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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

59. 
VÝPIS  Z  USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané dne 24.04.2012 

 

R/307/2012 - 59. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zprávu o zabezpečení úkolů požární ochrany města Dvůr Králové nad Labem za rok 2011. 

R/308/2012 - 59. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí daru ve výši 16.000,- Kč ČESKÉMU RYBÁŘSKÉMU SVAZU, místní organizaci Dvůr 
Králové nad Labem, Raisova 2970, Dvůr Králové nad Labem na čerpadlo pro přečerpávání 
rybniční vody, 

1.2.  darovací smlouvu mezi městem Dvůr Králové nad Labem (dárce) a ČESKÝM RYBÁŘSKÝM 
SVAZEM, místní organizací Dvůr Králové nad Labem (obdarovaný) a pověřuje starostku města 
jejím podpisem. 

R/309/2012 - 59. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR  
v maximální výši, tj. 80.400,- Kč a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM 

2.1.1.  zajistit podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků Agentuře ochrany přírody  
a krajiny ČR. 

Termín: 31.05.2012 

R/310/2012 - 59. 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: "Rekonstrukce ZŠ Komenského pro účely Městského úřadu ve 
Dvoře Králové nad Labem - servrovna" v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad 
Labem č. 7/2011 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, 

1.2.  zveřejnění této veřejné zakázky v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem 
č. 7/2011 - Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu zároveň na profilu zadavatele, 

1.3.  vedoucí odboru RIM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci veřejné 
zakázky, 

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

1.5.  provedení veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a následně využití 
elektronické aukční síně ke konání soutěžního kola (e-aukce), 

 
 
 



Strana 2/14 

2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM 

2.1.1.  zajistit, aby členové hodnotící komise (případně náhradníci za členy komise) zahájili svoji 
činnost prvním jednáním dne 22.05.2012 před otevíráním obálek s doručenými nabídkami, 

 
Termín: 22.05.2012 

2.1.2.  zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech. 
Termín: 30.04.2012 

R/311/2012 - 59. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  poskytnutí finančního příspěvku na opravu balkónů bytového domu čp. 2956 v ulici Štefánikově  
v požadované výši 42 % z celkových nákladů opravy s odvoláním na čl. VII odst. 1 kupních smluv 
se spoluvlastníky jednotlivých bytů v tomto domě. 

R/312/2012 - 59. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  podání žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku Nadace správného životního stylu na venkovní 
fitness hřiště pro seniory a mládež ve variantě A - 1 kus za 9.990,- Kč a pověřuje starostku města 
jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM 

2.1.1.  zajistit podání žádosti o nadační příspěvek Nadace správného životního stylu na variantu A 
venkovního fitness hřiště pro seniory a mládež, 

Termín: 30.04.2012 
2.2.  vedoucímu RAF 

2.2.1.  v případě poskytnutí nadačního příspěvku zahrnout potřebné finanční prostředky do rámce 
návrhu 2. rozpočtové změny rozpočtu města pro rok 2012. 

Termín: 29.05.2012 

R/313/2012 - 59. 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: "Oprava vodovodního řadu v Dukelské ulici ve Dvoře Králové nad 
Labem" v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2011 - Pravidla pro 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, 

1.2.  zveřejnění této veřejné zakázky v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem 
č. 7/2011 - Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu a na profilu zadavatele, 

1.3.  vedoucí odboru RIM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci veřejné 
zakázky, 

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

1.5.  provedení veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a následně využití 
elektronické aukční síně ke konání soutěžního kola (e-aukce), 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM 

2.1.1.  zajistit, aby členové hodnotící komise (případně náhradníci za členy komise) zahájili svoji 
činnost prvním jednáním dne 22.05.2012 před otevíráním obálek s doručenými nabídkami, 

 
Termín: 22.05.2012 

2.1.2.  zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech, 
Termín: 30.04.2012 

2.2.  vedoucímu RAF 
2.2.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu nejbližší rozpočtové změny. 

Termín: 30.06.2012 

R/314/2012 - 59. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR  
v maximální výši, tj. 16.000,- Kč a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

 



Strana 3/14 

2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM 

2.1.1.  zajistit podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků Agentuře ochrany přírody  
a krajiny ČR. 

