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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

49. 
VÝPIS  Z  USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané dne 07.02.2012 

 

 

R/88/2012 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   odvo lává  

1.1.  dnem 08.02.2012 
Kudrnovského Emila z funkce člena skupiny součinnosti a analýzy situace, 
Huškovou Vladimíru z funkce zapisovatelky skupiny součinnosti a analýzy situace, 
Šévlovou Ivanu z funkce zapisovatelky skupiny součinnosti a analýzy situace, 
Krause Pavla z funkce vedoucího skupiny nasazení sil a prostředků, 
Kmoníčka Pavla z funkce zástupce vedoucího skupiny nasazení sil a prostředků, 
Sedláčka Jana z funkce člena skupiny nasazení sil a prostředků, 

2 .   jm enu je  
2.1.  dnem 09.02.2012 

Krause Filipa na funkci člena skupiny součinnosti a analýzy situace (GIS), 
Stolínovou Stanislavu na funkci zapisovatelky skupiny součinnosti a analýzy situace, 
Novákovou Janu na funkci zapisovatelky skupiny součinnosti a analýzy situace, 
Kmoníčka Pavla na funkci vedoucího skupiny nasazení sil a prostředků, 
Sedláčka Jana na funkci zástupce vedoucího skupiny nasazení sil a prostředků, 
Hanušovou Dagmar na funkci člena skupiny nasazení sil a prostředků. 

 

R/89/2012 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  žádost o vyhrazené stání pro ****** ******** *******, držitele průkazu ZTP, 
2 .   souh las í  

2.1.  s vyhrazením parkovacího místa v ulici Eduarda Zbroje dle snímku a mapy se zákresem umístění 
parkovacího místa. 

R/90/2012 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit v souladu s § 85 písm. j) a k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů Dodatek č. 4 ke Smlouvě o úvěru č. 3327/06/5107 s Československou 
obchodní bankou, a.s. se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 včetně zastavení nemovitého 
majetku města - budovy ve Dvoře Králové nad Labem čp. 795 - obč. vyb. na pozemcích  
parc. č. st. 73, st. 5525, st. 5526 včetně těchto pozemků a budovy ve Dvoře Králové nad Labem 
čp. 3039 - obč. vyb. na pozemku parc. č. st. 382/2 včetně tohoto pozemku a pověřit starostku 
města podpisem tohoto dodatku včetně souvisejících dokumentů (Smlouva o zřízení zástavního 
práva k nemovitostem č. 0024/12/5649 a Návrh na vklad zástavního práva). 
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R/91/2012 - 49. 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. 2 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/92/2012 - 49. 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. 6/2012 Rozdělení rozpočtového 
hospodaření do organizačních jednotek rozpočtu dle rozpočtové skladby s vymezením seznamu 
příkazců operací s účinností od 08.02.2012, 

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

R/93/2012 - 49. 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. 6 k pojistné smlouvě č. 5830851989 na pojištění majetku města  
s Kooperativou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group  a pověřuje starostku města podpisem 
tohoto dodatku. 

R/94/2012 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a protokoly o průběhu e-aukce veřejné zakázky: 
"Technický dozor investora v rámci akce Zateplení DPS Sadová 2755, Dvůr Králové nad Labem" 
ze dne 20.01.2012 a 27.01.2012, 

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 Michala Nováka, 549 23 Mezilesí 90 s nabídkovou cenou 64.000,- Kč bez 
DPH, 

2.2.  o dalším pořadí uchazečů podle výhodnosti jejich nabídek takto: 
2. místo - CEREBYT s.r.o., Bukovina 66, 511 01 Turnov, nabídková cena 65.000,- Kč bez DPH 
3. místo - EKOLOGICKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA s.r.o., náměstí Čs. armády 37, 551 01 Jaroměř, 
nabídková cena 69.000,- Kč bez DPH 
4. místo - SAFETY PRO s.r.o., Chválkovická 145/60, 779 00 Olomouc, nabídková cena 70.000,- 
Kč bez DPH 
5. místo - IRBOS s.r.o., Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, nabídková cena 70.000,- Kč bez 
DPH 
6. místo - PROJEKTIS spol. s r.o., Legionářská 562, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, nabídková 
cena 85.000,- Kč bez DPH 
7. místo - DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 02 Rychnov nad Kněžnou, nabídková cena 
100.000,- Kč bez DPH 
8. místo - JANSA PROJEKT s.r.o., Spojených národů 2805, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
nabídková cena 150.000,- Kč bez DPH,- 
 

