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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

54. 
VÝPIS  Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané dne 20.03.2012 

 

R/226/2012 - 54. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  podání žádosti Základní školou 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října, o grant vyhlášený 
Nadací ČEZ, projekt "Oranžová učebna pro rok 2012". 

R/227/2012 - 54. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zápis ze sociální komise RM č. 3 ze dne 07.03.2012, 
2 .   schva lu je  

2.1.  umístění manželů ******* ********, **** ********** * ***** ******, **** **********, ******* ****, Dvůr 
Králové nad Labem, do bytu pro dvojici v domě s pečovatelskou službou, ul. El. Krásnohorské, 
Dvůr Králové nad Labem s tím, že v nájemní smlouvě bude stanoveno, že v případě snížení 
počtu osob v bytě bude jednotlivci přidělen byt v domě s pečovatelskou službou pro jednotlivce, 

2.2.  umístění Irči Malé, **** **********, ********* ***, Dvůr Králové nad Labem; Petra Krejsy, **** 
**********, **** ** ** ******** **, Dvůr Králové nad Labem, do domu s pečovatelskou službou  
v Sadové ul., Dvůr Králové nad Labem, v uvedeném pořadí, 

2.3.  umístění Věry Häuslerové, **** **********, ********* ****, Dvůr Králové nad Labem, do domu  
s pečovatelskou službou v ul. El. Krásnohorské, Dvůr Králové nad Labem. 

R/228/2012 - 54. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč Královédvorské Arnice, Doubravice 94, 544 51 Doubravice, 
na nájem, úhradu pohonných hmot pro dobrovolníky, dopravu, vstupné, 

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace s Královédvorskou Arnikou, Doubravice 94, 544 51 Doubravice,  
a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zahrnout převod částky 43.000,- Kč z ORJ 28, položky 5223 do ORJ 16, položky 41300, do 
návrhu nejbližší rozpočtové změny. 

Termín: 10.05.2012 

R/229/2012 - 54. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč Středisku pro ranou péči Liberec, o.p.s., Matoušova 406/20, 
460 07 Liberec, na doplnění a obnovu speciálních pomůcek, hraček, literatury, metodického 
materiálu, případně dalšího drobného hmotného majetku, který bude využit při programu podpory 
vývoje dítěte při přímé práci konzultantů s dětmi, 

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace se Střediskem pro ranou péči Liberec, o.p.s., Matoušova 406/20, 
460 07 Liberec a pověřuje starostku města jejím podpisem. 
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R/230/2012 - 54. 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 dalších 
finančních prostředků ve výši 24.000,- Kč v rámci projektu Úřadu práce ČR „Vzdělávejte se pro 
růst!" na rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách. Celková výše získaných finančních 
prostředků činí 302.000,- Kč. 

R/231/2012 - 54. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zápis z památkové komise RM ze dne 07.03.2012, 
2 .   souh las í  

2.1.  s návrhem na rozdělení finančních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury ČR z programu 
"Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností", dle přílohy 
č. 1. 

R/232/2012 - 54. 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) na odboru všeobecné vnitřní správy  1 referentské místo na správním 
oddělení a současně funkci vedoucího správního oddělení bez snížení počtu zaměstnanců 
odboru, 

2 .   s tanoví  
2.1.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. f) zákona o obcích na odboru rozpočtu a financí jednoho 

zaměstnance úseku pokladny s právem organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců 
daného úseku a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny, 

2.2.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. f) zákona o obcích na odboru kanceláře tajemníka úřadu na 
oddělení personálním a mzdovém rozšíření funkce personalistky o funkci manažera kvality, bez 
nároku na navýšení počtu zaměstnanců, 

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

do městského úřadu na 126,35 s platností od 01.04.2012 a  celkový počet zaměstnanců města 
zařazených do městského úřadu na 125,35 s platností od 01.05.2012, 

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. 9/2012 - Dodatek č. 5 Organizačního řádu Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem včetně 
přílohy č. 1 - organizační schéma, s platností od 01.04.2012 a od 01.05.2012, 

5 .   souh las í  
5.1.  se zveřejněním vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 9/2012 na webových 

stránkách města, 
6 .   uk ládá  

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

Termín: 31.03.2012 

R/233/2012 - 54. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   odvo lává  

1.1.  ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích z funkce člena komise - redakční 
rada - Tomáše Vlka s platností od 21.03.2012, 

2 .   jm enu je  
2.1.  ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích členkou komise - redakční rada - 

Kateřinu Sekyrkovou s platností od 21.03.2012. 

