, 

1.2.  dodatek č. 1 ke smlouvě č. RIM/DILO-1391/2011 ze dne 05.12.2011, uzavřené se zhotovitelem 
znaleckého ocenění, Ing. Blankou Porcalovou, bytem Lipnice čp. 21, Dvůr Králové nad Labem  
a pověřuje starostku města podpisem tohoto dodatku. 

R/21/2012 - 45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 454 v k.ú. Žireč Městys za 
jednorázovou finanční náhradu ve výši 500,- Kč bez příslušné sazby DPH a se zřízením stavby 
na pozemkové parcele č. 454 v k.ú. Žireč Městys, 

1.2.  se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 80/7 a pozemkové parcele  
č. 81 vedené ve zjednodušené evidenci obě v k.ú. Žireč Městys za jednorázovou finanční 
náhradu ve výši 6.100,- Kč bez příslušné sazby DPH a se zřízením stavby na pozemkové 
parcele č. 80/7 a pozemkové parcele č. 81 vedené ve zjednodušené evidenci obě v k.ú. Žireč 
Městys, 

1.3.  se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 80/11 v k.ú. Žireč Městys za 
jednorázovou finanční náhradu ve výši 5.500,- Kč bez příslušné sazby DPH a se zřízením stavby 
na pozemkové parcele č. 80/11 v k.ú. Žireč Městys, 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvu o právu provést stavbu a o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo 

IE-12-2001964/VB/11 týkající se pozemkové parcely č. 454 v k.ú. Žireč Městys s ČEZ Distribuce, 
a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, která je na základě plné moci 
zastoupena Pavlem Koutným, Na Občinách 959/2, 500 09 Hradec Králové a pověřuje starostku 
města jejím podpisem, 

2.2.  smlouvu o právu provést stavbu a o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo 
IE-12-2001964/VB/67 týkající se pozemkové parcely č. 80/7 a pozemkové parcely č. 81 vedené 
ve zjednodušené evidenci obě v k.ú. Žireč Městys s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín 
IV-Podmokly, Teplická 874/8, která je na základě plné moci zastoupena Pavlem Koutným, Na 
Občinách 959/2, 500 09 Hradec Králové a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
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2.3.  smlouvu o právu provést stavbu a o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo 
IE-12-2001964/VB/68 týkající se pozemkové parcely č. 80/11 v k.ú. Žireč Městys s ČEZ 
Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, která je na základě plné 
moci zastoupena Pavlem Koutným, Na Občinách 959/2, 500 09 Hradec Králové a pověřuje 
starostku města jejím podpisem. 

R/22/2012 - 45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   vyh lašu je  

1.1.  3. kolo prodeje 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, 

1.2.  3.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 č. 1068/11 v předloženém zveřejnění dle přílohy  

č.1 a pověřuje starostku města jeho podpisem,  
2.2.  podmínky prodeje bytové jednotky č. 963/21 v předloženém zveřejnění dle přílohy číslo 2  

a pověřuje starostku města jeho podpisem,  
2.3.  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: 16.01.2012 
3.1.2.  svolat komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek, 

Termín: 13.02.2012 
 

3.1.3.  předložit radě města výsledky 3.kola výběrového řízení obálkovou metodou na prodej bytů 
dle části 1.1 a 1.2. tohoto usnesení. 

Termín: 21.02.2012 

R/23/2012 - 45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  informaci, že na výzvu k podání nabídek na pronájem nebytového prostoru č. 2 v čp. 511  
v ul. Tylova, Dvůr Králové nad Labem , dle  zveřejnění č. 128/2011, 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. 2 v čp. 511 v ul. Tylova, Dvůr Králové nad Labem, vč. výzvy 
k podání nabídky za podmínek, stanovených usnesením č. 997-2.1, 3.1/2011 - 39. Rada 
města Dvůr Králové nad Labem ze dne 15.11.2011. 

