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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

56. 
VÝPIS  Z  USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané dne 03.04.2012 

R/262/2012 - 56. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   nevyh lašu je  

1.1.  konkursy na ředitele/ředitelky Základní školy Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 
2919, 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 
a Základní umělecké školy, Dvůr Králové nad Labem, nám. T. G. Masaryka 83, jejichž funkční 
období končí k 31.07.2012, 

2 .   schva lu je  
2.1.  prodloužení funkčního období ředitelům, dle bodu 1.1 tohoto usnesení, na dobu 6 let, tj. do 

31.07.2018, 
2.2.  potvrzení o pokračování ředitelů ve funkci dle příloh č. 3 - 7 a pověřuje starostku města jejich 

podpisem. 

R/263/2012 - 56. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu o výpůjčce mezi městem Dvůr Králové nad Labem a Základní uměleckou školou  
R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 83, s účinností od  
15.04.2012, a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

1.2.  smlouvu o výpůjčce mezi městem Dvůr Králové nad Labem a Základní školou Schulzovy sady, 
Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, s účinností od 15.04.2012, a pověřuje starostku města 
jejím podpisem. 

R/264/2012 - 56. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   jm enu je  

1.1.  v konkursním řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy Schulzovy 
sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235: 

- do funkce předsedy konkursní komise Dušana Kubicu, 
- členy konkursní komise Editu Vaňkovou, Svatavu Odlovou, Renatu Nehybovou, Stanislavu 

Vojtíškovou, Helenu Seitlovou a Karolínu Hojnou, 
- Hanu Petrášovou tajemnicí komise, 

2 .   pověřu je  
2.1.  starostku města podpisem jmenovacích dekretů předsedy, členů a tajemnice konkursní komise, 

dle příloh č. 1 - 8. 

R/265/2012 - 56. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  program a předpokládaný rozpočet oslav Královédvorského majálesu, které proběhnou ve dnech 
30.04.2012 - 01.05.2012, dle důvodové zprávy, 

2 .   souh las í  
2.1.  s umístěním lunaparku na náměstí Odboje při oslavách Královédvorského majálesu v termínu 

26.04.2012 - 02.05.2012. 
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R/266/2012 - 56. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,- Kč paní Evě Černé, ****** ***** **** *** **, *** ** **** 
******* *** *****, 

1.2.  darovací smlouvu dle bodu 1.1. s paní Evou Černou, ****** ***** **** *** **, *** ** **** ******* *** 
***** a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/267/2012 - 56. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  prominutí pohledávky podle § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ve 
výši 30.065,- Kč za Stanislavem Brázdilem. 

R/268/2012 - 56. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  rozhodnout o postoupení pohledávky města Dvůr Králové nad Labem za společností 
VODOVODY A KANALIZACE Dvůr Králové n.L. spol. s r.o. na úhradu nákladů za čištění 
odpadních vod odběratelům uvedeným a ve výši uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení, 

1.2.  schválit smlouvy o postoupení pohledávky dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřit starostku 
města podpisem smluv o postoupení s jednotlivými odběrateli. 

R/269/2012 - 56. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  vyhlášení technického auditu ČOV Dvůr Králové nad Labem a uzavření smlouvy o provedení 
technického auditu s Ing. Pavlem Peroutkou. 

R/270/2012 - 56. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  vyhodnocení výběrového řízení TSm na dodávku přídavného pracovního nářadí na podvozek 
Holder C 245,  

2 .   doporuču je  
2.1.  řediteli TSm uzavřít kupní smlouvu s jediným uchazečem, který podal nabídku a splnil všechna 

hodnocená kritéria. 

R/271/2012 - 56. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  dohodu o narovnání mezi městem Dvůr Králové nad Labem a společností DiK Janák, s.r.o.,  
Ing. Stanislav Janák, Revoluční 208, Trutnov, která řeší vzdání se nároku na zaplacení 
autorského dozoru na akci: "Rekonstrukce ul. Fibichova ve Dvoře Králové nad Labem" a přijímá 
nabídku Stanislava Janáka na bezplatný odborný poradensko-konzultační servis v oblasti 
komunikací, a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/272/2012 - 56. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  úhradu dluhu za vodné a stočné z faktury č. 2200749 ve výši 8.517,- Kč formou pěti měsíčních 
splátek (2 x 2.000,- Kč, 2 x 1.500,- Kč, 1 x 1.517,- Kč) **** **** *******, majitelce domu čp* *** * *** 
********* ** ***** ******* *** *****, *  

1.2.  dohodu o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady měsíčními splátkami s **** ***** ********, 
majitelkou domu čp. *** * *** ********* ** ***** ******* *** *****, a pověřuje starostku města jejím 
podpisem. 

