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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

46. 
VÝPIS  Z  USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané dne 24.01.2012 

 

R/40/2012 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  průběžné plnění úkolů uložených radou města ke dni 31.12.2011, 
2 .   schva lu je  

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

3.1.  část 3.1.2. usnesení č. R/428/2011, 
3.2.  část 2.2.1. usnesení č. R/614/2011, 
3.3.  část 4.1.1. usnesení č. R/1075/2011. 

R/41/2012 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodloužení smlouvy o roznášce informačních/propagačních materiálů s Českou poštou, s. p., 
Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1,   schválené 25.01.2010 usnesením 111/2010 - 107. 
RM, a to do 31.12.2014, 

1.2.  dodatek ke smlouvě o roznášce informačních/propagačních materiálů s Českou poštou, s. p., 
Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1,  a pověřuje starostku města jeho podpisem. 

R/42/2012 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zprávu o vyřizování petic a stížností přijatých v roce 2011 

R/43/2012 - 46. 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 pracovní místo referenta na odboru dopravy a silničního hospodářství  
s platností od 01.02.2012 a 1 pracovní místo referenta na odboru životního prostředí s platností  
k 01.05.2012, 

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

do městského úřadu na 126,35, s platností od 01.05.2012, 
3 .   zř i zu je  

3.1.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. f) zákona o obcích 1 pracovní místo vedoucího sociálního 
oddělení odboru školství, kultury a sociálních věcí, s platností od 01.02.2012, 

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. 5/2012 - dodatek č. 4 Organizačního řádu Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem včetně 
dvou vyhotovení přílohy č. 1 - organizační schéma, a to s platností od 01.02. do 30.04.2012  
a s platností od 01.05.2012, 
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5.   souh las í  
5.1.  se zveřejněním vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 5/2012 na webových 

stránkách města, 
6 .   uk ládá  

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

Termín: 31.01.2012 

R/44/2012 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  dopis JUDr. Ladislava Tichého ve věci p.p. 307/1 v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem - 
stanovisko vlastníků, 

2 .   schva lu je  
2.1.  text odpovědi starostky města na dopis manželů Jitky a Oldřicha Šenkýřových ze dne  

27.12.2011. 

R/45/2012 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  stanovisko města Dvůr Králové nad Labem k oznámení provozovatele ČOV ze dne 03.01.2012  
o zastavení provozu ČOV vyjádřené dopisem ze dne 19.01.2012, 

1.2.  podání žádosti na Ministerstvo zemědělství o rozhodnutí o úpravě vzájemných práv a povinností 
vlastníků provozně souvisejících kanalizací podle § 8 odst. 3 zákona o vodovodech  
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a současně žádosti o nařízení předběžného opatření  
k zabránění přerušení provozu ČOV, 

1.3.  v případě přerušení provozu ČOV podání žádosti příslušnému vodoprávnímu orgánu  o nařízení 
veřejné služby dle § 22 zákona o vodovodech a kanalizacích, 

1.4.  v případě přerušení provozu ČOV podání oznámení o spáchání správního deliktu dle  
§ 33 zákona o vodovodech a kanalizacích společnostmi WWPT DKNL, s.r.o. a EVORADO 
IMPORT, a.s., 

1.5.  v případě přerušení provozu ČOV podání oznámení o spáchání trestného činu poškození  
a ohrožení životního prostředí. 

R/46/2012 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   nesouh las í  

1.1.  s prodejem nádob na separované odpady společnosti Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 
Hradec Králové. 

R/47/2012 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výpůjčku 28 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 
Praha 4, 

1.2.  smlouvu o výpůjčce, jejímž předmětem je poskytnutí 28 kusů nádob na tříděný odpad,  se 
společností EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, Praha 4, a pověřuje starostku města 
podpisem této smlouvy. 

