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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

51. 
VÝPIS  Z  USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané dne 21.02.2012 

 

R/131/2012 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby pro potřeby dávek hmotné 
nouze a příspěvku na péči, 

1.2.  Dohodu o ukončení účinnosti Dohody o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní 
služby č. 981305-0014/2008 a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/132/2012 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit vnitřní předpis města č. 7/2012 - zásady o tvorbě uličního názvosloví, označování ulic  
a dalších veřejných prostranství a číslování budov ve městě Dvůr Králové nad Labem. 

R/133/2012 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ceník úhrad za pronájem hrobových míst na hřbitovech Dvůr Králové nad Labem pro rok 2012 
včetně navazujících pravidel k této agendě a pověřuje starostku města jeho podpisem. 

R/134/2012 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, odvolat z funkce člena Osadního výboru Žireč Vladimíra Valentu, s platností 
od 10.03.2012. 

R/135/2012 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   zrušu je  

1.1.  ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů (zákon o obcích), komisi hodnotitelskou s platností od  01.03.2012, 

2 .   odvo lává  
2.1.  ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona  o obcích z funkce člena kulturní komise 

Martu Staníkovou s platností od 01.03.2012, 
3 .   jm enu je  

3.1.  ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona  o obcích  členkou kulturní komise Petru 
Vondroušovou s platností od 01.03.2012. 

R/136/2012 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit a vydat v souladu s ustanovením § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 8/2012 - Jednací řád 
Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem s platností a účinností od 08.03.2012. 
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R/137/2012 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta 

1.1.  schválit v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění veřejnoprávní 
smlouvu s obcí Doubravice na zajištění některých úkolů městské policie dle zákona č. 553/1991 
Sb., o obecní policii v platném znění, konkrétně měření rychlosti v obci a činnosti s tím spojené  
a pověřit starostku jejím podpisem. 

R/138/2012 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s udělením plné moci k zastupování města Dvůr Králové nad Labem v postavení vedlejšího 
účastníka řízení ve věci ústavní stížnosti Jany a Milana Vostřákových, ***** *** *****, **** ******* 
*** *****, směřující proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 26 Co 293/2011-144, 

2 .   zm ocňu je  
2.1.  Mgr. Luboše Havla, advokáta, zapsaného v seznamu advokátů pod e.č. 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 postavení vedlejšího účastníka řízení ve věci ústavní stížnosti Jany  
a Milana Vostřákových, ***** *** *****, **** ******* *** *****, směřující proti usnesení Krajského 
soudu v Hradci Králové č.j. 26 Co 293/2011-144 v rozsahu plné moci a pověřuje starostku města 
jejím podpisem. 

R/139/2012 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  přistoupit k závazku  
Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884 
Základní školy 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28.října 731 
Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 
DDM JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 1620 
Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem 
Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem 
Hankova domu, městské kulturní zařízení 
Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem 
který jim případně vznikne vůči společnosti VODOVODY A KANALIZACE Dvůr Králové n. L. 
spol. s r.o. na základě pravomocného rozhodnutí soudu ve věci žaloby o zaplacení úhrad 
vodného a stočného, 

1.2.  schválit smlouvy o přistoupení k závazku v souladu s bodem 1.1 tohoto usnesení a pověřit 
starostku města jejich podpisem, 

1.3.  schválit závazek města Dvůr Králové nad Labem uhradit odběratelům, kteří na základě 
smluvního vztahu s městem platí úhradu vodného a stočného městu, ve smyslu prohlášení, které 
je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 

R/140/2012 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  provozování místa zpětného odběru použitých světelných zdrojů, 
1.2.  smlouvu o  zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému EKOLAMP se společností 

EKOLAMP s.r.o., náměstí I. P. Pavlova 1789/5, Praha 2, a pověřuje starostku města jejím 
podpisem. 

R/141/2012 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit a vydat v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku města Dvůr Králové nad 
Labem č. 1/2012, kterou  se stanovuje poplatek za komunální odpad, s účinností od 01.07.2012. 
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R/142/2012 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr předání sběrné sítě na tříděný odpad společnosti EKO-KOM a.s, Na Pankráci 1685/17, 
Praha 4, 

2 .   uk ládá  
2.1.   vedoucímu OŽP 

2.1.1.  jednat se společností EKO-KOM a.s. o konkrétních podmínkách záměru převzetí sběrné 
sítě a jejím následném zapůjčení městu. 

Termín: 29.06.2012 

R/143/2012 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodloužení lhůty pro podání nabídky do 30.04.2012 a navazujících termínů schváleného 
časového  harmonogramu rovněž o dva měsíce u veřejné zakázky malého rozsahu na službu 
poskytovatele  dlouhodobého úvěru ve výši 20 mil. Kč souvisejícího s narovnáním vztahů mezi 
městem Dvůr Králové nad Labem a společností Vodovody a kanalizace Dvůr Králové  n. L., spol. 
s r.o. , 

1.2.  zveřejnění změn dle článku 1.1. u této veřejné zakázky v souladu s článkem 6. bod 1. vnitřního 
předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2011 - Pravidla pro zadávání zakázek malého 
rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   uk ládá  
2.1.   vedoucímu RAF 

2.1.1.  informovat okruh oslovených uchazečů o provedených změnách v harmonogramu veřejné 
zakázky, 

Termín: 24.02.2012 
 

2.1.2.  v návaznosti na provedené změny v harmonogramu veřejné zakázky zajistit zahájení 
činnosti hodnotící komise (případně náhradníků za členy komise) tak, aby zahájila svoji 
činnost prvním jednáním dne 02.05.2012 před otevíráním obálek s doručenými nabídkami. 

Termín: 02.05.2012 

R/144/2012 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  "Přehled čerpání a zdrojů sociálního fondu k 31.12.2011" a "Rozpočet sociálního fondu na rok 
2012". 