Termín: 31.05.2012 

R/315/2012 - 59. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  umístění dětského hřiště Lipnice na p.p.č. 6 a 7 v katastru Lipnice u Dvora Králové nad Labem, 
2 .   uk ládá  

2.1.  vedoucí RIM 
2.1.1.  zajistit podání žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území p.p.č. 6 a 7 v katastru 

Lipnice u Dvora Králové nad Labem ve smyslu změny způsobu využití pozemku podle 
katastru nemovitostí. 

Termín: 30.06.2012 

R/316/2012 - 59. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  úhradu dluhu za vodné a stočné z faktury č. 2201165 ve výši 21.505,- Kč formou jedné platby  
(1 x 12.181,- Kč) a devíti měsíčními splátkami (9 x 1.036,- Kč) ****** *********, majiteli domu  
čp* *** * *** ******** ** ***** ******* *** *****, *  

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

R/317/2012 - 59. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s přijetím účelové dotace Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie na akci: 
"Realizace digitální projekce dle standardu DCI kino Svět Dvůr Králové n. L." ve výši  
550.000,- Kč a zavazuje se použít ji v souladu s podmínkami smlouvy o poskytnutí účelové 
dotace, 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvu o poskytnutí účelové dotace se Státním fondem ČR pro podporu a rozvoj české 

kinematografie a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
3 .   uk ládá  

3.1.  vedoucímu RAF 
3.1.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu rozpočtu 2013. 

Termín: 30.09.2012 

R/318/2012 - 59. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s doporučením komise v bodě 2 a 3 zápisu z pracovní porady urbanisticko-architektonické 
komise Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne  04.04.2012. 

R/319/2012 - 59. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  Operační plán čištění místních komunikací a chodníků pro rok 2012 předložený TSm s platností 
od 01.05.2012 dle přílohy č. 1. 

R/320/2012 - 59. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  své usnesení č. R/242/2012 - 54. RM ze dne 20.03.2012, 
2 .   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

2.1.  vrátit účelovou investiční dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na akci: "Rekonstrukce 
autobusového nádraží ve Dvoře Králové nad Labem - spolufinancování přípravy a realizace 
projektu" vzhledem k tomu, že město tuto akci nebude dle dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí 
dotace RR2011/010 ze dne 28.06.2012 realizovat, 
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2.2.  schválit podání žádosti na odbor životního prostředí a zemědělství KHK o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace na akci: "Oprava vodovodního řadu v Dukelské ulici ve Dvoře Králové nad 
Labem" a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

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

3.1.1.  zajistit podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na akci: "Oprava 
vodovodního řadu v Dukelské ulici ve Dvoře Králové nad Labem", 

Termín: 30.04.2012 
3.2.  vedoucímu RAF 

3.2.1.  zajistit vrácení účelové investiční dotace na akci: "Rekonstrukce autobusového nádraží ve 
Dvoře Králové nad Labem - spolufinancování přípravy a realizace projektu" ve výši 
2.000.000,- Kč poskytovateli dotace, tj. Královéhradeckému kraji, č. účtu:  
27-2031110287/0100, Komerční banka a.s., Hradec Králové. 

Termín: 03.05.2012 

R/321/2012 - 59. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výsledek výběrového řízení vzniklý z vyhodnocení nabídek na prodej bytové jednotky 1988/13, 
nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem a to ve prospěch Dušana Sedláčka, ******* **, **** 
******* *** *****, 

2 .   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  
2.1.  schválit prodej bytové jednotky  1988/13, nábřeží Benešovo ve Dvoře Králové nad Labem včetně 

spoluvlastnického podílu v rozsahu 207/16196 na společných částech domu čp. 1987, 1988, 
1989 a st.p.č. 2346, 2347 a 2348 Ing. Dušanu Sedláčkovi, ******* **, **** ******* *** ***** za 
celkovou kupní cenu 303.727,- Kč, 

2.2.  schválit kupní smlouvu ve smyslu bodu 2.1. a pověřit starostku města jejím  podpisem. 