3 .   schva lu je  
3.1.  smlouvu o poskytování služeb 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: 10.02.2012 
4.2.  vedoucímu RAF 

4.2.1.  zahrnout upřesněné finanční prostředky do návrhu nejbližší rozpočtové změny. 
Termín: 08.03.2012 
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R/95/2012 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, výzvu a zadávací 
dokumentaci a realizaci akce: „Rekonstrukce muzea - nová expozice pro turisty a návštěvníky 
města" ve Dvoře Králové nad Labem v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, zahájení zadávacího zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 a za podmínky  
§ 25 a v souladu s pokyny pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního programu 
NUTS II. Severovýchod, 

1.2.  pověření starostky města, Edity Vaňkové, k zastupování města Dvůr Králové nad Labem ve 
všech administrativních úkonech souvisejících s přípravou a realizací veřejné zakázky, 

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

2 .   rozhodu je  
2.1.  že při této veřejné zakázce nebude využit elektronický systém E-ZAK, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM 

3.1.1.  zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech, 
Termín: 14.02.2012 

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

zahájila svoji činnost prvním jednáním 22.03.2012 před otevíráním obálek včetně 
náhradníků v předloženém znění, 

Termín: 22.03.2012 
3.2.  vedoucímu RAF 

3.2.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu 1. rozpočtové změny města pro rok 2012. 
Termín: 08.03.2012 

R/96/2012 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zápis z otevírání obálek ze dne 19.01.2012 a protokol o průběhu e-aukce veřejné zakázky na 
akci: "Realizace digitální projekce dle standardu DCI kino Svět Dvůr Králové n. L." ze dne 
24.01.2012, 

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 společnosti XCData s.r.o., Boleslavova 45/9, 147 00 Praha 4, s cenou 
2.565.500,- Kč bez DPH, 

2.2.  o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti takto: 
2. místo - AV Media a.s., Pražská 63, 102 00 Praha 10, cena bez DPH 2.569.986,- Kč,  

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

jejím podpisem až po uplynutí zákonné lhůty dle § 111 zákona 137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí RIM 

4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku. 
Termín: 13.2.2012 

R/97/2012 - 49. 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 asistence městu Dvůr Králové nad 
Labem, včetně jeho zastupování vůči společnosti VODOVODY A KANALIZACE Dvůr Králové  
n. L., spol. s r.o." 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, 



Strana 4/10 

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

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

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM 

2.1.1.  zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech, 
Termín: 01.03.2012 

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

zahájila svoji činnost prvním jednáním dne 16.02.2012 před otevíráním obálek  
s doručenými nabídkami, 

Termín: 16.02.2012 
2.2.  vedoucí RIM, vedoucímu RAF 

2.2.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu první rozpočtové změny pro rok 2012. 
Termín: 08.03.2012 

R/98/2012 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  přehled rozdělení schváleného provozního příspěvku pro TSm za rok 2011 v porovnání s rokem 
2012 dle přílohy č. 1, 

2 .   schva lu je  
2.1.  rozdělení schváleného provozního příspěvku pro TSm do jednotlivých hlavních činností dle 

zřizovací listiny pro rok 2012 dle přílohy č. 2. 

R/99/2012 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  zrušit své usnesení č. 118/2007 - 5. ZM ze dne 24.07.2007, 
1.2.  neschválit prodej části pozemkové parcely č. 1701/2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem. 