R/145/2012 - 51. 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. 1 pro rok 2012 včetně změn v rámci jednotlivých organizačních 
jednotek rozpočtu (ORJ) a předložených změn závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace 
(dle přiložené tabulky Město Dvůr Králové nad Labem Závazné ukazatele příspěvkových 
organizací na rok 2012 - úprava při 1. rozpočtové změně 2012), která upravuje schválený 
rozpočet na rok 2012 zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení : 
 
· na straně příjmů  zvyšuje   o       433,04 tis.Kč 
· na straně výdajů  zvyšuje   o   10.472,61 tis.Kč 
· ve financování upravuje    o   10.039,57 tis.Kč  
 
Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2012 
· na straně příjmů       285.150,04 tis.Kč 
· na straně výdajů       283.237,00 tis.Kč 
· financování           -1.913,04 tis.Kč. 
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R/146/2012 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  cenu pro vodné a stočné na rok 2012 ve stejné výši jako v roce 2010 a 2011, tj. vodné 23,64 Kč 
bez DPH, stočné 39,64 Kč bez DPH, k tomu DPH v aktuální výši, tj. 14 %, a pověřuje starostku 
města podpisem zveřejnění, 

2 .   uk ládá  
2.1.   vedoucí RIM-VOD 

2.1.1.  zveřejnit vyhlášenou cenu za vodné a stočné na úřední desce Městského úřadu Dvůr 
Králové nad Labem a internetových stránkách města. 

Termín: 24.02.2012 

R/147/2012 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  dopis Pavla Pajurka **** ** ** * *** ****, *** ********* spolu s popisem technického stavu jím 
uvedeného problému, 

2 .   kons ta tu je  
2.1.  že stavebně-technický stav střešní konstrukce je dobrý a jevy popsané Pavlem Pajurkem jsou 

vyvolány současnými klimatickými stavy 

R/148/2012 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zápis z otevírání obálek a protokol o průběhu e-aukce veřejné zakázky na akci: "Dodání  
a montáž vestavěných skříní pro ZUŠ" ze dne 06.02.2012 a 10.02.2012, 

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 firmy: Družstvo Dřevotvar, Heydukova 2432, Dvůr Králové nad Labem,  
s cenou 114.000,- Kč včetně DPH, 

2.2.  o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek takto: 
2. DS interiér s.r.o., Malšice 371, s cenou 118.800,-  Kč včetně DPH 
3. KECIP s.r.o., Průmyslová 16, Klášterec nad Ohří, s cenou 168.000,- Kč včetně DPH 
4. KXN CZ s.r.o., Bieblova 1110, Hradec Králové, s cenou 196.800,- Kč včetně DPH 
5. Balihar s.r.o., Štefánikova 128, Lázně Bělohrad, s cenou 206.046,- Kč včetně DPH 
6. Radek Paulus, Havlovice 170, Úpice, s cenou 234.000,- Kč včetně DPH 
7. Lukáš Buřval, Vorlešská 1003, Dvůr Králové nad Labem, s cenou 252.000,- Kč včetně DPH 
8. KEST s.r.o., Vážní 1064, Hradec Králové, s cenou Kč: 276.000,- Kč včetně DPH 
9. Petr Vlček, Polská 477, Trutnov, s cenou 282.000,- Kč včetně DPH 
10. ELBEN s.r.o., Žižkova 722/67, Ústí nad Labem, s cenou 283.126,- Kč včetně DPH 
11. INTER PRO CZ, s.r.o., Velkomoravská 3891, Hodonín, s cenou 303.600,- Kč včetně DPH 
12. PYRALIS s.r.o., 17. listopadu 237, Pardubice, s cenou 312.102,- Kč včetně DPH 
13. Papík s.r.o., U Spojů 578, Česká Lípa, s cenou 334.009,- Kč včetně DPH 
14. Karel Musil, Kobyláková 816/6, Praha, s cenou 369.972,- Kč včetně DPH 
15. TOJIBA s.r.o., Lánov 335, Lánov, s cenou 370.416,- Kč včetně DPH 
16. Martin Kraus - MAKRA, Radlická 117, Praha, s cenou 372.870,- Kč včetně DPH 
17. READY INTERIER s.r.o., Vocelova 1135/4, Hradec Králové, s cenou 375.851,- Kč včetně 

DPH 
18. Pavel Hauser, E. Krásnohorské 2318, Dvůr Králové nad Labem, s cenou 396.348,- Kč včetně 

DPH 
19. ROYAL TECH s.r.o., Fáblova 404, Pardubice, s cenou 429.600,- Kč včetně DPH 
20. ELKA 93 s.r.o., Hradecká 739, Hradec Králové, s cenou 436.800,- Kč včetně DPH 
21. Quick Office s.r.o., Malinová 5/1662, Praha, s cenou 451.200,- Kč včetně DPH 
22. Roman Tuček, Opavská 32, Krnov, s cenou 478.248,- Kč včetně DPH 
23. Jaroslav Jelínek, U Kovárny 35, Hradec Králové, s cenou 485.064,- Kč včetně 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: 02.03.2012 
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R/149/2012 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr realizovat projekt: "Rekonstrukce kotelny ZŠ 5. května", 
1.2.  podání žádosti o dotaci ve státním programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných 

zdrojů - program EFEKT 2012 a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
2 .   uk ládá  

2.1.   vedoucí RIM 
2.1.1.  zajistit podání žádosti o dotaci na projekt: "Rekonstrukce kotelny ZŠ 5. května" v rámci 

státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů - program 
EFEKT 2012, 

Termín: 28.02.2012 
2.2.   vedoucímu RAF 

2.2.1.  v závislosti na výsledku dotačního řízení zahrnout uvolnění potřebných finančních 
prostředků na realizaci této akce do návrhu nejbližší rozpočtové změny. 

Termín: 15.05.2012 

R/150/2012 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit poskytnutí daru jako finanční příspěvek od zřizovatele na pokrytí ztráty z minulých let, 
která vznikla v rámci hospodaření příspěvkové organizace Technické služby města Dvora 
Králové nad Labem převážně v roce 2010 v částce 1.962.262,38 Kč s tím, že dar bude účelově 
vázaný a prostředky budou vloženy do rezervního fondu organizace, 

1.2.  schválit darovací smlouvu ve smyslu výše uvedeného usnesení a ve znění přílohy č. 1 a pověřit 
starostku města jejím podpisem. 