Termín: 18.01.2012 

 

R/24/2012 - 45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   vyh lašu je  

1.1.  prodej neobsazené bytové jednotky č. 42 v čp. 1902, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad 
Labem, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a stavební parcele č. 2263 
v rozsahu 494/7737 k celku, za minimální cenu 682.712,- Kč, ve výběrovém řízení obálkovou 
metodou, 

1.2.  prodej neobsazené bytové jednotky č. 22 v čp. 511, ulice Tylova, Dvůr Králové nad Labem, 
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a stavební parcele č. 849/1  
v rozsahu 574/5052 k celku, za minimální cenu 656.231,- Kč, ve výběrovém řízení obálkovou 
metodou, 

2 .   schva lu je  
2.1.  podmínky prodeje bytové jednotky č. 42 v čp. 1902 dle předloženého zveřejnění v příloze č.1  

a pověřuje starostku města jeho podpisem, 
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2.2.  podmínky prodeje bytové jednotky č. 22 , v čp. 511 dle předloženého zveřejnění v příloze č. 2  
a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

2.3.  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: 16.01.2012 

3.1.2.  svolat komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek, 
Termín: 02.03.2012 

 
3.1.3.  předložit radě města výsledky výběrového řízení obálkovou metodou na prodej bytů dle 

části 1.1. a 1.2. tohoto usnesení. 
Termín: 20.03.2012 

 

R/25/2012 - 45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  přidělení sociálního bytu v mimořádně tíživé životní situaci Vlastě Brychtové, ********* ****, **** 
******* *** *****, 

1.2.  pronájem bytu č. 22 v čp. 734 v ul. Vrchlického ve Dvoře Králové nad Labem, jako bytu 
sociálního, přiděleného v mimořádně tíživé životní situaci, Vlastě Brychtové, ********* ****, **** 
******* *** *****, 

1.3.  nájemní smlouvu na byt č. 22 v čp. 734 v ul. Vrchlického ve Dvoře Králové nad Labem jako na 
byt sociální, přidělený v mimořádně tíživé životní situaci, s Vlastou Brychtovou, ********* ****, **** 
******* *** *****, na dobu určitou jeden rok a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/26/2012 - 45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   vyh lašu je  

1.1.  prodej neobsazené bytové jednotky č. 13 v čp. 1987, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad 
Labem, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a stavebních  parcelách  
č. 2346, č. 2347, č. 2348  v k.ú. Dvůr Králové nad Labem v rozsahu 185/16196 k celku, za 
minimální cenu 218.050,- Kč, ve výběrovém řízení obálkovou metodou, 

1.2.  prodej neobsazené bytové jednotky č. 12 v čp. 1988, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad 
Labem, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a stavebních  parcelách  
č. 2346, č. 2347, č. 2348 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem v rozsahu 493/16196 k celku, za 
minimální cenu 608.874,- Kč, ve výběrovém řízení obálkovou metodou, 

1.3.  prodej neobsazené bytové jednotky č. 13 v čp. 1988, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad 
Labem, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a stavebních  parcelách  
č. 2346, č. 2347, č. 2348 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem v rozsahu 207/16196 k celku, za 
minimální cenu 282.706,- Kč, ve výběrovém řízení obálkovou metodou, 

1.4.  prodej neobsazené bytové jednotky č. 32 v čp. 1988, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad 
Labem, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a stavebních  parcelách  
č. 2346, č. 2347, č. 2348 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem v rozsahu 483/16196 k celku, za 
minimální cenu 596.557,- Kč, ve výběrovém řízení obálkovou metodou, 

1.5.  prodej neobsazené bytové jednotky č. 21 v čp. 1989, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad 
Labem, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a stavebních  parcelách  
č. 2346, č. 2347, č. 2348 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem v rozsahu 469/16196 k celku, za 
minimální cenu 578.971,- Kč, ve výběrovém řízení obálkovou metodou, 

2 .   schva lu je  
2.1.  podmínky prodeje bytové jednotky č. 13 v čp. 1987 dle předloženého zveřejnění v příloze č.1  

a pověřuje starostku města jeho podpisem, 
2.2.  podmínky prodeje bytové jednotky č. 12 v čp. 1988 dle předloženého zveřejnění v příloze č.2  

a pověřuje starostku města jeho podpisem, 
2.3.  podmínky prodeje bytové jednotky č. 13 v čp. 1988 dle předloženého zveřejnění v příloze č.3  

a pověřuje starostku města jeho podpisem, 
2.4.  podmínky prodeje bytové jednotky č. 32 v čp. 1988 dle předloženého zveřejnění v příloze č.4  

a pověřuje starostku města jeho podpisem, 
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2.5.  podmínky prodeje bytové jednotky č. 21 v čp. 1989 dle předloženého zveřejnění v příloze č.5  
a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

2.6.  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 výběrových řízení na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad 
Labem, 

Termín: 16.01.2012 
3.1.2.  svolat komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek, 

Termín: 05.03.2012 
 

3.1.3.  předložit radě města výsledky výběrových řízení na prodej bytů dle částí 1.1 - 1.5. tohoto 
usnesení. 