R/100/2012 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zvýšením nájemného z nebytových prostor pro rok 2012 o meziroční růst inflace ve výši, 
vyhlášené ČSÚ, tj. o 1,9 %, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RIM-EMM 

2.1.1.  vypracovat dodatky k nájemním smlouvám s nájemci nebytových prostor a ve výši, jak je 
uvedeno v příloze č. 3,  
  

Termín: 31. 03. 2012 
 

2.1.2.  předložit dodatky k nájemním smlouvám dle části 2.1.1 tohoto usnesení starostce města k 
podpisu,  
  

Termín: 31. 03. 2012 
3 .   pověřu je  

3.1.  starostku města podpisem dodatků k nájemním smlouvám s nájemci nebytových prostor 
uvedenými v příloze č. 3. 

 

R/101/2012 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat část pozemkové parcely č. 676/16 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 
2 .   uk ládá  

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

článku 1.1. tohoto usnesení. 
Termín: 09.02.2012 
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R/102/2012 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat pozemkovou parcelu č. 823/5 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 
2 .   uk ládá  

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

článku 1.1. tohoto usnesení. 
Termín: 9.2.2012 

R/103/2012 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat část pozemkové parcely č. 1093 v k.ú. Záboří u Dvora Králové za kupní cenu ve 
výši 20,- 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: 14.02.2012 

R/104/2012 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr výpůjčky částí pozemkových parcel č. 3752/2, č. 3755, č. 4139, č. 2082/31, č. 3749/1,  
č. 2039/11, č. 2074/14, č. 3821, č. 2039/33, č. 4138, č. 3764/1, č. 2061/1 všechny 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 výpůjčky částí 
pozemkových parcel dle čl. 1.1. tohoto usnesení. 

Termín: 14.02.2012 

R/105/2012 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit realizaci poldru v městské části Žireč v souladu se schválenými jednoduchými 
pozemkovými úpravami Žireč a doporučuje pověřit starostku města podpisem žádosti o zařízení 
realizace pro Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Trutnov, Horská 5, 541 01 Trutnov. 

R/106/2012 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  své usnesení číslo 452a)/2010 - 117. RM ze dne 03.05.2010, kterým bylo schváleno zřízení 
úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 2311/60 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem 
za jednorázovou náhradu ve výši 3.000,- Kč vč. DPH, 

2 .   schva lu je  
2.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 2311/60 v k.ú. Dvůr Králové nad 

Labem v rozsahu dle geometrického plánu č. 4024-170/2010 za jednorázovou finanční náhradu 
ve výši 5.000,- Kč vč. příslušné sazby DPH, 

2.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemkové parcele č. 2311/60 v k.ú. Dvůr Králové nad 
Labem s Miroslavou Marklovou, ********** ****, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města 
jejím podpisem. 

R/107/2012 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr směnit část pozemkové parcely č. 3575/3 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za část 
pozemkové parcely č. 3110/2 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 směnit dle 
článku 1.1. tohoto usnesení. 

Termín: 14.02.2012 
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R/108/2012 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit Smlouvu o bezúplatném převodu pozemku č. 1010991154, uzavřenou mezi převádějícím 
- Pozemkovým fondem ČR, IČ 45797072, Husinecká 1024/11a, Praha 3 a nabyvatelem - 
městem Dvůr Králové nad Labem a pověřit starostku města jejím podpisem. 

R/109/2012 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit záměr bezúplatného nabytí části pozemkové parcely č. 629 v k.ú. Lipnice u Dvora 
Králové, východně od spojnice parcel č. 316/1 a č. 303/6, z majetku Královéhradeckého kraje,  
s kterým hospodaří Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, IČ 27502988 se sídlem 
Kutnohorská 59, Hradec Králové a pověřit starostku města podpisem žádosti 
Královéhradeckému kraji o bezúplatný převod. 

R/110/2012 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  neschválit koupi nemovitosti čp. 478 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, sestávající z rodinného 
domu na st.p.č. 162 a stavební parc. č. 162 v ulici Přemyslově, obci a k.ú. Dvůr Králové nad 
Labem od paní Veroniky D ´Inca´ Levis, Kaprova 52/6 Praha 1- Staré Město za kupní cenu 
3.100.000,- Kč. 