R/273/2012 - 56. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s plněním úkolu č. R/1036/2011 - 41. RM - 4.1.1. TSm ohledně rozvíjení a změn v oblasti 
plakátovacích ploch, reklamních ploch a orientačního systému. 

R/274/2012 - 56. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s rozpočtem plánu údržby letní zeleně a s řešením omezených prostředků na údržbu veřejné 
zeleně v roce 2012 TSm dle přílohy č. 2. 
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R/275/2012 - 56. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  uzavření dodatků k nájemním smlouvám s nájemci nebytových prostor dle přílohy č. 1 s ohledem 
ke zvýšení nájemného z nebytových prostor pro rok 2012 o meziroční růst inflace ve výši 
vyhlášené ČSÚ, tj. o 1,9 %, 

2 .   uk ládá  
2.1.  řediteli Technických služeb města 

2.1.1.  vypracovat dodatky k nájemním smlouvám s nájemci nebytových prostor a ve výši, jak je 
uvedeno v příloze č. 1.  

Termín: 10.04.2012 

R/276/2012 - 56. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zápis z otevírání obálek a protokoly o jednáních a úkonech komise na veřejnou zakázku: 
"Rekonstrukce muzea - nová expozice pro turisty a návštěvníky města" ve Dvoře Králové nad 
Labem ze dne 22.03. 2012 a 02.04. 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 RESA - sanace a rekonstrukce, spol. s r.o., Šalounova 778/18,  
703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ: 258 37 982 s cenou 8.514.234,- Kč včetně DPH, 

2.2.  o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti takto:  
2. místo - J. PIŠTA a spol. společnost s r.o., Dukelská 414, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
IČ:005 78 894, cena 9.088.147,- Kč vč. DPH 
3. místo - FATO a.s., člen holdingu FATO, Dřevařská 904, 500 03 Hradec Králové,  
IČ: 274 73 295, cena 9.180.933,60 Kč vč. 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: 10.04.2012 
4.2.  vedoucímu RAF 

4.2.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu rozpočtu města pro rok 2013. 
Termín: 31.01.2013 

R/277/2012 - 56. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  žádost manželů Hegrových o prodloužení nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou do 
29.02.2012, k bytové jednotce ** ** * *** ****, ******* ********, Dvůr Králové nad Labem, přidělené 
jako sociální byt,   

2 .   souh las í  
2.1.  s přidělením bytu č. 23 v čp. 734 Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem manželům Hegrovým, 

jako sociálního, přiděleného v mimořádně tíživé životní situaci, 
3 .   schva lu je  

3.1.  nájemní smlouvu na byt ** ** * *** *** , ***********, **** ******* *** *****, jako na byt sociální, 
přidělený v mimořádně tíživé životní situaci, na dobu určitou 1 rok manželům Hegrovým,  
a pověřuje starostku města jejím podpisem,  

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí RIM-EMM 

4.1.1.  vyzvat manžele Hegrovy, ******* ********  *** ****, **** ******* *** ***** k vyklizení a předání 
bytu č. ** *  *** ****, ******* ********, **** ******* *** *****.  Současně zajistit uzavření nové 
nájemní smlouvy s manželi Hegrovými v režimu pronájmu bytů určených pro občany, kteří 
se nacházejí v mimořádně tíživé životní situaci, a to na sociální byt č. 23  
v ul. Vrchlického 734, na dobu určitou, a to na jeden rok. Následně na prodej uvolněné 
bytové jednotky vyhlásit výběrové řízení - obálková metoda v souladu s Pravidly pro  
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  hospodaření s městskými byty. Jelikož se jedná  o bytovou jednotku v objektu s byty 
určenými k prodeji bude minimální prodejní nabídková cena respektovat 100% hodnoty 
znaleckého ocenění bytu, 

Termín: 11.04.2012 
5 .   vyh lašu je  

5.1.  prodej neobsazené bytové jednotky č. 13 v čp. 1987 - 1989, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad 
Labem, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a stavebních  parcelách  
č. 2346, č. 2347, č. 2348  v k.ú. Dvůr Králové nad Labem v rozsahu 193/16196 k celku, za 
minimální cenu  227.202,- Kč, ve výběrovém řízení obálkovou metodou, neprodleně po uvolnění 
bytu. 