Termín: 20.3.2012 

R/27/2012 - 45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem nebytového prostoru č. 1 v čp. 2954 v ulici Štefánikova ve Dvoře Králové nad Labem 
Monice Kulhánkové, Ke Skále 1794, Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou 5 let, 

1.2.  nájemní smlouvu na nebytový prostor č. 1 v čp. 2954 v ulici Štefánikova ve Dvoře Králové nad 
Labem, s  Monikou Kulhánkovou, Ke Skále 1794, Dvůr Králové nad Labem, za cenu  
412,- Kč/m2/rok včetně uplatnění meziročního inflačního růstu, na dobu určitou 5 let, od 
01.02.2012 do 31.01.2017, za účelem ponechání již zřízeného obchodu dámským a dětským 
oblečením a půjčovny společenských šatů, a to za předpokladu, že Monika Kulhánková uhradí 
na účet města kauci ve výši čtyřnásobku měsíčního nájemného včetně záloh na služby  
a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/28/2012 - 45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu nebytového prostoru č. 2 v čp. 2, náměstí T. G. Masaryka na dobu určitou od 
01.03.2012 do 31.12.2012 Tělovýchovné jednotě Dvůr Králové nad Labem za nájemné ve výši 
1.000 Kč/m²/rok pro účely sběrny sportovních sázek, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RIM-EMM 

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

Termín: 16.01.2012 
 

2.1.2.  projednat s TJ Dvůr Králové nad Labem podmínky realizace záměru pronájmu dle části 1.1. 
tohoto usnesení. 

Termín: 27.01.2012 

R/29/2012 - 45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu pozemkových parcel č. 242, č. 272/3, č. 505/5, č. 506/2, č. 508/2, č. 518, č. 526, 
č. 527, č. 528, č. 530/4, č. 530/5, č. 536, č. 539/1, č. 550, č. 551/1, č. 551/2, č. 761/1 a č. 767, 
všechny v k.ú. Verdek, 

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: 17.01.2012 

R/30/2012 - 45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit převod zbývajícího podílu ve výši 37% k bytové jednotce č. 2961/31 v domě č.p. 2961 
včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu  a st.p.č. 5234 ve výši 4331/47696 v obci 
a k.ú. Dvůr Králové nad Labem, *********** *********, ******* ****** ****, **** ******* *** *****  
a doplacení kupní ceny v částce 186.456,- Kč,    

1.2.  schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem, 
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2 .   uk ládá  

2.1.  vedoucímu RAF 
2.1.1.  zahrnout navýšení rozpočtových příjmů ve výši Kč 158.450,- do návrhu první rozpočtové 

změny na rok 2012. 
Termín: 21.02.2012 

R/31/2012 - 45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  platy ředitelek a ředitele škol, zástupkyně ředitelky Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad 
Labem, Máchova 884 a ředitelky Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, 
Spojených národů 1620, s účinností od 01.01.2012, dle přílohy č. 2 důvodové zprávy, a pověřuje 
starostku města podpisem platových výměrů. 

R/32/2012 - 45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zápis ze sociální komise RM č. 13 ze dne 05.12.2011. 

R/33/2012 - 45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere na vědom í  

1.1.  podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva kultury ČR Městskou knihovnou 
Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem, Tylova 512, Dvůr Králové nad Labem, na mikrofilmování  
a digitální zpřístupňování dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru - Kramerius -  
v rámci programu Veřejné informační služby. 