R/48/2012 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s usnesením zastupitelstva města č. Z/182/2011 - 8. Zastupitelstvo města Dvůr 
Králové nad Labem ze dne 13.12.2011 rozpočtovou změnu č. 5 pro rok 2011 včetně změn v 
rámci jednotlivých kapitol, která upravuje schválený rozpočet na rok 2011 zahrnující již 
požadavky na schválený rozpočet ze strany KÚ Královéhradeckého kraje, a to v následujícím 
sestavení: 
• na straně příjmů snižuje   o  37.664,39 tis. Kč 
• na straně výdajů snižuje   o    9.202,15 tis. Kč 
• ve financování upravuje    o  28.462,24 tis. Kč  
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Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2011 
 
• na straně příjmů      364.626,26 tis. Kč 
• na straně výdajů      373.891,60 tis. Kč 
• financování           9.265,34 tis. Kč, 

 
2 .   uk ládá  

2.1.   starostce města 
2.1.1.  informovat zastupitelstvo města o souhrnných hodnotách 5. rozpočtové změny roku 2011 

Termín: 08.03.2012 

R/49/2012 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s §102 odst. 3, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů Opatření pro případ nepříznivého vývoje příjmové stránky rozpočtu města v roce 2012 
ve znění přílohy č.1, 

2 .   uk ládá  
2.1.   starostce města 

2.1.1.  předložit zastupitelstvu města k projednání "Opatření v případě nepříznivého vývoje 
příjmové stránky rozpočtu města v roce 2012" 

Termín: 08.03.2012 

R/50/2012 - 46. 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, vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č.3/2012 Směrnice pro účtování, 
evidování a vykazování daně z přidané hodnoty, 

2 .   souh las í  
2.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města, 

3 .   uk ládá  
3.1.   vedoucímu RAF 

3.1.1.  zajistit zveřejnění tohoto vnitřního předpisu 
Termín: 25.01.2012 

R/51/2012 - 46. 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, vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 2/2012 Prováděcí předpis na rok 
2012 ke Statutu sociálního fondu zaměstnanců města Dvůr Králové nad Labem a uvolněných 
členů Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   nesouh las í  
2.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města. 

R/52/2012 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   rozhodu je  

1.1.  uplatnit slevu za nekvalitně odvedenou práci z objednávky č. 12485 ve výši 30.000,- Kč na firmě 
Lestav spol. s r.o., Dvůr Králové nad Labem. 

R/53/2012 - 46. 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: "Dodání a montáž vestavěných skříní pro ZUŠ" 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.   uk ládá  
2.1.   vedoucí RIM 

2.1.1.  zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech, 
Termín: 27.03.2012 

 
2.1.2.  zajistit zahájení činnosti hodnotící komise (případně náhradníků za členy komise) tak, aby 

zahájila svoji činnost prvním jednáním dne 06.02.2012 před otevíráním obálek  
s doručenými nabídkami. 

Termín: 06.02.2012 

R/54/2012 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodloužení lhůty pro podání nabídek a otevírání obálek veřejné zakázky: "Zateplení DPS 
Sadová 2755 Dvůr Králové nad Labem". Ukončení lhůty je tak stanoveno na den 01.02.2012  
a otevírání obálek na 02.02.2012. 

 

R/55/2012 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. HK/0908/S, kterým se prodlužuje termín zahájení 
fyzické realizace projektu: "Rekonstrukce muzea - nová expozice pro turisty a návštěvníky 
města" do 30.06.2012 a pověřuje starostku města jeho podpisem. 

 

R/56/2012 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   nesouh las í  

1.1.  a nevyhovuje námitkám firmy ALTEI, spol. s r.o. (stěžovatele) podaným v rámci veřejné zakázky 
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem "Realizace digitální projekce dle 
standardu DCI kino Svět Dvůr Králové n. L." jako neodůvodněným, 

2 .   schva lu je  
2.1.  rozhodnutí zadavatele, města Dvůr Králové n. L., o vyřízení námitek stěžovatele, firmy ALTEI 

spol. s r.o. zastoupené Ing. Richardem Jejkalem, dle §111 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, a pověřuje starostku města jeho podpisem. 

 

R/57/2012 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  úhradu nákladů investovaných Filipem Kubíkem do vybavení nebytového prostoru č. 1 v čp. 299, 
náměstí Václava Hanky, Dvůr Králové nad Labem. 