R/278/2012 - 56. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  informaci, že u  Jiřího Suka, ******* ******** ****, **** ******* *** ***** byl naplněn výpovědní důvod 
pro výpověď z nájmu bytu ** ** * *** ****, ******* ********, **** ******* *** ***** dle § 711 odst. 2 
písm. b) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, 

2 .   schva lu je  
2.1.  výpověď z nájmu bytu ** ** * *** ****, ******* ********, **** ******* *** *****, Jiřímu Sukovi, ******* 

******** ****, **** ******* *** ***** z důvodu naplnění výpovědního důvodu dle § 711 odst. 2 písm. 
b) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění a pověřuje starostku města jejím 
podpisem. K podání výpovědi dojde za předpokladu, že Suk Jiří nejpozději do 30.04.2012 
neuhradí celkové dlužné nájemné, zálohy na služby a poplatek z prodlení. 

R/279/2012 - 56. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 241 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, ke dni 30.04.2012  
s  Naděždou Machkovou, ******** ***, **** ******* *** *****,* 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 241 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem 
s Naděždou Machkovou, ******** ***, **** ******* *** *****, ke dni 30.04.2012 a pověřuje starostku 
města jejím podpisem, 

1.3.  pronájem bytu č. 222 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, Naděždě 
Machkové,Švehlova 400, Dvůr Králové nad Labem, na dobu neurčitou, 

1.4.  nájemní smlouvu na byt č. 222 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem s Naděždou 
Machkovou, ******** ***, **** ******* *** ***** na dobu neurčitou, od 01.05.2012, za předpokladu, 
že Naděžda Machková  uhradí před podpisem nájemní smlouvy na účet města kauci ve výši 
trojnásobku měsíčního nájemného vč. úhrady za plnění služeb poskytovaných v souvislosti  
s užíváním bytu a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/280/2012 - 56. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výsledek vyhodnocení  nabídek na pronájem bytu č.21, čp. 35, Verdek, Dvůr Králové nad Labem 
s určením nejvýhodnější nabídky: Jiří Rejl, **** ******** **, 

1.2.  pronájem bytu ** ** * *** **, ******, **** ******* *** *****  Jiřímu Rejlovi, **** ******** **, na dobu 
určitou 1 rok, 

1.3.  nájemní smlouvu na byt č. 21 v čp. 35, Verdek, Dvůr Králové nad Labem s Jiřím Rejlem, **** 
******** **, za cenu 1.500,- Kč/měsíc, na dobu určitou 1 rok,  od 01.04.2012, za předpokladu, že 
Jiří Rejl  uhradí před podpisem nájemní smlouvy na účet města kauci ve výši trojnásobku 
měsíčního nájemného vč. úhrady za plnění služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu  
a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  tajemníkovi MěÚ 

2.1.1.  uzavřít dohodu o pracovní činnosti s Jiřím Rejlem na zajišťování provozuschopnosti 
požární techniky města uložené v hasičské zbrojnici a na zajišťování obsluhy kotle na tuhá 
paliva - temperace prostor s umístěnou požární technikou. 

Termín: 16.04.2012 
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R/281/2012 - 56. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat pozemkovou parcelu č. 3688/1 o výměře 1108 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 
2 .   uk ládá  

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

pozemkovou parcelu dle  čl. 1.1. tohoto usnesení. 
Termín: 11.04.2012 

R/282/2012 - 56. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s navýšením ceny tepelné energie dodávané městu na základě smlouvy o dodávce tepelné 
energie č. 5202 a č. 5227 s ČEZ, a.s., Elektrárny Poříčí, Teplárna Dvůr Králové nad Labem, na 
částku 478,80 Kč/GJ od 01.01.2012, 

2 .   schva lu je  
2.1.  Dohodu o ceně - příloha č. 4 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. 5202 a pověřuje starostku 

města jejím podpisem, 
2.2.  Dohodu o ceně - příloha č. 4 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. 5227 a pověřuje starostku 

města jejím podpisem, 
3 .   uk ládá  

3.1.  vedoucímu RAF 
3.1.1.  zahrnout navýšení finančních prostředků položky 5152, org. 202 - teplo - pára o částku 

84.600,- Kč do návrhu nejbližší rozpočtové změny. 
Termín: 29.05.2012 

R/283/2012 - 56. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit prodej pozemkové parcely č. 2277/16 o výměře 781 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem 
za kupní cenu 520.100,- Kč Radce Machkové, ******* ***, **** ******* *** ***** a Radku Ginzelovi, 
******* ***, **** ******* *** *****, 