R/151/2012 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  podání žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku ve výši max. 250.000,- Kč v grantovém řízení 
Nadace OKD pro rok 2012 na projekt "Živé sídliště" a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.   vedoucí RIM 

2.1.1.  zajistit podání žádosti o nadační příspěvek ve výši max. 250.000,- Kč v nadačním 
programu Nadace OKD "Sídliště žije" na projekt "Živé sídliště", 

Termín: 24.02.2012 
2.2.   vedoucímu RAF 

2.2.1.  v případě poskytnutí nadačního příspěvku zahrnout potřebné finanční prostředky na 
realizaci projektu do návrhu rozpočtu na rok 2013. 

Termín: 01.11.2012 

R/152/2012 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  protokol z otevírání obálek a protokol o průběhu e-aukce veřejné zakázky na akci: "Zateplení 
DPS Sadová čp. 2755, Dvůr Králové nad Labem" ze dne 02.02.2012 a 14.02.2012, 

2 .   rozhodu je  
2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, že nejvhodnější 

nabídkou je nabídka firmy MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, s nabídkovou 
cenou 6.240.000,- Kč včetně DPH, 

2.2.  o dalším pořadí uchazečů podle výhodnosti jejich nabídek takto:  
 
2. K2-ROOF s.r.o., Pouchovská 440, Hradec Králové, s cenou 6.288.000,- Kč včetně DPH 
3. Stavební společnost Žižka s.r.o., E. Krásnohorské, s cenou 6.312.000,- Kč včetně DPH 
4. ELEKTROMOSEV s.r.o., Vážní ul., Hradec Králové, s cenou 6.342.000,- Kč včetně DPH 
5. J. Pišta a spol., s.r.o., Dukelská 414, Dvůr Králové nad Labem, s cenou 6.343.944,- Kč včetně 

DPH   
6. 1.VASTO s.r.o., Na Dolansku 295/9, Vsetín, s cenou 6.372.000,- Kč včetně DPH 
7. ASJ s.r.o., Světí 8, s cenou 6.528.000,- Kč včetně DPH 
8. JOKAS s.r.o., Bydžovská Lhotka 46, Nový Bydžov, s cenou 6.720.000,- Kč včetně DPH 
9. KELTEX s.r.o., Křižíkova 1566/19, Brno, s cenou 6.792.684,- Kč včetně DPH 
10. ALLKON s.r.o., Okružní 350, Meziboří, s cenou 6.840.000,- Kč včetně DPH 
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11. STATING s.r.o., Na Spravedlnosti 1306, Kostelec nad Orlicí, s cenou 6.984.000,- Kč včetně 
DPH 

12. FATO a.s., Dřevařská 904, Hradec Králové, s cenou 7.102.967,- Kč včetně DPH 
13. SLÁDEK - STAVBY s.r.o., Přemyslova 40, Plzeň, s cenou 7.440.000,- Kč včetně DPH 
14. RGS - Stavební společnost, s.r.o., Lukavice 163, Rychnov nad Kněžnou, s cenou  

7.460.400,- Kč včetně DPH 
15. MARHOLD a.s., Jiráskova 169, Pardubice, s cenou 7.840.302,- Kč včetně DPH 
16. HERSON s.r.o., Dobré 50, Rychnov nad Kněžnou, s cenou 8.400.000,- Kč včetně DPH 
17. Stavebně dopravní Trutnov s.r.o., Zahradní 75, Trutnov, s cenou 8.400.000,- Kč včetně DPH 
18. D-produkt s.r.o., P. Bezruče 293, Velká Hleďsebe, s cenou 8.427.364,- Kč včetně DPH 
19. HAASE PAVEL, Kocléřov 138, Dvůr Králové nad Labem, s cenou 10.179.233,- Kč včetně 

DPH 
20. RITUS s.r.o., Krásné 1, Nasavrky, s cenou 10.726.171,- Kč včetně 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: 24.02.2012 

R/153/2012 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr vypracování předprojektové přípravy pro akci: "Obnova objektu čp. 1620 (DDM)", jejíž 
součástí je stavebně historický průzkum, restaurátorský průzkum a inventarizace,  

1.2.  podání žádosti o dotaci z dotačního programu Královéhradeckého kraje „Obnova památkového 
fondu na území Královéhradeckého kraje -12KPG02" a pověřuje starostku města jejím 
podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.   vedoucí RIM 

2.1.1.  zajistit podání žádosti o dotaci z dotačního programu Královéhradeckého kraje „Obnova 
památkového fondu na území Královéhradeckého kraje - 12KPG02" na zajištění 
předprojektové přípravy pro akci: "Obnova objektu čp. 1620 (DDM)", jejíž součástí je 
stavebně historický průzkum, restaurátorský průzkum a inventarizace. 

Termín: 29.02.2012 

R/154/2012 - 51. 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 a analýzy v majetkových věcech města Dvůr Králové nad Labem ze dne 
10.02.2012, 

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 právní kanceláře Havel, Holásek a Partners s. r. o., se sídlem Týn 1049/3, 
110 00 Praha 1, s cenou 3.600,- Kč/hod. včetně DPH. 
Jako druhá v pořadí byla vyhodnocena nabídka advokátní kanceláře ”Chytrý a Valtrová v.o.s., se 
sídlem Rubešova 83/10, 120 00 Praha 2, s cenou 3.840,- Kč/hod. včetně 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: 22.2.2012 
4.2.   vedoucí RIM, vedoucímu RAF 

4.2.1.  zahrnout navýšení nákladů výše uvedené akce do návrhu nejbližší rozpočtové změny. 
Termín: 08.03.2012 
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R/155/2012 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  Ceník TSm k ocenění prací a služeb pro město s platností od 01.03.2012 dle přílohy č. 3. 

R/156/2012 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  plnění úkolu RM od TSm č. R/828/2011-3.1.1. ohledně provedení inventury majetku, který byl 
předán TSm ke skladování a zabezpečení v souladu se zřizovací listinou. 

R/157/2012 - 51. 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 03/12, 

2 .   schva lu je  
2.1.  dodatek č. 5 k výše uvedené SOD ve smyslu bodu 1 a pověřuje starostku města jeho podpisem. 