 

R/58/2012 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky a časový harmonogram, okruh navržených uchazečů a další zadávací 
dokumentaci (tvoří text výzvy) na dodavatele služby: „Právní poradenství a analýzy  
v majetkových věcech města Dvůr Králové nad Labem" v souladu s článkem 4, bod 5 vnitřního 
předpisu města Dvůr Králové nad Labem - Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, dále 
nezveřejnění této veřejné zakázky v souladu s článkem 4, bod 2 vnitřního předpisu města Dvůr 
Králové nad Labem - Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu a dále nepoužití systému 
"E-ZAK", v souladu s článkem 4, bod 2 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem - 
Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, 

1.2.  vedoucí odboru RIM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci zadávacího 
řízení a ukládá ji 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, 
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2.   uk ládá  
2.1.   vedoucí RIM 

2.1.1.  zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech, 
Termín: 21.02.2012 

 
2.1.2.  zajistit zahájení činnosti hodnotící komise (případně náhradníků za členy komise) tak, aby 

zahájila svoji činnost prvním jednáním dne 09.02.2012 před otevíráním obálek  
s doručenými nabídkami, 

Termín: 09.02.2012 
2.2.  vedoucí RIM, vedoucímu RAF 

2.2.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu první rozpočtové změny pro rok 2012. 
Termín: 21.02.2012 

R/59/2012 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat podíl na pozemkových parcelách č. 341/1 a č. 341/3, obě v k.ú. Žireč Městys, za 
110,- Kč/m2, 

2 .   uk ládá  
2.1.   vedoucímu RIM-EMM 

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

Termín: 31.01.2012 

R/60/2012 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat část pozemkové parcely č. 3529/3 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře cca  
90 m² před nemovitostí čp. 1428, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RIM-EMM 

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

Termín: 31.01.2012 

R/61/2012 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit zrušení věcného břemene vůči povinnému HOLIDAY-PACIFIC HOMES-BOHEMIA spol. 
s r.o. se sídlem Alešova 55, Brno, zřízeného za účelem odstranění ekologické zátěže na 
pozemkových parcelách č. 911, č. 913, č. 914/1, č. 909/4 a na stavební parcele č.553 - vše v k.ú. 
Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  schválit smlouvu o zrušení věcného břemene, zřízeného vůči povinnému dle části 1.1.tohoto 
usnesení, smlouvou kupní a  o zřízení věcného břemene ze dne 25.10.1994, uzavřené mezi 
smluvními stranami, Služby Dvůr Králové nad Labem, státní podnik v likvidaci, Husova 120, Dvůr 
Králové nad Labem a Lubomír Šmíd, podnikatel, Bílá Třemešná 376, jehož je společnost 
HOLIDAY-PACIFIC HOMES-BOHEMIA spol. s r.o. právním nástupcem a pověřuje starostku 
města podpisem této smlouvy, 

R/62/2012 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatných věcných břemen na pozemkových parcelách č. 3524/8, č. 3524/12, č. 4768 v 
k.ú. Dvůr Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu v úhrnné výši 4.394,- Kč bez 
příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcných břemen 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/63/2012 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 2128/10, č. 3747/1, č. 3752/3, 
č. 4150 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 50.000,- Kč 
včetně příslušné sazby DPH, 
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1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene IE-12-2001971/007 s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, 
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na základě plné moci zastoupena 
společností AZ Elektrostav, a.s., Botanická ulice 2020, 288 01 Nymburk a pověřuje starostku 
města jejím podpisem. 

R/64/2012 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 2074/30, č. 2082/31  
v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 100,- Kč bez příslušné 
sazby DPH za každý započatý metr pozemku zatíženého plynárenským zařízením a se zřízením 
stavby na pozemkových parcelách č. 2074/30, č. 2082/31 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby s VČP 

Net, s.r.o., Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové, která je na základě plné moci zastoupena 
společností RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno a pověřuje starostku 
města jejím podpisem. 