R/322/2012 - 59. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   vyh lašu je  

1.1.  prodej volné bytové jednotky č. 1068/11 v čp. 1068, nábřeží Benešovo, včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu a na st.p. č. 1338 v rozsahu 536/1999 k celku za minimální 
nabídkovou cenu 825.731,- Kč, a za podmínek  uvedených  ve  zveřejnění  v příloze č. 1  
a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

1.2.  prodej volné bytové jednotky č. 963/21  v čp. 963, ul. Sladkovského vč. podílu na společných 
částech domu čp. 963 a podílu na st.p.č. 504 v rozsahu 9688/28618 k celku, za minimální 
nabídkovou cenu 1.525.153,- Kč, a za podmínek uvedených ve zveřejnění v příloze č. 2  
a pověřuje starostku města jeho  podpisem, 

1.3.  prodej volné bytové jednotky č. 511/ 22 v čp. 511, ulice Tylova, Dvůr Králové nad Labem, včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st.p.č. 849/1 v rozsahu 574/5052  
k celku, za minimální cenu 656.231,- Kč,  a za podmínek uvedených ve zveřejnění č. 3  
a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

1.4.  prodej volné bytové jednotky č. 1902/42  v čp. 1902, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad 
Labem, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st.p.č. 2263 v rozsahu 
494/7737 k celku, za minimální nabídkovou cenu 682.712,- Kč, a za podmínek uvedených ve 
zveřejnění č. 4 a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

1.5.  prodej volné bytové jednotky č. 1988/12 v čp. 1987,1988,1989 nábřeží Benešovo, včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st.p.č.  2346, č. 2347, č. 2348 v rozsahu 
493/16196 k celku, za minimální nabídkovou cenu 608.874,- Kč,  a za podmínek uvedených ve 
zveřejnění č. 5 a pověřuje starostku města jeho podpisem , 

1.6.  prodej volné bytové jednotky č. 1988/32 v čp. 1987,1988,1989 nábřeží Benešovo, včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st.p. č. 2346, č. 2347, č. 2348 v rozsahu 
483/16196 k celku, za minimální nabídkovou cenu 596.557,- Kč,  a za podmínek uvedených ve 
zveřejnění č. 6 a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

1.7.  prodej volné bytové jednotky č. 1989/21 v čp. 1987,1988,1989 nábřeží Benešovo, včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st.p.č. 2346, č. 2347, č. 2348 v rozsahu 
469/16196 k celku, za minimální nabídkovou cenu 578.971,- Kč,  a za podmínek uvedených ve 
zveřejnění č. 7 a pověřuje starostku města jeho  podpisem, 
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2.   schva lu je  
2.1.  složení komise pro otevírání obálek a zároveň hodnotící komise ve složení Jan Bém, Petr 

Krejcar, Elena Mocová (náhradníci Dušan Kubica, Petr Vojtěch, Iva Škopová), 
3 .   uk ládá  

3.1.  vedoucí RIM-EMM 
3.1.1.  zveřejnit podmínky výběrových řízení na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad 

Labem. 
Termín: 02.05.2012 

R/323/2012 - 59. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výsledek výběrového řízení na prodej bytové jednotky 1987/13, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové 
nad Labem, s pořadím: 
1. Martin Syrovátko, ******** *****, ***** *, který nabídl kupní cenu ve výši 231.100,- Kč 
2. Dušan Sedláček, ******* **, **** ******* *** *****, který nabídl kupní cenu ve výši 221.605,- Kč, 
  

2 .   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  
2.1.  schválit prodej bytové jednotky 1987/13, nábřeží Benešovo ve Dvoře Králové nad Labem včetně 

spoluvlastnického podílu v rozsahu 185/16196 a na společných částech domu čp. 1987, 1988, 
1989 a st.p.č. 2346, 2347 a 2348 Martinu Syrovátkovi, ******** *****, ***** * za celkovou kupní 
cenu 231.100,- Kč, 

2.2.  schválit kupní smlouvu ve smyslu bodu 2.1. a pověřit starostku města jejím  podpisem. 

R/324/2012 - 59. 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. 823/5 o výměře 53 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem Marii 
Dostálové a Luboši Radovi, oba bytem ******* ****, *** ** **** ******* *** *****, za dohodnutou 
celkovou cenu 9.300,- Kč, 

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

R/325/2012 - 59. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výsledek výběrového řízení na prodej  domu čp. 1159 na st. parcele č. 1369 v ulici Heydukova, 
Dvůr Králové nad Labem manželům Zdeňce a Pavlu Hauserovým, ****** ************ ****, **** 
******* *** *****,** 

2 .   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  
2.1.  schválit prodej domu čp. 1159 se st.p. č. 1369 v ulici Heydukova, Dvůr Králové nad Labem 

manželům Zdeňce a Pavlu Hauserovým, ****** ************ ****, **** ******* *** ***** za  celkovou 
kupní cenu  ve výši 1.168.670,- Kč, 

2.2.  schválit kupní smlouvu ve smyslu bodu 2.1. a pověřit starostku města jejím  podpisem. 