R/158/2012 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  žádost projektanta Ing. Jiřího Matějce, IČ: 610 468 76 na ukončení smluvního vztahu mezi 
odběratelem městem Dvůr Králové n. L. a dodavatelem Ing. Jiřím Matějcem, 

2 .   schva lu je  
2.1.  Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. RIM/2011/1477, kterým se ukončuje smluvní vztah bez nároku na 

odměnu dodavateli, a pověřuje starostku města jeho podpisem, 
3 .   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  vz í t  na  vědom í  

3.1.  informaci, že z důvodu ukončení smluvního vztahu mezi městem Dvůr Králové n. L.  
a projektantem Ing. Jiřím Matějcem, IĆ: 610 468 76 Dodatkem č.1 ke Smlouvě o dílo  
č. RIM/2011/1477 nebude město podávat žádost o dotaci na akci „Rekonstrukce autobusového 
nádraží ve Dvoře Králové nad Labem“ v 31. kole výzvy Regionálního operačního programu  
v oblasti podpory 1.2, čímž se realizace zmíněné akce odkládá. 

R/159/2012 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se změnou termínů přípravy a realizace akce schválené usnesením č. R/97/2012 - 49.RM, 
2 .   schva lu je  

2.1.  nový časový harmonogram  a 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.", 

3 .   uk ládá  
3.1.   vedoucí RIM 

3.1.1.  zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech, 
Termín: 15.03.2012 

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

zahájila svoji činnost prvním jednáním dne 28.02.2012 před otevíráním obálek  
s doručenými nabídkami, 

Termín: 28.02.2012 
3.2.   vedoucí RIM, vedoucímu RAF 

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

R/160/2012 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  zrušit část usnesení č. Z/173 - 2.1./2011 - 8. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem ze 
dne 13.12.2011, 

1.2.  schválit souhlasné prohlášení a pověřit starostku města jeho podpisem. 
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R/161/2012 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit prodej stavební parcely č. 3189 o výměře 190 m2, stavební parcely č. 3190 o výměře 183 
m2 a stavební parcely č. 3191 o výměře 199 m2, všechny v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za 
kupní cenu 350,- Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 200.200,- Kč do podílového spoluvlastnictví: 
1) Barthovi Radku, bytem, ** ****** ****, *** ** **** ******* *** ***** do spoluvlastnického podílu ve 

výši 746/17904 za kupní cenu 8.342,- Kč,  
2) Broumové Marii, ***** ******* ******** **, *** ** ******* ********, do spoluvlastnického podílu ve 

výši 1/24 za kupní cenu 8.342,- Kč, 
3) Červené Evě, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** ***** do spoluvlastnického podílu ve výši 

746/17904 za kupní cenu 8.341,- Kč, 
4) Degrové Drahoslavě bytem, ** ****** ****, *** ** **** ******* *** ***** do spoluvlastnického 

podílu ve výši 746/17904 za kupní cenu 8.341,- Kč, 
5) manželům Josefu a Boženě Erbanovým, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** ***** do SJM 

spoluvlastnický podíl ve výši 746/17904 za kupní cenu 8.342,- Kč, 
6) manželům Lukáši a Haně Hynkovým, bytem, ** ****** ****, *** ** **** ******* *** ***** do SJM 

spoluvlastnický podíl ve výši 1/24 za kupní cenu 8.342,- Kč, 
7) manželům Jiřímu a Ireně Kořínkovým, bytem, ** ****** ****, *** ** **** ******* *** ***** do SJM 

spoluvlastnický podíl ve výši 746/17904 za kupní cenu 8.342,- Kč, 
8) manželům Miroslavu a Blaženě Lejskovým, bytem ** ****** ****, *** ** **** ******* *** ***** do 

SJM spoluvlastnický podíl ve výši 746/17904 za kupní cenu 8.342,- Kč, 
9) Madyar Ivan a Madyar Ruslana, bytem ******** ****, *** ** **** ******* *** ***** do 

spoluvlastnického podílu ve výši 1/24 za kupní cenu 8.342,- Kč, 
10) Matuši Josefovi, bytem ** ****** ****, *** ** **** ******* *** ***** do spoluvlastnického podílu ve 

výši 1/24 za kupní cenu 8.341,- Kč, 
11) Menclovi Ivanu, bytem ** ****** ****, *** ** **** ******* *** ***** do spoluvlastnického podílu ve 

výši 1/24 za kupní cenu 8.341,- Kč,  
12) manželům Josefu Militkému, bytem ****** * ******* **, *** ** ****** * ******* a Aleně Militké 

bytem ** ****** ****, *** ** **** ******* *** ***** do SJM spoluvlastnický podíl ve výši 746/17904 
za kupní cenu 8.342,- Kč, 

13) manželům Petru a Aleně Paulusovým, bytem ** ****** ****, *** ** **** ******* *** ***** do SJM 
spoluvlastnický podíl ve výši 746/17904 za kupní cenu 8.342,- Kč, 

14) manželům Milanu a Miladě Pavelkovým bytem ** ****** ****, *** ** **** ******* *** ***** do SJM 
spoluvlastnický podíl ve výši 746/17904 za kupní cenu 8.342,- Kč, 

15) manželům Václavu a Aleně Petrovým, bytem ** ****** ****, *** ** **** ******* *** ***** do SJM 
spoluvlastnický podíl ve výši 746/17904 za kupní cenu 8.342,- Kč,  

16) manželům Petru a Evě Rejlovým, bytem ** ****** ****, *** ** **** ******* *** ***** do SJM 
spoluvlastnický podíl ve výši 746/17904 za kupní cenu 8.342,- Kč, 

17) Smrčkovi Milanu, bytem ** ****** ****, *** ** **** ******* *** ***** do spoluvlastnického podílu 
ve výši 746/17904 za kupní cenu 8.341,- Kč,  

18) Ing. Sukové Marii, bytem ** ****** ****, *** ** **** ******* *** ***** do spoluvlastnického podílu 
ve výši 746/17904 za kupní cenu 8.341,- Kč, 

19) manželům Jaromíru Šafkovi, ***** ******* ****** ****, *** ** **** ******* *** ***** a Daně 
Šafkové, bytem ** ****** ****, *** ** **** ******* *** ***** do SJM spoluvlastnický podíl ve výši 
746/17904 za kupní cenu 8.342,- Kč, 

20) Šafkovi Josefu, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** ***** do spoluvlastnického podílu ve 
výši 746/17904 za kupní cenu 8.341,- Kč,  

21) manželům Miroslavu a Martě Šulcovým, bytem ** ****** ****, *** ** **** ******* *** ***** do SJM 
spoluvlastnický podíl ve výši 746/17904 za kupní cenu 8.342,- Kč,  

22) Švábovi Davidu, bytem *********** **, *** ** *********** * *********** do spoluvlastnického podílu 
ve výši 1/24 za kupní cenu 8.342,- Kč, 

23) manželům Oldřichu a Bohuslavě Vychovým bytem ******* ****, *** ** **** ******* *** ***** do 
SJM spoluvlastnický podíl ve výši 746/17904 za kupní cenu 8.342,- Kč, 

24) Žákovi Michalu, bytem ** ****** ****, *** ** **** ******* *** ***** do spoluvlastnického podílu ve 
výši 746/17904 za kupní cenu 8.341,- Kč.  