R/65/2012 - 46. 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. 130/2011), 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, stanovených 
usnesením č. R/627-1.1/2011 - 26. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 
28.06.2011 

Termín: 01.02.2012 

R/66/2012 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  informaci, že do výběrového řízení na pronájem bytu č. 341 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové 
nad Labem (viz zveřejnění č.131/2011), 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 stanovených usnesením 
č. R/683-1.1/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 02.08.2011. 

Termín: 01.02.2012 

R/67/2012 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu ** ** * *** **** * *** ******* ******, **** ******* *** *****, Pavlíně Juhászové, ******* 
****** ****, **** ******* *** *****, dle platných pravidel pro hospodaření s městskými byty, 

1.2.  nájemní smlouvu na byt ** ** * *** **** * *** ******* ******, **** ******* *** ***** s Pavlínou 
Juhászovou, ******* ***** ****, **** ******* *** *****, v souladu s pravidly pro hospodaření  
s městskými byty, na dobu neurčitou, od 15.02.2012, za cenu 2.851,- Kč/měsíc, za předpokladu, 
že Pavlína Juhászová uhradí před podpisem nájemní smlouvy kauci dle § 686a zákona  
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a to ve výši trojnásobku měsíčního 
nájemného vč. úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a pověřuje starostku 
města jejím podpisem. 

 

R/68/2012 - 46. 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. 3 a jedna na pozemek č.8 - obě nabídky 
vyhověly kritériím výzvy, 
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2.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  
2.1.  schválit  prodej pozemkové parcely č. 2277/10 o výměře 894 m² v k.ú. Dvůr Králové nad Labem 

za kupní cenu 630.000,- Kč panu Petru Rohovskému a paní Markétě Rohovské, ********* ****, 
**** ******* *** *****, 

2.2.  schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem, 
2.3.  schválit prodej pozemkové parcely č. 2277/17 o výměře  786 m² v k.ú. Dvůr Králové nad Labem 

za kupní cenu 511.111,- Kč Kamile a Václavu Skalickým, ********* ****, **** ******* *** *****, 
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 - 3.kolo,  

a to - p.p.č. 2277/8 o výměře 1506 m2, označené jako pozemek č.1, 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. 2277/18 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 Hroneš, Miroslav Kříž, Radmila Fiľakovská, Jan Fíla (náhradníci 
Dušan Kubica, Petr Vojtěch, Petr Krejcar, 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 do 16.03.2012 

Termín: 30.01.2012 

R/69/2012 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  finanční spoluúčast ve výši 462,- Kč/m2 při zainvestování konečného asfaltového povrchu  
v tl. 10 cm, šířce 0,80 m a délce hlavního řadu plynovodního potrubí nově uloženého v rámci 
stavby rekonstrukce NTL v pozemkových parcelách č. 4106/1, č. 4106/2 v k.ú. Dvůr Králové nad 
Labem na nábřeží Benešově od VČP Net, s.r.o., Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové, 

1.2.  dohodu o spoluzainvestování chodníku (cyklostezky) ve Dvoře Králové nad Labem, nábřeží 
Benešovo s VČP Net, s.r.o., Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové a pověřuje starostku 
města jejím podpisem. 

R/70/2012 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu ** ** * *** **, ******* ** ** ********, **** ******* *** *****, Anně Husičkové, ******* ** ** 
******** **, **** ******* *** *****, na dobu určitou od 23.02.2012 - 22.02.2013, a to odchylně od 
pravidel pro hospodaření s městskými byty, za dohodnuté nájemné 35,56 Kč/m2/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu na byt ** ** * *** **, ******* ** ** ********, **** ******* *** *****, s Annou 
Husičkovou, ******* ** ** ******** **, **** ******* *** *****, na dobu určitou od 23.02.2012 -
22.02.2013, za předpokladu, že paní Husičková uhradí před podpisem nájemní smlouvy kauci ve 
výši trojnásobku měsíčního nájemného vč. plnění poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu  
a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

 

R/71/2012 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocení nabídek na pronájem bytu č. 221 v čp. 400, Švehlova, 
Dvůr Králové nad Labem: 
1. místo: Vlasta Kočová, *********** ****, **** ******* *** *****,* 