R/34/2012 - 45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   vyh lašu je  

1.1.  dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu  
a rozvoj tělovýchovy a sportu - činnost sportovních oddílů a pořádání sportovních akcí  
s termínem pro přijímání žádostí od 12.01.2012 - 10.02.2012, 

1.2.  dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu 
veřejně prospěšných aktivit s termínem pro přijímání žádostí od 12.01.2012 - 10.02.2012, 

1.3.  dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu 
sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí a zdravotnictví s termínem pro 
přijímání žádostí od 12.01.2012 - 10.02.2012, 

1.4.  dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na obnovu 
vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou kulturní památkou nebo které se nacházejí na 
území Městské památkové zóny města Dvůr Králové nad Labem s termínem pro přijímání 
žádostí od 12.01.2012 - 30.03.2012 , 

1.5.  dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na obnovu 
městských hradeb resp. jejich částí s termínem pro přijímání žádostí od 12.01.2012 - 30.03.2012, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS 

2.1.1.  zajistit informování veřejnosti o vyhlášení dotačních programů dle bodů 1.1. až 1.5. tohoto 
usnesení. 

Termín: 12.01.2012 

R/35/2012 - 45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s přijetím peněžitého daru ve výši 20.000,- Kč, poskytnutého Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, 
Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 1620, společností Východočeská plynárenská, a. s., 
Pražská 702, Hradec Králové 4, účelově určeného na podporu sportovních aktivit mládeže  
v regionu. 

R/36/2012 - 45. 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, navýšení kapacity 
Základní školy 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, ze současných 220 na 250 
žáků a navýšení kapacity školní družiny ze současných 98 na 120 žáků s účinností od 
01.09.2012. 
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R/37/2012 - 45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zápis z jednání komise cestovního ruchu RM ze dne 22.11.2011, 
2 .   schva lu je  

2.1.  Plán propagace města Dvůr Králové nad Labem na rok 2012, 
3 .   m ění  

3.1.  Zásady propagace města Dvůr Králové nad Labem schválené usnesením č. 2016/2009 - 93. RM 
ze dne 24.8.2009 dle přílohy č. 2, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

4.1.1.  zajistit realizaci a uplatňování plánu a zásad propagace. 
Termín: 31.12.2012 

R/38/2012 - 45. 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 
„Nákup kancelářských potřeb pro MěÚ Dvůr Králové nad Labem v letech 2012 - 2013“, ze dne 
19.12.2011, 

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

veřejnou zakázku tak, že nejvhodnější nabídku předložila firma Pavel Kohout, Štefánikova 1972, 
544 01 Dvůr Králové nad Labem, s cenou 5.498,50 Kč vč. DPH, 

2.2.  o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek: 
2) Interpap Office, s.r.o., Na Hrázi 110, 405 02 Děčín, s cenou 6.562,15 Kč vč. DPH 
3) MEPAP s.r.o., nám. Odboje 307, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, s cenou 8.389,97 Kč  
    vč. DPH 
4) PAPERA s.r.o., Hálkova 2217/13, 568 02 Svitavy, s cenou 8.330,09 Kč vč. DPH 
5) ACTIVA s.r.o., Veselská 686, 199 00 Praha 9 - Letňany, s cenou 8.428,06 Kč vč. DPH 
6) PAJK s.r.o., Výstavní 49, 702 00 Ostrava 2, s cenou 9.011,30 Kč vč. DPH 
7) Milan Čeněk - INTE, J. Hory 410, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, s cenou 10.908,96 Kč  
    vč. DPH, 

3 .   schva lu je  
3.1.  kupní smlouvu s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky - firma Pavel Kohout, 

Štefánikova 1972, 544 01 Dvůr Králové nad Labem - IČ 60155973 a pověřuje starostku města 
jejím podpisem, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí VVS 

4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku. 
Termín: 18.01.2012 

R/39/2012 - 45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  splátky dlužné částky za opatrování nalezené věci (pes č. čipu 203098100257473) , ve výši 
9.888,- Kč paní Aleně Valáškové, **** ***, *** ** ***** ****, formou pravidelných měsíčních splátek 
ve výši  32 x 300,- Kč + 1x 288,- Kč, 

1.2.  dohodu o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady měsíčními splátkami s paní Alenou Valáškovou, 
trvale bytem **** ***, *** ** ***** ****, dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku města 
jejím podpisem. 

 
 
 

 
 
  Edita Vaňková      Jan Bém 
             starostka města              místostarosta 
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