1.2.  schválit kupní smlouvu na pozemkovou parcelu č. 2277/16 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem  
s Radkou Machkovou, ******* ***, **** ******* *** ***** a Radkem Ginzelem, ******* ***, **** ******* 
*** ***** a pověřit starostku města jejím podpisem, 

1.3.  schválit prodej pozemkové parcely č. 2277/18 o výměře 753 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem 
za kupní cenu 500.662,- Kč společnosti R-G reality s.r.o., Rooseveltova 729, Dvůr Králové nad 
Labem, 

1.4.  schválit kupní smlouvu na pozemkovou parcelu č. 2277/18 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem se 
společností R-G reality s.r.o., Rooseveltova 729, Dvůr Králové nad Labem a pověřit starostku 
města jejím podpisem, 

1.5.  vyjmout z prodeje pozemkovou parcelu č. 2277/19 o výměře 726 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad 
Labem do doby schválení nového územního plánu města Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   vyh lašu je  
2.1.  výběrové řízení obálkovou metodou na prodej pozemků v obytné zóně Sylvárov - 4. kolo,  

a to pozemkové parcely č. 2277/8 o výměře 1.509 m2, označené jako pozemek č. 1, pozemkové 
parcely č. 2277/11 o výměře 770 m2, označené jako pozemek č. 4, pozemkové parcely  
č. 2277/12 o výměře 767 m2, označené jako pozemek č. 5 všechny v k.ú. Dvůr Králové nad 
Labem, za minimální nabídkovou cenu pro pozemky č. 1, 4, 5 ve výši 700,- Kč/m2, 

3 .   schva lu je  
3.1.  text zveřejnění podmínek výběrového řízení a text předepsaného formuláře pro přihlašování 

uchazečů do výběrového řízení na prodej pozemků v obytné zóně Sylvárov, 
3.2.  složení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení Jan Bém, místostarosta 

města - předseda komise, Petr Hroneš, Miroslav Kříž, Radmila Fiľakovská, Jan Fíla (náhradníci 
Dušan Kubica, Petr Vojtěch, Petr Krejcar, Jan Haas, Jaroslava Valentová), 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí RIM-EMM 

4.1.1.  informovat uchazeče o pozemkovou parcelu č. 2277/16 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem  
o výsledku výběrového řízení a zajistit navrácení složené kauce neúspěšným uchazečům, 

Termín: 13.04.2012 
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4.1.2.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem vyhlášení výběrového 
řízení dle části 3.1. tohoto usnesení, do 11.05.2012. 

Termín: 11.04.2012 

R/284/2012 - 56. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 1819/1, č. 3739/1  
v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 10.000,- Kč bez 
příslušné sazby DPH a se zřízením stavby na pozemkových parcelách č. 1819/1, č. 3739/1  
v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 

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

stavbu číslo 000184_2012 s ČEZ, a.s., se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 a pověřuje 
starostku města jejím podpisem. 

R/285/2012 - 56. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  snížení nájemného za nebytový prostor č. 1 v čp. 40 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře 
Králové nad Labem Vlastimilu Němečkovi, Erbenova 2337, Dvůr Králové nad Labem. 

R/286/2012 - 56. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem pozemkové parcely č. 3324/1 o výměře 15.845 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za 
1.800,- Kč/hektar, tj. roční nájemné 2.853,- Kč, Agro Verdek a.s., Bořivojova 878/35,  
130 00 Praha, provozovna Husitská 1524, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  nájemní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/287/2012 - 56. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem pozemkových parcel č. 242, č. 272/3, č. 505/5, č. 506/2, č. 508/2,  č. 518, č. 526,  
č. 527, č. 528, č. 530/4, č. 530/5, č. 536, č. 539/1, č. 550, č. 551/1, č. 551/2, č. 767 o celkové 
výměře 106.663 m2, všechny v k.ú. Verdek,  za 0,20 Kč/m2/rok, tj. za roční nájemné 21.327,- Kč, 
firmě Agro Verdek a.s., Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3, provozovna Husitská 1524,  
544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  nájemní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/288/2012 - 56. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu pozemkové parcely č. 98/8, č. 103/1, č. 187/12, č. 187/15, č. 190/4, č. 199/1,  
č. 199/2, č. 212/1, č. 213/2, č. 214/1, č. 242, č. 396, č. 419/3, č. 445/1, č. 567/1, č. 567/2,  
č. 610/2, č. 618/1, všechny v k.ú. Lipnice u Dvora Králové, 