1.2.  pronájem bytu ** *** * *** ***, ********, **** ******* *** ***** Vlastě Kočové, *********** ****, **** 
******* *** *****, na dobu určitou 1 rok, 
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1.3.  nájemní smlouvu na byt ** *** * *** ***, ********, **** ******* *** ***** s Vlastou Kočovou, *********** 
****, **** ******* *** *****, za cenu 3.516,- Kč/měsíc, na dobu určitou 1 rok,  od 01.02.2012, za 
předpokladu, že Vlasta Kočová uhradí před podpisem nájemní smlouvy na účet města kauci ve 
výši trojnásobku měsíčního nájemného vč. úhrady za plnění služeb poskytovaných v souvislosti  
s užíváním bytu a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

R/72/2012 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 42 v čp. 1982, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, dohodou ke 
dni 31.01.2012, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 42 v čp. 1982, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové 
nad Labem s Jiřím Holubem a Libuší Holubovou, ******* ******** ****, **** ******* *** *****, ke dni 
31.01.2012 a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

1.3.  záměr města nepronajímat byt č. 42 v čp. 1982, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem z 
důvodu připravovaného prodeje domu po bytových jednotkách, v souladu s usnesením 
zastupitelstva města č. Z/71/2011 - 3. zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem. 

R/73/2012 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  splátky dlužné částky za pronájem bytu č. 11 v čp. 1228 v ul. Bezručova, Dvůr Králové nad 
Labem, ve výši 19.964,- Kč + 8%, tj. 21.561,- Kč celkem, manželům Miloši a Miladě Menclovým, 
********* ****, **** ******* *** *****, formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 7 x 2.723,- Kč  
+ 1 x 2.500,- Kč, počínaje měsícem únorem 2012, 

1.2.  dohodu o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady měsíčními splátkami s Milošem a Miladou 
Menclovými, ********* ****, **** ******* *** *****, dle bodu 1.1 tohoto usnesení a pověřuje starostku 
města jejím podpisem. 

R/74/2012 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  informaci, že do výběrového řízení na pronájem bytu č. 43 v čp. 2904, Eduarda Zbroje, Dvůr 
Králové nad Labem, dle zveřejnění č. 137/2011,  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. 43 v čp. 2904, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem za podmínek, stanovených  
v usnesení č. R/847-1.1/2011 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 
20.09.2011 

Termín: 01.02.2012 

R/75/2012 - 46. 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. 40, náměstí 
T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem , dle  zveřejnění č. 140/2011, 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. 40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad 
Labem, vč. výzvy k podání nabídky za podmínek, stanovených usnesením  
č. R/851-1.3,2.1/2011 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 20.09.2011 

Termín: 01.02.2012 

 

R/76/2012 - 46. 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. 8 v čp. 40, náměstí 
T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem , dle  zveřejnění č. 139/2011, nereagoval žádný 
zájemce, 
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2.   uk ládá  
2.1.   vedoucímu RIM-EMM 

2.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr města 
pronajmout nebytový prostor č. 8 v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad 
Labem, vč. výzvy k podání nabídky, za podmínek, stanovených usnesením  
č. R/969-1.3, 2.1/2011 - 37. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 01.11.2011. 

Termín: 01.02.2012 

R/77/2012 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  změnu cenových podmínek smlouvy o ubytování na ubytovnu -  byt ** ** * *** ***, ****** *******, 
**** ******* *** ***** uzavřené s Natašou Piskorovou, ****** ******* ***, **** ******* *** *****,  
z důvodu povinnosti města odvádět z poplatku za ubytování 14% DPH, 

2 .   schva lu je  
2.1.  dodatek č. 10 ke smlouvě o ubytování na byt ** ** * *** ***, ****** *******, **** ******* *** *****,  

s Natašou Piskorovou, ****** ******* ***, **** ******* *** *****, na základě kterého budou cenové 
podmínky upraveny dle bodu 1.1 tohoto usnesení a pověřuje starostku města jeho podpisem. 

R/78/2012 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
NET/OSNM/11/2012 se společností OSNADO, s.r.o., Nádražní 501, 542 24 Svoboda nad Úpou, 
s VČP Net, s.r.o., Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové , která je zastoupena společností 
RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem a pověřuje starostku města jejím 
podpisem. 