 
1.2.  schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem. 
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R/162/2012 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu části pozemkové parcely č. 2020/3 o výměře 180 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad 
Labem, s Miladou Menclovou, ***** ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** dohodou ke dni 
28.02.2012, 

1.2.  Dohodu o ukončení nájemní smlouvy ze dne 27.10.2008 s Miladou Menclovou, ***** ********* ****, 
*** ** **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

1.3.  pronájem části pozemkové parcely č. 2020/3 o výměře 180 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za 
5,- Kč/m2/rok, tj roční nájemné 900,- Kč, Martině Čejkové, ***** ********* ***, *** ** **** ******* *** 
*****, 

1.4.  nájemní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/163/2012 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části pozemkové parcely č. 1688/2 o výměře 85 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za 
5,- Kč/m2/rok, tj. za roční nájemné 425,- Kč, Jiřímu a Aleně Jírovým, ***** *** *** ****, *** ** **** 
******* *** *****, 

1.2.  nájemní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/164/2012 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit prodej podílu ve výši 1/2 na pozemkových parcelách č. 341/1 a č. 341/3, obě v k.ú. Žireč 
Městys Milanu a Ivě Kramárovým, ***** ***** **, *** ** **** ******* *** *****, za sazbu 110,- Kč/m2, 
tj. za celkovou kupní cenu 47.410,- Kč, 

1.2.  schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem. 

R/165/2012 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s uzavřením Smlouvy o dodávce tepelné energie pro odběrné místo č. 100235444 - Legionářská 
407 a Smlouvy o dodávce tepelné energie pro odběrné místo č. 100235291 - Restaurace Hankův 
dům, a to od 01.01.2012 na dobu neurčitou, 

2 .   schva lu je  
2.1.  Smlouvu o dodávce tepelné energie č. 69958400_1 (odběrné místo Legionářská 407) a pověřuje 

starostku města jejím podpisem, 
2.2.  Přílohu č. 1 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. 69958400_1 Cenová a platební pravidla, 
2.3.  Přílohu č. 2 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. 69958400_1 Pasport odběrného místa   

a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
2.4.  Přílohu č. 3 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. 69958400_1 Odběrový diagram a pověřuje 

starostku města jejím podpisem, 
2.5.  Přílohu č. 4 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. 69958400_1 Dohoda o ceně a pověřuje 

starostku města jejím podpisem, 
2.6.  Přílohu č. 5 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. 69958400_1 Technické a obchodní 

podmínky dodávek tepelné energie, 
2.7.  Smlouvu o dodávce tepelné energie č.69957500_1 (odběrné místo restaurace Hankův dům)  

a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
2.8.  Přílohu č. 1 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. 69957500_1 Cenová a platební pravidla, 
2.9.  Přílohu č. 2 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. 69957500_1 Pasport odběrného místa  

a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
2.10.  Přílohu č. 3 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. 69957500_1 Odběrový diagram  

a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
2.11.  Přílohu č. 4 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. 69957500_1 Dohoda o ceně a pověřuje 

starostku města jejím podpisem, 
2.12.  Přílohu č. 5 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. 69957500_1 Technické a obchodní 

podmínky dodávek tepelné energie. 
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R/166/2012 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  informaci, že na výzvu k podání nabídky na pronájem nebytového prostoru č. 2 v čp. 511 v ulici 
Tylova, Dvůr Králové nad Labem, reagoval jediný zájemce, 

2 .   schva lu je  
2.1.  pronájem nebytového prostoru č. 2 v čp. 511  v ulici Tylova, Dvůr Králové nad Labem, Lukášovi 

Kotoušovi, Huntířov 318, Vítězná,  na dobu určitou 5 let, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu  
850,- Kč/m2/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního růstu nájemného, 

2.2.  nájemní smlouvu na nebytový prostor č. 2 v čp. 511 v ulici Tylova, Dvůr Králové nad Labem,  
s Lukášem Kotoušem, Huntířov 318, Vítězná, za cenu 850,- Kč/m2/rok včetně uplatnění 
meziročního inflačního růstu, na dobu určitou 5 let, za účelem provozování prodejny textilu, 
oděvů, bižuterie a módních doplňků z Anglie (nové i použité) za předpokladu, že Lukáš Kotouš 
uhradí před podpisem nájemní smlouvy kauci ve výši čtyřnásobku měsíčního nájemného,  
s účinností od 01.03.2012 a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/167/2012 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu 42% podílu na bytové jednotce č. 2957/34 v čp. 2957, Štefánikova, Dvůr Králové 
nad Labem s Petrou Vaňurovou,**********, **** ***, **********, ke dni 31.03.2012, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy na 42% podíl na bytové jednotce č. 2957/34 v čp. 2957, 
Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem s Petrou Vaňurovou, **********, **** ***, **********, ke dni 
31.03.2012 a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

1.3.  schvaluje pronájem 42% podílu na bytové jednotce č. 2957/34 v čp. 2957, Štefánikova, Dvůr 
Králové nad Labem, Jaroslavu a Jaroslavě Vaňurovým, *********** ****, **** ******* *** *****, 

1.4.  nájemní smlouvu na 42% podíl na bytové jednotce č. 2957/34 v čp. 2957, Štefánikova, Dvůr 
Králové nad Labem s Jaroslavem a Jaroslavou Vaňurovými, *********** ****, **** ******* *** *****,  
s účinností od 01.04.2012, na dobu určitou do 30.11.2019 a pověřuje starostku města jejím 
podpisem, 

2 .   kons ta tu je  
2.1.  v souladu s usnesením ZM ze dne 04.04.2001, kterým byla schválena kupní smlouva s Petrou 

Vaňurovou, **********, **** ***, **** * *****, že jsou splněny podmínky převodu podílu k dané 
nemovitosti, 

3 .   doporuču je  
3.1.  zastupitelstvu města schválit dohodu o převzetí závazku s Jaroslavou a Jaroslavem Vaňurovými, 

Štefánikova 2957, Dvůr Králové nad Labem a pověřit starostku města podpisem dohody  
o převzetí závazku. 