R/111/2012 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 21 v čp. 35, Verdek, Dvůr Králové nad Labem jako byt bez 
předběžného určení na dobu určitou 1 rok za min. cenu ve výši 1.500,- Kč/měsíc (cena zahrnuje i 
užívání vybavení bytu a je stanovená odchylně od pravidel pro hospodaření s městskými byty), 

1.2.  hodnotící komisi na výběr uchazeče o pronájem bytu č. 21 v čp. 35, Verdek, Dvůr Králové nad 
Labem ve složení: Jan Bém (náhradník Dušan Kubica), Jiří Janeček (náhradník Jaroslava 
Hiltscherová) a Helena Mojiková (náhradník Alena Petirová),     

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RIM-EMM 

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

Termín: 15.02.2012 

R/112/2012 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 3571/1 v k.ú. Dvůr Králové nad 
Labem za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč vč. příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene IV-12-2008138/VB/01 s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 , která je na základě plné moci zastoupena 
společností VČE - montáže, a.s., se sídlem Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082, 531 17, která je 
na základě plné moci zastoupena společností GEOŠRAFO s.r.o., se sídlem Hradec Králové, 
Zemědělská 1091/3b, 500 03 a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

 

R/113/2012 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  přidělení sociálního bytu v mimořádně tíživé životní situaci Monice Zubajové, ******** ***, **** 
******* *** ***** a její žádost zamítá. 

R/114/2012 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ukonču je  

1.1.  platnost usnesení ze dne 24.01.2012 číslo R/70/2012 v bodech 1.1 a 1.2, 
2 .   schva lu je  

2.1.  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 měsíční nájemné 1.682,-Kč/měsíc, 
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2.2.  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/115/2012 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   vyh lašu je  

1.1.  prodej nemovitosti, bytového domu čp. 1159 na st.p.č. 1369 a st.p.č. 1369 v ul. Heydukově,  
v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem za minimální nabídkovou cenu 1.168.670,- Kč, 

2 .   schva lu je  
2.1.  podmínky prodeje nemovitosti čp. 1159 v předloženém zveřejnění dle přílohy č. 3 a pověřuje 

starostku města jeho podpisem, 
2.2.  složení komise pro otevírání obálek ve složení Jan Bém, Petr Hroneš, Miroslav Kříž, Radmila 

Fiľakovská, Jan Fíla ( náhradníci Dušan Kubica, Petr Vojtěch, Petr Krejcar, Iva Škopová, Jiří 
Janeček), 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RIM-EMM 

3.1.1.  zveřejnit podmínky prodeje na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 
Termín: 14.02.2012 

3.1.2.  svolat komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek, 
Termín: 26.03.2012 

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

dle čl. 1.1. tohoto usnesení. 
Termín: 03.04.2012 

R/116/2012 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  zrušit usnesení č. Z/139/2011 - 5. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem, část 1.2, 
1.2.  schválit směnnou smlouvu mezi směnitelem 1 - městem Dvůr Králové nad Labem a směnitelem 

2 - ZOO Dvůr Králové a.s., Štefánikova 1029, Dvůr Králové nad Labem v předloženém znění  
a pověřit starostku města jejím podpisem. 

R/117/2012 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem nebytového prostoru č. 2 v čp. 2, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem 
Tělovýchovné jednotě Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137, Dvůr Králové nad 
Labem, IČ 00527530 za cenu 1.000,- Kč/m²/rok, na dobu určitou od 01.03.2012 do 31.12.2012, 

1.2.  nájemní smlouvu na nebytový prostor č. 2 v čp. 2, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad 
Labem s Tělovýchovnou jednotou Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137, Dvůr 
Králové nad Labem, IČ 00527530 za cenu 1.000,-Kč /m² /rok , na dobu určitou od 01.03.2012 do 
31.12.2012 za účelem provozování sběrny sportovních sázek, včetně provozování 
videoloterijních terminálů, za předpokladu, že TJ Dvůr Králové nad Labem uhradí před podpisem 
nájemní smlouvy kauci ve výši čtyřnásobku měsíčního nájemného včetně záloh na služby  
a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/118/2012 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit realizaci prvků společných zařízení jednoduchých pozemkových úprav v městské části 
Zboží, a to výstavbu cesty Kostelní, výstavbu mostku a výsadbu interakčních prvků 7 a 8  
a doporučuje pověřit starostku města podpisem žádosti o zařízení realizace pro Ministerstvo 
zemědělství, Pozemkový úřad Trutnov, Horská 5, 541 01 Trutnov. 