R/326/2012 - 59. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu ** ** * *** **** * *** ******* ******, **** ******* *** *****, ke dni 30.04.2012  
s manželi Petrovými, *** ******* ****** ****, **** ******* *** *****, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt ** ** * *** **** * *** ******* ******, **** ******* *** *****  
s Michalem a Martinou Petrovými,  *** ******* ****** ****, **** ******* *** *****, ke dni 30.04.2012  
a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

1.3.  záměr města pronajmout byt č. 61 v čp. 2901, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem jako byt 
bez předběžného určení za min. cenu 4.549,- Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) 
dle pravidel pro hospodaření s městskými byty, 

1.4.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 61 v čp. 2901, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem ve 
složení: Jan Bém (náhradník Dušan Kubica), Jiří Janeček (náhradník Jaroslava Hiltscherová)  
a Helena Mojiková (náhradník Jana Lejsková), 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu dle 
bodu 1.3. tohoto usnesení. 

Termín: 30.04.2012 
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R/327/2012 - 59. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu ** ** * *** ***, *** ***********, **** ******* *** *****, jako bytu sociálního, přiděleného  
v mimořádně tíživé životní situaci, Ireně Hermanové, *** ***********, **** ******* *** *****, na dobu 
určitou 1 rok, 

1.2.  nájemní smlouvu na byt ** ** * *** ***, *** ***********, **** ******* *** ***** jako na byt sociální, 
přidělený v mimořádně tíživé životní situaci, s Irenou Hermanovou, *** ***********, **** ******* *** 
*****, s účinností od 01.05.2012 na dobu určitou 1 rok, za cenu stanovenou dle pravidel pro 
hospodaření s městskými byty a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/328/2012 - 59. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č. 14/512/2012 týkající se pozemkové 
parcely č. 1619/7 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem s Českou republikou - Úřadem pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 a pověřit 
starostku města jejím podpisem, 

1.2.  schválit smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č. 15/512/2012 týkající se pozemkové 
parcely č. 3718 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem s Českou republikou - Úřadem pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 a pověřit 
starostku města jejím podpisem. 

R/329/2012 - 59. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 3527/4, č. 3560 v k.ú. Dvůr 
Králové nad Labem v rozsahu dle geometrického plánu č. 4187-32/2012, za jednorázovou 
finanční náhradu ve výši 3.600,- Kč bez příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2002314/3 s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, 
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na základě plné moci zastoupena 
společností PROCEZ, s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Na Občinách 
959/2, 500 09 a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/330/2012 - 59. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením přístupové cesty a staveniště na části pozemkové parcely č. 3519/3 v k.ú. Dvůr 
Králové nad Labem, se vstupem a vjezdem na část pozemkové parcely č. 3519/3 v k.ú. Dvůr 
Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvu o provedení stavby s Povodím Labe, státním podnikem, Víta Nejedlého 951,  

500 03 Hradec Králové a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/331/2012 - 59. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výpůjčku částí pozemkových parcel č. 2050/9, č. 3750/1, č. 3771/2, č. 4025, č. 4027 všechny  
v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 

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

R/332/2012 - 59. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu ** ** * *** ****, ******* ********, **** ******* *** *****, Michalu Kořínkovi, ******* ******** 
****, **** ******* *** *****, dle platných Pravidel pro hospodaření s městskými byty, 

1.2.  nájemní smlouvu na byt ** ** * *** ****, ******* ********, **** ******* *** ***** s Michalem Kořínkem, 
******* ******** ****, **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, za cenu 3.310,- Kč/měsíc, za 
předpokladu, že pan Kořínek  uhradí před podpisem nájemní smlouvy kauci dle § 686a zákona  
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a to ve výši trojnásobku měsíčního 
nájemného vč. úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a pověřuje starostku 
města jejím podpisem. 
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R/333/2012 - 59. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  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, Mateřskému centru Žirafa, o.s., náměstí  
T. G. Masaryka 2, Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 30.06.2010 s Mateřským centrem Žirafa, o.s., 
náměstí T. G. Masaryka 2, Dvůr Králové nad Labem dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostku města jeho podpisem. 