R/168/2012 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 737, č. 738 v k.ú. Lanžov 
za jednorázovou finanční náhradu ve výši 12.100,- Kč bez příslušné sazby DPH a se zřízením 
stavby na pozemkových parcelách č, 737, č. 738 v k.ú. Lanžov, 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby IV-

12-2009195/VB/1 s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 
která je na základě plné moci zastoupena společností ELEKTRO COMP spol. s r.o., 
Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/169/2012 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 3786/1, č. 3769/12,  
č. 3769/1, č. 3571/6, č. 3571/5, č. 3571/12, č. 3571/49 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za 
jednorázovou finanční náhradu ve výši 17.100,- Kč bez příslušné sazby DPH, 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2010039/VB/1  

s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, která je na základě 
plné moci zastoupena společností VČE-montáže, a.s., se sídlem Pardubice, Arnošta z Pardubic 
2082 a pověřuje starostku města jejím podpisem. 
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R/170/2012 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 311/15, č. 311/21 a stavební 
parcele č. 43 všechny v k.ú. Sylvárov, které jsou ve vlastnictví Českých drah, a.s., spočívající ve 
zřízení a provozování optického vedení, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 47.230,- Kč 
bez příslušné sazby DPH a pověřuje starostku města podpisem smlouvy o budoucí smlouvě  
o zřízení věcného břemene se společností České dráhy, a.s., Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 
obsahující uvedené obligatorní náležitosti. 

 

R/171/2012 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 477/3 v k.ú. Žirecká Podstráň  od České 
republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42,  
128 00 Praha 2  -  Nové Město a pověřit starostku města podpisem žádosti o bezúplatný převod. 

 

R/172/2012 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit prodej části pozemkové parcely č. 3529/3, která bude upřesněna geometrickým plánem, 
v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu ve výši 200,- Kč/m2, Janě Kučerové, ***** 
************ ****, *** ** **** ******* *** *****, za podmínky úhrady nákladů spojených s vyhotovením 
geometrického zaměření a nákladů na vklad do katastru nemovitostí kupujícím. 

 

R/173/2012 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit prodej části pozemkové parcely č. 676/16, která bude upřesněna geometrickým plánem, 
v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu ve výši 200,- Kč/m2, Josefu Erbanovi a Daně 
Horákové oba bytem ************ ****, *** ** **** ******* *** *****, Václavu a Věře Svobodovým, 
bytem ************ ****, *** ** **** ******* *** *****, Jitce Godárové, bytem ** ** ********* ****, *** ** 
**** ******* *** ***** a Zdeňku a Olze Plecháčovým, bytem ************ ****, *** ** **** ******* *** 
*****, za podmínky úhrady nákladů spojených s vyhotovením geometrického zaměření a nákladů 
na vklad do katastru nemovitostí kupujícími. 

 

R/174/2012 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  odklad splatnosti nájemného za nebytový prostor č. 1 v čp. 1 na náměstí T.G. Masaryka ve 
Dvoře Králové nad Labem Martinu Šporerovi, náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad 
Labem, a to tak, že nájemné a zálohy na služby za měsíc listopad 2011 bude zaplaceno v měsíci 
březnu 2012, nájemné a zálohy na služby za měsíc prosinec 2011bude zaplaceno v měsíci 
dubnu 2012, nájemné a zálohy na služby za měsíc leden 2012 bude zaplaceno v měsíci květnu 
2012, vždy spolu s běžnou splátkou nájemného, 

1.2.  dohodu o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady měsíčními splátkami s Martinem Šporerem, 
Pražská 394, Děčín XXXII - Boletice nad Labem a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

 

R/175/2012 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr výpůjčky částí pozemkových parcel č. 712/16, č. 3597, č. 3608/2, č. 4011, č. 4538, č. 4553 
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: 28.02.2012 
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R/176/2012 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s navrženými cenami tepelné energie na sekundární části soustavy vytápění s ČEZ, a.s., 
platnými od 01.01.2012, 

2 .   schva lu je  
2.1.  Dohodu o ceně pro odběratele tepelné energie, přílohu č. 4 ke smlouvě o dodávce tepelné 

energie č. 5236 a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
2.2.  Dohodu o ceně pro odběratele tepelné energie, přílohu č. 4 ke smlouvě o dodávce tepelné 

energie č. 5233 a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
2.3.  Dohodu o ceně pro odběratele tepelné energie, přílohu č. 4 ke smlouvě o dodávce tepelné 

energie č. 7053 (teplo) a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
2.4.  Dohodu o ceně pro odběratele tepelné energie, přílohu č. 4 ke smlouvě o dodávce tepelné 

energie č. 7053 (ohřev teplé užitkové vody) a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
2.5.  Dohodu o ceně pro odběratele tepelné energie, přílohu č. 4 ke smlouvě o dodávce tepelné 

energie č. 7062 a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
2.6.  Dohodu o ceně pro odběratele tepelné energie, přílohu č. 4 ke smlouvě o dodávce tepelné 

energie č. 5234 a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
2.7.  Dohodu o ceně pro odběratele tepelné energie, přílohu č. 4 ke smlouvě o dodávce tepelné 

energie č. 5235 a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/177/2012 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   odvo lává  

1.1.  Milana Tučka z funkce předsedy likvidační komise Rady města Dvůr Králové nad Labem dnem 
21.02.2012, v souvislosti s ukončením pracovního poměru jmenovaného odchodem do 
starobního důchodu, 

2 .   jm enu je  
2.1.  Elenu Mocovou předsedkyní likvidační komise Rady města Dvůr Králové nad Labem, dnem 

22.02.2012. 