R/119/2012 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   zrušu je  

1.1.  výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru č. 1 v čp. 299 náměstí Václava Hanky, Dvůr 
Králové nad Labem, 

1.2.  své usnesení č. R/950/2011 - 37. Rada města Dvůr Králové nad Labem, 
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2.   schva lu je  
2.1.  záměr města pronajmout nebytový prostor č. 1 v čp. 299, náměstí Václava Hanky, Dvůr Králové 

nad Labem, 
2.2.  dobu a cenu nájmu, které jsou stanoveny odchylně od pravidel pro pronajímání nebytových 

prostor a garáží, 
2.3.  složení komise pro otevírání obálek a výběrové řízení: Jan Bém (náhradník Dušan Kubica), 

Tomáš Machek (náhradník Jiří Janeček) a Alena Petirová (náhradník Helena Mojiková), 
 

3 .   vyzývá  
3.1.  případné zájemce k podání nabídky na pronájem nebytového prostoru č. 1 v čp. 299, náměstí  

Václava Hanky, Dvůr Králové nad Labem, za těchto podmínek: 
− min. cena nájmu 20.000,- Kč/měsíc/celý nebytový prostor, vč. uplatnění meziročního 

inflačního růstu, 
− úhradu všech energií bude hradit nájemce přímo jejich dodavatelům,  
− nájemní smlouva na dobu určitou 5 let, s výpovědní lhůtou 6 měsíců a opcí na 2 roky, 
− využití nebytového prostoru bude v souladu s jeho stavebně-technickým určením, 
− kritéria výběru: cena - koef. 0,5, doplňkové využití (zábavy, koncerty, produkce) - koef. 0,3, 

reference, zkušenosti - koef. 0,2, 
− kauce ve výši čtyřnásobku měsíčního nájemného, 
− kauce ve výši 20.000 Kč pro případ neuzavření nájemní smlouvy do 30 dnů od jejího 

schválení radou města, která bude neúspěšnému uchazeči vrácena po schválení výsledku 
výběrového řízení radou města a uchazeči, s kterým bude uzavřena nájemní smlouva, 
bude kauce započtena proti úhradě sjednaného nájemného, 

− v nebytovém prostoru nebudou provozovány herní automaty, 
− součástí nájmu je i movitý majetek tvořící vybavení nebytového prostoru, 

           
 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucímu RIM-EMM 

4.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr a výzvu dle 
části 2.1. a 3.1.  tohoto usnesení. 

Termín: 15.02.2012 

R/120/2012 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit zřizovací listinu příspěvkové organizace Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad 
Labem, s platností od 01.04.2012 a pověřit starostku města jejím podpisem. 

R/121/2012 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  oznámení ředitelky Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem o získání finančních 
prostředků ve výši 155.000,- Kč na projekt "Zvyšování počítačových dovedností" a 123.000,- Kč 
na projekt "Zvládání rizikových komunikačních dovedností", v rámci projektu vyhlášeného 
Úřadem práce ČR "Vzdělávejte se pro růst!" 