1.2.  záměr pronájmu pozemkové parcely č. 979/39, č. 1315/10, č. 1350/2, č. 1350/3, č. 1535/30,  
č. 1600, č. 1617/25, č. 1641/2, č. 1641/3, č. 1929/2, č. 1940/1, č. 1940/2, č. 1941/4, č. 1941/6,  
č. 1942/3, č. 1945/2, č. 1949/2, č. 1956/3, č. 1956/4, č. 1958/3, č. 1958/4, č. 1962/1, č. 1963/1,  
č. 1972, č. 1980/6, č. 1984/11, č. 2004/2, č. 2131/2, č. 3707/3, č. 3707/4, č. 3716/5, č. 3717/3,  
č. 3717/5, č. 3723/6, č. 3740/6 a č. 3744/4, všechny v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 

1.3.  záměr pronájmu pozemkové parcely č. 608/6, č. 620 a č. 621 v k.ú. Bílé Poličany, 
1.4.  záměr pronájmu pozemkové parcely č. 164/2 v k.ú. Zábřezí a pozemkové parcely č. 585/2  

a č. 938, v k.ú. Verdek, 
2 .   uk ládá  

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

článku 1.1. až 1.4. tohoto usnesení. 
Termín: 11.04.2012 
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R/289/2012 - 56. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat pozemkovou parcelu č. 1131/93 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 
2 .   uk ládá  

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

článku 1.1. tohoto usnesení. 
Termín: 10.04.2012 

R/290/2012 - 56. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat stavební parcely č. 3185, č. 3186 a č. 3187, všechny v k.ú. Dvůr Králové nad 
Labem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

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

Termín: 10.04.2012 

R/291/2012 - 56. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části stavebních parcel č. 3181, č. 3182 a č. 3183 o celkové výměře 23 m2, v k.ú. Dvůr 
Králové nad Labem, Janu Marklovi, ***** ********** ****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.2.  nájemní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
1.3.  pronájem části stavebních parcel č. 3181, č. 3182 a č. 3183 o celkové výměře 23 m2, v k.ú. Dvůr 

Králové nad Labem, Miroslavu Škodovi, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****,** 
1.4.  nájemní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
1.5.  pronájem části stavebních parcel č. 3181, č. 3182 a č. 3183 o celkové výměře 23 m2, v k.ú. Dvůr 

Králové nad Labem, Petru Markovi, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****,* 
1.6.  nájemní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/292/2012 - 56. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  návrh rozhodnutí k jednání na valné hromadě Honebního společenstva Hřibojedy pro zmocněnce 
Dušana Sedláčka, 

2 .   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  
2.1.  schválit ukončení členství Města Dvůr Králové nad Labem jako vlastníka honebních pozemků  

v Honebním společenstvu Hřibojedy v souladu se zákonem, 
2.2.  uložit radě města předložit starostce města k podpisu oznámení o ukončení členství města Dvůr 

Králové nad Labem v Honebním společenstvu Hřibojedy a oznámení doručit starostovi 
honebního společenstva. 

R/293/2012 - 56. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodloužení pojistného vztahu mezi městem Dvůr Králové nad Labem a Kooperativou 
pojišťovnou, a. s. Vienna Insurance Group, Praha 1, Templová 747 na pojištění plavidla  
s vlastním strojním pohonem MARINE Y16, 

1.2.  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. 7720375320 s Kooperativou pojišťovnou, a.s. Vienna 
Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747 na pojištění plavidla s vlastním strojním 
pohonem  MARINE Y16 a pověřuje starostku města jeho podpisem. 

R/294/2012 - 56. 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. 4 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. 
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R/295/2012 - 56. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  informaci o průběhu jednání ve věci narovnání vztahů mezi městem Dvůr Králové nad Labem  
a společností Vodovody a kanalizace Dvůr Králové n. L. s.r.o. 

2 .   žádá  
2.1.  společnost Vodovody a kanalizace Dvůr Králové n. L. s.r.o., aby předložila a specifikovala 

kompletní finanční požadavky v souvislosti s narovnáním vztahů mezi městem Dvůr Králové nad 
Labem a touto společností tak, aby mohly být následně předloženy zastupitelstvu města  
k rozhodnutí, 

2.2.  aby společnost Vodovody a kanalizace Dvůr Králové n. L. s.r.o. v souladu se zákonem  
č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích okamžitě sdělila údaj o množství odebrané surové 
podzemní vody. 

3 .   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  
3.1.  vyhradit si dle § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, konečné rozhodnutí ve věci 

narovnání vztahů mezi městem Dvůr Králové nad Labem a společností VODOVODY  
A KANALIZACE Dvůr Králové n. L. s.r.o. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Edita Vaňková      Jan Bém 
             starostka města                 místostarosta 
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