R/178/2012 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   p ro jedna la  

1.1.  předloženou zprávu o výsledku řádné periodické inventarizace majetku a závazků města Dvůr 
Králové nad Labem ke dni 31.12.2010, 

2 .   schva lu je  
2.1.  výsledek roční periodické inventarizace majetku a závazků města Dvůr Králové nad Labem ke 

dni 31.12.2011, 
3 .   uk ládá  

3.1.   vedoucí RIM, vedoucí VVS, vedoucímu OI 
3.1.1.  předložit návrhy na vyřazení majetku, označeného za přebytečný a neupotřebitelný  

v inventurních soupisech z řádné periodické inventarizace ke dni 31.12.2011 k projednání  
v likvidační komisi rady města, 

Termín: 29.02.2012 
 

3.2.   vedoucí RIM, vedoucí ŠKS 
3.2.1.  předložit škodní komisi rady města podklady k projednání mank, zjištěných při řádné 

periodické inventarizaci majetku města ke dni 31.12.2011. 
Termín: 29.02.2012 

R/179/2012 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu částí st.p.č. 3181, st.p.č. 3182 a st.p.č. 3183, všechny v k.ú. Dvůr Králové nad 
Labem, 

1.2.  ukončení nájmu části stavební parcely č. 3181, stavební parcely č. 3182 a stavební parcely  
č. 3183 o výměře 23 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, s Dagmar Kubíkovou, ***** *********** 
****, *** ** **** ******* *** ***** dohodou ke dni 28.02.2012, 

1.3.  Dohodu o ukončení nájemní smlouvy ze dne 24.02.2010 s Dagmar Kubíkovou, ***** *********** 
****, *** ** **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
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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 pronájmu dle 
článku 1.1. tohoto usnesení. 

Termín: 28.02.2012 

R/180/2012 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit Plán prevence kriminality 2012-2015. 

R/181/2012 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu sociálních služeb  
a služeb souvisejících se sociální oblastí a na podporu zdravotnictví do částky 50.000,- Kč 
následovně: 
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, Procházkova 818, Trutnov 
- sociální odborné poradenství 10.000,- Kč 
- sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 2.000,- Kč 
- kontaktní centrum 25.000,- Kč 
Diakonie ČCE - středisko ve Dvoře Králové nad Labem, nábřeží Benešovo 1067 
- domov se zvláštním režimem 30.000,- Kč 
Farní charita Dvůr Králové nad Labem, Palackého 99 
- sociálně terapeutické dílny 30.000,- Kč 
- odborné sociální poradenství 30.000,- Kč 
- osobní asistence 50.000,- Kč 
Oblastní charita Červený Kostelec, 5.května 1170 
- odlehčovací služby (Hospic Anežky České) 20.000,- Kč 
Svaz postižených civilizačními chorobami, Slunečná 2170, Dvůr Králové nad Labem 20.000,- Kč 
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, Klazarova 968, Dvůr Králové nad Labem 
20.000,- Kč 
Územní organizace Svazu diabetiků Dvůr Králové nad Labem, 5. května 2195, Dvůr Králové nad 
Labem 20.000,- Kč 
Klub důchodců Žireč 30.000,- Kč 
Mateřské centrum Žirafa 15.000,- Kč, 

1.2.  smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem s organizacemi dle bodu 
1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku města jejich podpisem, 

2 .   neschva lu je  
2.1.  poskytnutí dotací Diakonii ČCE - středisko ve Dvoře Králové nad Labem, nábřeží Benešovo 1067 

na službu domov pro seniory a Oblastní charitě Červený Kostelec, 5. května 1170 na zdravotní 
krátkodobé pobyty pro lidi v Domově sv. Josefa, Žireč, 

3 .   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  
3.1.  schválit poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu sociálních 

služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí a na podporu zdravotnictví nad 50.000,- Kč 
následovně: 
Diakonie ČCE - středisko ve Dvoře Králové nad Labem, nábřeží Benešovo 1067 
- pečovatelská služba 95.000,- Kč 
- denní stacionář 90.000,- Kč 
Farní charita Dvůr Králové nad Labem, Palackého 99 
- nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 100.000,- Kč 
Oblastní charita Červený Kostelec, 5. května 1170 
- domov pro osoby se zdravotním postižením (Domov sv. Josefa) 85.000,- Kč 
- odlehčovací služby (Domov sv. Josefa) 85.000,- Kč, 

3.2.  schválit smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem s organizacemi 
dle bodu 3.1. tohoto usnesení a pověřit starostku města jejich podpisem. 

R/182/2012 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zápis z jednání kulturní komise RM ze dne 25.01.2012 a zápis z jednání komise cestovního 
ruchu RM ze dne 30.01.2012, 
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2.   schva lu je  
2.1.  plán jednotlivých městských kulturních akcí na rok 2011 dle zprávy s tím, že k oslavám Majáles  

a Svatováclavského posvícení bude podrobný rozpočet předložen Radě města Dvůr Králové nad 
Labem, 

3 .   uk ládá  
3.1.   vedoucí RIM 

3.1.1.  informovat ředitele Technických služeb Dvora Králové nad Labem o doporučení kulturní 
komise RM zajistit dostatečnou výzdobu obou vánočních stromů. 

Termín: 09.03.2012 

R/183/2012 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  termíny zápisů do mateřských škol zřizovaných městem Dvůr Králové nad Labem - do Mateřské 
školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, ve dnech 11.04.2012 od 10:00 hodin do 15:00 
hodin a 12.04.2012 od 12:00 hodin do 15:00 hodin; do Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, 
Elišky Krásnohorské 2428, ve dnech 25.04.2012 od 10:00 hodin do 15:00 hodin a 26.04.2012 od 
12:00 hodin do 15:00 hodin, pro školní rok 2012/2013, 

2 .   souh las í  
2.1.  s kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol zřizovaných městem 

Dvůr Králové nad Labem dle přílohy č.2. 

R/184/2012 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  omezení provozu Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 a Mateřské školy, 
Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428, v měsíci červenci a srpnu roku 2012, dle 
přílohy č. 1, v tomto období bude vždy zabezpečen provoz v některém pracovišti mateřských 
škol. 

R/185/2012 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  odpisové plány škol zřizovaných městem Dvůr Králové nad Labem a to: Mateřské školy, Dvůr 
Králové nad Labem, Drtinova 1444; Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Elišky 
Krásnohorské 2428; Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235  
a Základní umělecké školy, Dvůr Králové nad Labem, Legionářská 407. 