R/122/2012 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  ke dni 29.02.2012 pověření Jaroslavy Poskočilové k výkonu funkce opatrovníka Nataši 
Piskorové, ze dne 30.01.2004, vydané bývalým starostou města Ing. Jiřím Rainem, 

2 .   zm ocňu je  
2.1.  sociální pracovnici odboru ŠKS Miluši Černou k výkonu funkce opatrovníka Nataši Piskorové, **** 

**********, od 01.03.2012, 
3 .   schva lu je  

3.1.  plnou moc, dle přílohy č. 1, k výkonu funkce opatrovníka Nataši Piskorové a pověřuje starostku 
města jejím podpisem. 
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R/123/2012 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  poskytnutí finančního příspěvku na úhradu neinvestičních výdajů za žáka ******* *******, 
navštěvujícího První soukromou základní školu v Hradci Králové, s.r.o., Vocelova 1334, Hradec 
Králové, který má trvalé bydliště ve Dvoře Králové nad Labem, v souladu s § 178, odst. 7, 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

 

R/124/2012 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  podání žádosti o poskytnutí dotací z dotačního programu Královéhradeckého kraje Základní 
školou Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884, do programu pro oblast vzdělávání  
a prevence rizikového chování, na projekty "Kdo si hraje nezlobí",  "Dlouhodobý souhrnný plán 
podpory prevence patologických jevů a profesní rozvoj metodika prevence", "Výchova ke zdraví - 
dlouhodobý plán výuky povinného předmětu Výchova ke zdraví v 6. a 7. ročníku". 

R/125/2012 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výjimku z počtu žáků v 6. ročníku Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 
884, ve školním roce 2012/2013, na počet 34 žáci ve třídě. 

R/126/2012 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace z rozpočtu města na úhradu části neinvestičních nákladů za předškolní 
vzdělávání 8 dětí s trvalým pobytem ve Dvoře Králové nad Labem, umístěných v Mateřské škole 
JUTA, Riegrova 717, Dvůr Králové nad Labem, ve výši 20.000,- Kč, 

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem Mateřské škole JUTA, 
Riegrova 717, Dvůr Králové nad Labem, dle bodu 1.1. tohoto usnesení, a pověřuje starostku 
města jejím podpisem. 

R/127/2012 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  nedodržení smluvních podmínek Českým svazem včelařů ZO Dvůr Králové nad Labem, 
Štefánikova 155, Dvůr Králové nad Labem, projektů - práce s mládeží a tématické zájezdy  
a HC Dvůr Králové nad Labem, Čechova 1662, Dvůr Králové nad Labem, daných smlouvou  
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem tím, že nedodaly vyúčtování 
čerpání a použití dotace v daném termínu, 

2 .   schva lu je  
2.1.  zkrácení dotací poskytnutých v roce 2011 Českému svazu včelařů ZO Dvůr Králové nad Labem, 

Štefánikova 155, Dvůr Králové nad Labem na projekt práce s mládeží a tématické zájezdy   
o 10% z poskytnuté částky, z důvodu nesplnění smluvních podmínek, 

2.2.  dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace na podporu projektu práce s mládeží a tématické 
zájezdy s Českým svazem včelařů ZO Dvůr Králové nad Labem, Štefánikova 155, Dvůr Králové 
nad Labem, obě uzavřené dne 15.04.2011 a pověřuje starostku města jejich podpisem, 

3 .   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  
3.1.  schválit zkrácení dotace poskytnuté v roce 2011 HC Dvůr Králové nad Labem, Čechova 1662, 

Dvůr Králové nad Labem o 10% z poskytnuté částky, z důvodu nesplnění smluvních podmínek, 
3.2.  schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na podporu tělovýchovy a  sportu s HC 

Dvůr Králové nad Labem, Čechova 1662, Dvůr Králové nad Labem, uzavřené dne 15.04.2011  
a pověřuje starostku města jeho podpisem. 

 

R/128/2012 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s bezplatným převodem domény vennamesta.cz na Svazek obcí Královská věnná města, 
Československé armády 408, Hradec Králové, 
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2.   schva lu je  
2.1.  smlouvu o bezplatném převodu domény dle bodu 1.1 tohoto usnesení a pověřuje starostku 

města jejím podpisem. 

 

R/129/2012 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  stanovisko vydané za účelem podpory podání žádosti hotelu Pod Zvičinou s.r.o., Dolní Brusnice 
96, Bílá Třemešná, k projektu "Hry a vycházky pod Zvičinou" a pověřuje starostku města jeho 
podpisem. 

 
 
 
 
 
 
 

     Edita Vaňková     Jan Bém 
    starostka města             místostarosta 
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