R/234/2012 - 54. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  a  vydává  

1.1.  v souladu s § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Nařízení 
města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2012 o placeném parkování na místních komunikacích,  
s účinností od 01.05.2012. 
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R/235/2012 - 54. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  úhradu prokazatelné ztráty v provozování městské autobusové dopravy za rok 2011 společnosti 
OSNADO s.r.o., Nádražní 501, 542 24 Svoboda nad Úpou, ve výši 340.000,- Kč, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu nejbližší rozpočtové změny. 
Termín: 30.06.2012 

R/236/2012 - 54. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.   vydání souhlasného stanoviska města Dvůr Králové nad Labem k odpovědnosti za pád chodce 
na zledovatělém chodníku pro Kooperativu pojišťovnu, a.s. k uplatnění pojistného plnění  
u pojistné události dle přílohy č.1 tohoto materiálu v rámci pojištění odpovědnosti jako součásti 
celkového pojištění majetku města, 

2 .   zm ocňu je  
2.1.  vedoucího odboru RAF v souladu s §102, odst. 3. zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

ve znění pozdějších předpisů, k vydávání stanovisek města pro pojistný ústav k odpovědnosti 
města za pády chodců na zledovatělých chodnících v případech pojistných událostí  
s nárokovaným plněním do výše 30.000,- Kč. 

R/237/2012 - 54. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  Zprávu o stavu pohledávek k 31.12.2011, 
2 .   uk ládá  

2.1.  vedoucímu RAF 
2.1.1.  nadále zajišťovat úkoly vyplývající z kontroly stavu pohledávek a věnovat maximální péči 

pohledávkám na obhospodařovaném úseku včetně navrhování možností dalších způsobů 
řešení správy pohledávek města. 

Termín: 31.08.2012 

R/238/2012 - 54. 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. 3 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/239/2012 - 54. 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. 7 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/240/2012 - 54. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  formulář "Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod" pro účely 
změny této smlouvy z důvodu změny vlastníka bytové jednotky v objektu s více vlastníky. 

R/241/2012 - 54. 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: "Přestavba bytu školníka na oddělení MŠ v Lipnici" 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, 
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1.4.  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: 31.05.2012 

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

zahájila svoji činnost prvním jednáním dne 02.04.2012 před otevíráním obálek  
s doručenými nabídkami. 

Termín: 02.04.2012 

R/242/2012 - 54. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  souhlasit s použitím finančních prostředků obdržených z dotace na akci: "Rekonstrukce 
autobusového nádraží ve Dvoře Králové nad Labem" na akci: "II/299 ul. Hradecká - vodovod",  
v případě kladného vyřízení žádosti města o změnu účelu čerpání těchto finančních prostředků, 

1.2.  schválit podání žádosti o změnu účelu čerpání finančních prostředků dotace dle smlouvy  
č. RR/2011/010 o poskytnutí účelové finanční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje z akce 
"Rekonstrukce autobusového nádraží ve Dvoře Králové nad Labem" na akci: "II/299 ul. Hradecká 
- vodovod", 

2 .   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  u lož i t  
2.1.  vedoucí RIM 

2.1.1.  zajistit podání žádosti o změnu účelu čerpání finančních prostředků poskytovateli investiční 
dotace prostřednictvím Odboru regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury Krajského 
úřadu Královéhradeckého kraje, 

Termín: 13.04.2012 
2.2.  vedoucímu RAF 

2.2.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu nejbližší rozpočtové změny ve chvíli, kdy 
bude známo nové rozhodnutí poskytovatele dotace o změně jejího účelu a tato změna 
bude rovněž k dispozici i ve formě písemného rozhodnutí či smlouvy. 

Termín: 09.05.2012 

R/243/2012 - 54. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  Ceník prací a služeb Technických služeb města Dvora Králové nad Labem s platností od 
01.04.2012 dle přílohy č. 2. 

R/244/2012 - 54. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  provozní a návštěvní řád letního stadionu předložený TSm s platností od 01.04.2012 dle přílohy 
č. 2. 

R/245/2012 - 54. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit záměr prodat část pozemkové parcely č. 3382/14 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem. 

R/246/2012 - 54. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat pozemkovou parcelu č. 712/32 v k.ú. Bílé Poličany, za 40,- 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: 27.03.2012 
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R/247/2012 - 54. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 1984/6, č. 1984/8, č. 1984/13, 
č. 2004/2, č. 2004/3, č. 2004/11, č. 2004/12, č. 2004/13, č. 2131/2, č. 3747/1, č. 3747/2,  
č. 3747/8, č. 3753/1, č. 3753/2, č. 3769/11, č. 3769/12, č. 3786/1, č. 3786/2, č. 4017, č. 4018,  
č. 4099/4 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem v rozsahu dle geometrického plánu č. 4067-585/2011, 
pozemkové parcele č. 89/15 v k.ú. Lipnice u Dvora Králové v rozsahu dle geometrického plánu  
č. 212-585/2011 za jednorázovou finanční náhradu ve výši 150.729,- Kč bez příslušné sazby 
DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene s ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4  
a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/248/2012 - 54. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zvýšením nájemného v domech čp. 2954, čp. 2955 a čp. 2963, ul. Štefánikova, Dvůr Králové 
nad Labem, od 01.04.2012 o 1,9 %, tedy o výši meziročního růstu inflace vyhlášenou ČSÚ, 