R/186/2012 - 51. 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 Základní umělecká škola R. A. Dvorského, Dvůr 
Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 83, s platností od 01.04.2012, a pověřit starostku 
města jejím podpisem. 

R/187/2012 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zápis sportovní komise RM ze dne 15.02.2012, 
2 .   schva lu je  

2.1.  poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu tělovýchovy a sportu - 
sportovní akce následovně: 
TJ Sokol Žireč - uliční turnaj        5.000,- Kč 
TJ Sokol Lipnice - turnaj v nohejbalu       3.000,- Kč 
TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem - XV. Všesokolský slet   30.000,-Kč 
TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem -  Evropské atletické hry    5.000,- Kč 
TJ Dvůr Králové nad Labem – IV. ročník Pohár radnice     3.500,- Kč 
TJ Dvůr Králové nad Labem - Český pohár žáků ve sjezdu na divoké vodě 11.000,- Kč 
TJ Dvůr Králové nad Labem - XXVIII. Běh Safari       5.000,- Kč 
TJ Dvůr Králové nad Labem - krasobruslařské závody    10.000,- Kč, 

2.2.  poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu tělovýchovy a sportu - 
na činnost do částky 50.000,- Kč následovně: 
Cyklistický klub Dvůr Králové nad Labem      18.000,- Kč 
Sportovně střelecký klub Nové Lesy        3.000,- Kč 
Aeroklub Dvůr Králové nad Labem      12.000,- Kč 
TJ Sokol Žireč         38.000,- Kč 
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TJ Sokol Lipnice         35.000,- Kč 
Horolezecký oddíl        15.000,- Kč 
SK Nell – softbal         20.000,- Kč, 

2.3.  smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem dle bodu 2.1. na podporu 
tělovýchovy a sportu - sportovní akce a pověřuje starostku města jejich podpisem, 

2.4.  smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem dle bodu 2.2. na podporu 
tělovýchovy a sportu - činnost a pověřuje starostku města jejich podpisem, 

3 .   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  
3.1.  schválit poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu tělovýchovy  

a sportu nad 50.000,- Kč následovně: 
SKK Dvůr Králové – kulečník       56.000,- Kč 
Softball Club         70.000,- Kč 
Karate DO         60.000,- Kč 
Tennis Club                  100.000,- Kč 
Team DK         61.000,- Kč 
HC Dvůr Králové nad Labem                140.000,- Kč 
Angeles Dance Group        75.000,- Kč 
1. HK Dvůr Králové nad Labem                 170.000,- Kč 
TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem                210.000,- Kč 
TJ Dvůr Králové nad Labem              1.537.000,- Kč 
TJ Dvůr Králové nad Labem – kopaná                680.000,- Kč, 

3.2.  schválit smlouvy o poskytnutí dotací města Dvůr Králové nad Labem dle bodu 3.1. na podporu 
tělovýchovy a sportu a pověřit starostku města jejich podpisem. 

R/188/2012 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje, Hankovým domem, 
městským kulturním zařízením, náměstí Václava Hanky 299, Dvůr Králové nad Labem, do 
programu Podpora a rozvoj profesionálních a neprofesionálních kulturních aktivit. 

R/189/2012 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   s tanovu je  

1.1.  prodejní cenu propagačního předmětu - parkovací kotouč ve výši 10,- Kč. 

R/190/2012 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výjimku z počtu žáků v 7. ročníku Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 
884, ve školním roce 2011/2012, na počet 34 žáci ve třídě. 

R/191/2012 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s podáním žádosti Základní školou Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235,  
o grant vyhlášený nadací ČEZ , projekt "Oranžová učebna pro rok 2012". 

R/192/2012 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  udělit cenu "Osobnost města Dvůr Králové nad Labem" za rok 2011, za sportovní výkon  
v kategorii trenér Iloně Petráčové; a v souladu s § 36 odst. 2 zákona 128/2000 Sb, o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, udělit cenu města za celoživotní dílo - výtvarná 
činnost Miloši Peterovi, za celoživotní práci s dětmi - trenér házené - Miloslavu Faltovi a aktivní 
práci v oblasti cykloznačení celého Královéhradeckého kraje Karlu Raichovi. 

R/193/2012 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  podání žádostí o poskytnutí dotací na projekty "Zajištění služby veřejného internetu v městském 
informačním centru" a "Vlastivědné čtení o našem městě i jeho okolí", do dotačních programů 
Královéhradeckého kraje a pověřuje starostku města jejich podpisem. 
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R/194/2012 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  program 9. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného ve čtvrtek 
08.03.2012 od 15:00 hodin v sále Hankova domu. 
 
1. Zahájení 
2. Jednací řád ZM 
3. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 
4. Výbory ZM 
5. Veřejnoprávní smlouva s obcí Doubravice 
6. Osadní výbor Žireč 
7. Smlouvy o přistoupení k závazku 
8. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se stanovuje poplatek za komunální odpad 
9. Žádost o splátkový kalendář 
10. Vnitřní předpis města - Zásady o tvorbě uličního názvosloví, označování ulic a dalších 

veřejných prostranství a číslování budov ve městě Dvůr Králové nad Labem 
11. Majetkové záležitosti 
12. Pokrytí ztráty za rok 2010 TSm - darovací smlouva 
13. Zřizovací listina Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem 
14. Zřizovací listina Základní umělecké školy 
15. Vyúčtování dotací poskytnutých z dotačního programu města v roce 2011 
16. Dotace z dotačního programu na podporu rozvoje a rozvoj tělovýchovy a sportu na rok 

2012 
17. Dotace z dotačního programu na sociální služby, služby související se sociální oblastí  

a na podporu zdravotnictví na rok 2012 
18. Cena „Osobnost města Dvůr Králové nad Labem za rok 2011“ 
19. Plán prevence kriminality 2012 - 2015 
20. Souhrnné hodnoty 5. rozpočtové změny roku 2011 
21. Opatření v případě nepříznivého vývoje příjmové stránky rozpočtu města v roce 2012 
22. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o úvěru  
23. Rozpočtová změna č. 1 pro rok 2012 
24. Diskuze 
25. Závěr 

R/195/2012 - 51. 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. 
 
 
 
 
 

     Edita Vaňková     Jan Bém 
    starostka města             místostarosta 
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