R/334/2012 - 59. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  informaci, že na výzvu k podání nabídek na pronájem nebytového prostoru č. 2 v čp. 40, náměstí 
T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, dle  zveřejnění č. 41/2012, nereagoval žádný 
zájemce, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr města 
pronajmout nebytový prostor č. 2 v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad 
Labem, vč. výzvy k podání nabídky za podmínek, stanovených usnesením č. R/851-
1.3,2.1/2011 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 20.09.2011. 

 
Termín: 07.05.2012 

R/335/2012 - 59. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  informaci, že na výzvu k podání nabídek na pronájem nebytového prostoru č. 8 v čp. 40, náměstí 
T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, dle  zveřejnění č. 40/2012, nereagoval žádný 
zájemce, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

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

 
Termín: 07.05.2012 

R/336/2012 - 59. 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. 51/2012, 
nereagoval žádný zájemce, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí 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: 07.05.2012 

2.2.  starostce města 
2.2.1.  jednat s ředitelkou Hankova domu, městského kulturního zařízení Zuzanou Čermákovou  

o provozování restaurace Hankův dům. 
Termín: 31.05.2012 
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R/337/2012 - 59. 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. 712/32 o výměře 52 m2 v k.ú. Bílé Poličany Štěpánu 
Karbanovi, ***** **** ******** **, *** ** **** ********, za kupní cenu 40,- Kč/m2, tj. za celkovou kupní 
cenu 2.080,- Kč, 

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

R/338/2012 - 59. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  ukončit platnost usnesení číslo 66 c)/2003 - 7. ZM ze dne 30.09.2003, 
1.2.  schválit prodej pozemkové parcely č. 3387/7 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za dohodnutou 

kupní cenu 30.600,- Kč Michalu Janďourkovi, ***** ******* ****, *** ** **** ******* *** *****, 
1.3.  schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem. 

R/339/2012 - 59. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat část pozemkové parcely č. 3529/3  v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 
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: 04.05.2012 

3 .   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  
3.1.  neschválit prodej části pozemkové parcely č. 3568/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem. 

R/340/2012 - 59. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu části pozemkové parcely č. 2316/1 o výměře 30 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad 
Labem s Hanou  Schejbalovou, bytem *********** ****, *** ** **** ******* *** ***** ke dni 31.05.2012, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy ze dne 21.12.2011, s Hanou Schejbalovou, bytem 
*********** ****, *** ** **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

1.3.  záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 2316/1 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 pronájmu dle 

článku 1.3. tohoto usnesení. 
Termín: 04.05.2012 

R/341/2012 - 59. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem  bytu č. 21 v čp. 57, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, společnosti  
PROXIMA CZ spol. s r. o., Drahoňovského 64, Hradec Králové, na dobu určitou 6 měsíců, 
počínaje dnem 01.05.2012, a to odchylně od pravidel pro hospodaření s městskými byty, 

1.2.  nájemní smlouvu na byt č. 21 v čp. 57, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem se 
společností PROXIMA CZ spol. s r. o., Drahoňovského 64, Hradec Králové,  na dobu určitou, od 
01.05.2012 do 31.10.2012, za cenu nájemného 4.500,- Kč/měsíc a záloh na služby ve výši 
4.000,- Kč/měsíc a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2 .   udě lu je  
2.1.  souhlas k podnájmu bytu č. 21 v čp. 57, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem pro 

paní Hoang Thi Lien. 
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R/342/2012 - 59. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  své usnesení R/280/2012 - 56. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 03.04.2012 
2 .   schva lu je  

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

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

2.3.  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 01.05.2012 a pověřuje starostku 
města jejím podpisem. 

R/343/2012 - 59. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit odkoupení nové kanalizační stoky vybudované v pozemkové parcele č. 3684 v k.ú. Dvůr 
Králové nad Labem od Petra Škopa, ******** ****, *** ** **** ******* *** ***** za kupní cenu ve výši 
220.843,20 Kč vč. příslušné sazby DPH,  formou dvou splátek ve výši 110.421,60 Kč, 

1.2.  schválit smlouvu o budoucí smlouvě kupní s Petrem Škopem, ******** ****, *** ** **** ******* *** 
***** a pověřit starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu nejbližší rozpočtové změny a do návrhu 
rozpočtu pro rok 2013. 