2 .   bere  na  vědom í  
2.1.  předložený seznam bytů v domech čp. 2954, čp. 2955 a čp. 2963, Štefánikova, Dvůr Králové nad 

Labem, u nichž bude nájemné zvýšeno dle bodu 1.1 tohoto usnesení. 

R/249/2012 - 54. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodloužení výpůjčky nebytových prostor o celkové výměře 81,81 m2 nacházejících se v 2. 
nadzemním podlaží domu čp. 2, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem na dobu 
určitou 1 rok, od 01.07.2012 do 30.06.2013, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RIM-EMM 

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

Termín: 27. 03. 2012 

R/250/2012 - 54. 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. 1  v čp. 299 včetně 
terasy na náměstí Václava Hanky, Dvůr Králové nad Labem, dle zveřejnění č. 33/2012, 
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. 1 v čp. 299 včetně terasy na náměstí Václava Hanky, Dvůr 
Králové nad Labem, včetně výzvy k podání nabídky za podmínek, stanovených usnesením 
č. R/119-2.2,2.3,3.1/2012 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 07.02.2012. 

 
Termín: 28. 03. 2012 

R/251/2012 - 54. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu části pozemkové parcely č. 1688/34 o výměře 120 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad 
Labem, Martinem Zárubou, bytem Sochorova 1549, 544 01 Dvůr Králové nad Labem dohodou ke 
dni 31.03.2012, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy ze dne 03.06.2002 s Martinem Zárubou, ***** ********* ****, 
*** ** **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

1.3.  záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 1688/34 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 
2 .   uk ládá  

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

článku 1.1. tohoto usnesení. 
Termín: 27.03.2012 
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R/252/2012 - 54. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit záměr koupit pozemkové parcely č. 378, č. 379, č. 391, č. 436/1, č. 436/4, č. 436/6,  
č. 436/8, č. 469, č. 470, č. 471, a č. 551 o celkové výměře 73.829 m2, všechny v k.ú. Doubravice 
u Dvora Králové, 

1.2.  schválit záměr koupit pozemkové parcely č. 257, č. 261, č. 391, č. 395, č. 396, č. 443, č. 772/1  
a č. 785 o celkové výměře 78.042 m2, všechny v k.ú. Lanžov, 

1.3.  schválit záměr koupit pozemkové parcely č. 259, č. 263 a č. 266 o celkové výměře 8.641 m2, 
všechny v k.ú. Bílé Poličany. 

R/253/2012 - 54. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat pozemkové parcely č. 4337, č. 4772 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu 
ve výši 400,- Kč/m2, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RIM-EMM 

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

Termín: 27.03.2012 

R/254/2012 - 54. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr výpůjčky částí pozemkových parcel č. 2050/9, č. 3750/1, č. 3771/2, č. 4025, č. 4027 
všechny v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, pro SÚS Královéhradeckého kraje, a.s. 

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: 27.03.2012 

R/255/2012 - 54. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 5/3 v k.ú. Žirecká Podstráň 
spočívajícího v právu průchodu a průjezdu, za jednorázovou finanční náhradu ve výši  
10.000,- Kč vč. příslušné sazby DPH, 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemkové parcele č. 5/3  

v k.ú. Žirecká Podstráň s Jiřím a Miroslavou Sýkorovými, ** ******* **, *** ** **** ******* *** *****  
a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/256/2012 - 54. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  své usnesení č. R/169/2012 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21.02.2012, 
2 .   souh las í  

2.1.  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 a s provedením 
stavby 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, 

3 .   schva lu je  
3.1.  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby 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/257/2012 - 54. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výpůjčku 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, pro SÚS Královéhradeckého kraje, a.s. 

1.2.  smlouvu o výpůjčce s Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 
Králové a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/258/2012 - 54. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit částečnou změnu usnesení Z/140 1.1./2011 - 5. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad 
Labem, ze dne 08.09.2011 spočívající ve změně kupujícího. Nahrazením původního textu 
"Stanislavu Raisovi, ***** ************ ****, *** ** **** ******* *** *****" za text " Stanislavě Jungové, 
***** ********* ****, *** ** ******* ** 

 
 
 
 
 
 
   Edita Vaňková      Jan Bém 
            starostka města                místostarosta 
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