R/79/2012 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   rozhodu je  

1.1.  o výběru  nabídky na vypracování dokumentace "„Lokalita Alešova ulice ve Dvoře Králové nad 
Labem - změna dokumentace pro územní řízení" od zhotovitele, společnosti IMP architekti s.r.o., 
IČ 60913720, se sídlem Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, za nabídkovou cenu 53.200,- Kč bez 
DPH, 

2 .   schva lu je  
2.1.  uzavření smlouvy o dílo se společností IMP architekti s.r.o., zastoupenou jednatelem společnosti 

Ing. arch. Martinem Misíkem, obsahující obligatorní náležitosti dle čl. 1.1. tohoto usnesení, 
3 .   uk ládá  

3.1.   vedoucímu RIM-EMM 
3.1.1.  předložit starostce města k podpisu smlouvu o dílo dle části 2.1. tohoto usnesení. 

Termín: 10.02.2012 

R/80/2012 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se snížením počtu velkokapacitních tiskových zařízení v rámci městského úřadu o dva kusy  
a následnou reorganizaci zbylých tiskových strojů, 

2 .   schva lu je  
2.1.  dodatek č. 3 ke smlouvě o zajištění servisu a dodávek materiálu pro kopírovací stroje se 

společností ASC HB, a.s. Hradec Králové a pověřuje starostku města jeho podpisem, 
2.2.  dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo číslo JK268328 se společností Janus spol. s.r.o. a pověřuje 

starostku města jeho podpisem. 

R/81/2012 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  podání žádostí Domem dětí a mládeže JEDNIČKA,  Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 
1620, o poskytnutí dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na projekt "Prima hrátky  
v Jedničce aneb Zahradní slavnost pro děti" a na projekt "Juniorfilm - Memoriál Jiřího Beneše  
a Zlaté slunce - Český videosalon 2012", 
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2.   souh las í  
2.1.  v případě kladného vyřízení výše uvedených žádostí o dotace s přijetím finančních prostředků  

v roce 2012 na účet města Dvůr Králové nad Labem, jako zřizovatele příjemce dotace, a jejich 
převedením na účet Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených 
národů 1620. 

R/82/2012 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zápis sociální komise RM č. 1 ze dne 11.01.2012, 
2 .   schva lu je  

2.1.  umístění Brychové Františky, **** *** *** ****, ** **** ****, **** ******* *** *****, do dvoupokojového 
bytu v domě s pečovatelskou službou, ul. Sadová, Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou  
tj. do doby než bude volný byt pro jednotlivce v domě s pečovatelskou službou  
v ul. El. Krásnohorské; Šrámkové Blanky, **** *** *** ****, ********** ****, **** ******* *** *****, jako 
náhradnice, 

3 .   neschva lu je  
3.1.  umístění Květy Střihavkové, **** **********, ******* ******** ***, **** ******* *** *****, z důvodu 

potřeby soustavné celodenní péče, která ji v domě s pečovatelskou službou nemůže být 
poskytnuta. 

R/83/2012 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  termín pro předkládání návrhů na cenu města „Osobnost města Dvůr Králové nad Labem“ za rok 
2011, od 26.01.2012 do 13.02.2012, 

2 .   uk ládá  
2.1.   vedoucí ŠKS-ŠKIC 

2.1.1.  informovat veřejnost o termínech pro podání návrhů v Novinách královédvorské radnice, na 
webových stránkách města Dvůr Králové nad Labem, úřední desce Městského úřadu Dvůr 
Králové nad Labem,  

Termín: 26.01.2012 

R/84/2012 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  usnesení č. R/39/2012 - 45. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 10.01.2012, 
2 .   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

2.1.  schválit 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 + 1 x 288,- Kč, 

2.2.  schválit dohodu o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady měsíčními splátkami dle bodu 2.1. tohoto 
usnesení. 

 
 

 
 
 
 
 
  Edita Vaňková          Jan Bém 
             starostka města                  místostarosta 
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