Termín: 30.09.2012 
Kontrolní termín: 24.05.2012 

R/344/2012 - 59. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  pronájem plochy čp. 749 ul. Rooseveltova za účelem umístění komerční reklamy. 

R/345/2012 - 59. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části pozemkové parcely č. 1688/34 o celkové výměře 90 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad 
Labem, za 5,- Kč/m2/rok, tj. za roční nájemné 450,- Kč,  Andree Jiroušové, ***** ****** ******** ***, 
*** ** **** ******* *** *****, ** 

1.2.  nájemní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/346/2012 - 59. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  změnu nájemní smlouvy ze dne 19.02.2003 ve smyslu snížení výměry pronájmu stavební parcely 
č. 907/1 z 535  m2 na 245 m2 a pozemkové parcely č. 2020/3 z 379 m2 na 142 m2 v k.ú. Dvůr 
Králové nad Labem,  

1.2.  dodatek č.1 k nájemní smlouvě ze dne 19.02.2003, uzavřené s Květuší Josífkovou, bytem 
Bezručova 724, 544 01 Dvůr Králové nad Labem obsahující náležitosti dle článku 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

1.3.  schvaluje záměr pronájmu části stavební parcely č. 907/1 a části pozemkové parcely č. 2020/3, 
obě 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 pronájmu dle 
článku 1.tohoto usnesení. 

Termín: 02.05.2012 

R/347/2012 - 59. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu pozemkové parcely č. 947/2 o výměře 188 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 
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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. tohoto usnesení. 

Termín: 27.04.2012 

R/348/2012 - 59. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   urču je  

1.1.  prvním správcem společných částí domu v domech čp. 511, 963, 1068, 1902, 1987 - 1989, 1984 
- 85 SBD Dvůr Králové nad Labem, IČ 00045918, se sídlem Kollárova čp. 1429, Dvůr Králové 
nad Labem. 

R/349/2012 - 59. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   nesouh las í  

1.1.  s ukončením nájemní smlouvy na nebytový prostor č. 1 v čp. 40 na náměstí T. G. Masaryka ve 
Dvoře Králové nad Labem dohodou ke dni 31.05.2012, 

2 .   bere  na  vědom í  
2.1.  výpověď z nájmu nebytového prostoru č. 1 v čp. 40 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové 

nad Labem podanou nájemcem Vlastimilem Němečkem, ******** ****, **** ******* *** *****. 
Výpovědní lhůta končí dne 31.10.2012. 

R/350/2012 - 59. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení pronájmu části pozemkové parcely č. 3773/1 o výměře 30 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad 
Labem, s Petrem Pfeifrem, ********* ****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.2.  výpověď nájemní smlouvy ze dne 31.08.1995 uzavřené s Petrem Pfeiferem, ***** ********* ****, 
*** ** **** ******* *** *****, za podmínek uvedených v nájemní smlouvě a pověřuje starostku města 
jejím podpisem,  

1.3.  ukončení pronájmu části pozemkové parcely č. 3773/1 o výměře 30 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad 
Labem, s Ivanou Voňkovou, ***** ********* ***, *** ** **** ******* *** *****,** 

1.4.  výpověď nájemní smlouvy ze dne 07.12.1995, uzavřené s Ivanou Voňkovou, ***** ********* ***, *** 
** **** ******* *** *****, za podmínek uvedených v nájemní smlouvě a pověřuje starostku města 
jejím podpisem. 

R/351/2012 - 59. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat pozemkovou parcelu č. 787/40 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: 04.05.2012 

R/352/2012 - 59. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem pozemkové parcely č. 38/1 o výměře 292 m2 v  k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za 
dohodnutou cenu nájmu 10.000,- Kč/rok, Ing. Jiřímu Vidasovi, nám. T. G. Masaryka 40,  
544 01 Dvůr Králové nad Labem, Tomáši Němečkovi, Fügnerova 524, 544 01 Dvůr Králové nad 
Labem, Věře Humeňukové, nám. T. G. Masaryka 40, 544 01 Dvůr Králové nad Labem a Jitce 
Neumanové, Březinova 931, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  nájemní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/353/2012 - 59. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  finanční spoluúčast na provedené opravě nebytového prostoru č. 1 v čp. 115 ul. Palackého pro 
Václava Němce - RADIOKING, Černohorská 328, 542 25 Jánské Lázně, 

2 .   nesouh las í  
2.1.  s navrženou rekonstrukcí nebytového prostoru č. 1 v čp. 115 ul. Palackého. 
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R/354/2012 - 59. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  usnesení č. 162/2010-108.RM ze dne 08.02.2010. 

R/355/2012 - 59. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   zm ocňu je  

1.1.  sociální pracovnici odboru ŠKS Annu Kotrčovou k výkonu funkce opatrovníka **** *****, **** 
**********, ***** ********* ****, **** ******* *** *****, od 25.04.2012, 

2 .   schva lu je  
2.1.  plnou moc dle přílohy č. 3, k výkonu funkce opatrovníka dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 

starostku města jejím podpisem. 

R/356/2012 - 59. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  poskytnutí finančního příspěvku ****** ******, ******* ******** ****, **** ******* *** *****, na úhradu 
terapeuticko relaxačního pobytu pro rodiny s dětmi v náhradní péči. 

R/357/2012 - 59. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  poskytnutí finančního příspěvku Sdružení Linka bezpečí, Ústavní 91/95, 181 02 Praha 8. 

R/358/2012 - 59. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  pověření k podpisu dohod o předání a převzetí vstupenek na kulturní akce Janě Lebedinské  
a Janě Mikyskové, ke dni 25.04.2012, 

2 .   pověřu je  
2.1.  odborné referentky odboru školství, kultury a sociálních věcí, které zajišťují chod městského 

informačního centra, s účinností od 25.04.2012, podepisováním dohod o předání a převzetí 
vstupenek na kulturní akce. 

R/359/2012 - 59. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   t r vá  

1.1.  na svém usnesení č. R/77/2011 - 6. RM ze dne 25.01.2011. 

R/360/2012 - 59. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  výroční zprávy za rok 2011 Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem, Městského 
muzea ve Dvoře Králové nad Labem, Hankova domu, městského kulturního zařízení  
a Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem. 

R/361/2012 - 59. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s § 145 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, navýšení kapacity 
Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884, ze současných 300 na 320 
žáků s účinností od 01.09.2013. 

R/362/2012 - 59. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s výpůjčkou místností dle důvodové zprávy v budově čp. 795, ul. Komenského, po dobu 
rekonstrukce Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  
2.1.  dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce s Městským muzeem ve Dvoře Králové nad Labem  

a pověřuje starostku města jeho podpisem, 
2.2.  dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce se Základní školou Schulzovy sady, Dvůr Králové nad 

Labem, Školní 1235 a pověřuje starostku města jeho podpisem, 
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3.   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OI 

3.1.1.  zajistit spolupráci při technickém vybavení nebytových prostor v budově čp. 795,  
ul, Komenského, Dvůr Králové nad Labem pro potřeby Městského muzea ve Dvoře Králové 
nad Labem, dle důvodové zprávy, 

Termín: 15.05.2012 
3.2.  vedoucí RIM 

3.2.1.  zajistit koordinaci nutných prací a následné předání nebytových prostor v budově čp. 795, 
ul. Komenského, Dvůr Králové nad Labem, souvisejících se stěhováním a rekonstrukcí 
Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem, dle důvodové zprávy. 

Termín: 15.05.2012 

R/363/2012 - 59. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  odměny za mimořádné aktivity, dle důvodové zprávy, ředitelkám Hankova domu, městského 
kulturního zařízení, Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem, Městské knihovny Slavoj ve 
Dvoře Králové nad Labem a Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem. Výplata 
odměn je možná jen v rámci přidělených mzdových prostředků. 

R/364/2012 - 59. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  platový postup, dle důvodové zprávy, ředitelky Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad 
Labem, Tylova 520, Dvůr Králové nad Labem, s účinností od 01.03.2012, v souladu s § 1 písm. 
d) nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

2 .   schva lu je  
2.1.  osobní příplatek ředitelce Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem, Tylova 520, 

Dvůr Králové nad Labem, dle důvodové zprávy, s účinností od 01.05.2012, 
3 .   urču je  

3.1.  plat ředitelce Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem, Tylova 520, Dvůr Králové 
nad Labem, dle přílohy, s účinností od 01.05.2012, a pověřuje starostku města podpisem 
platového výměru. 

R/365/2012 - 59. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace ve výši 2.000,- Kč Labské stezce, o.s., Za Žoskou 2506, Nymburk, na podporu 
aktivit a celoroční činnost, která souvisí s akcí Tour de Labe, 

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace s Labskou stezkou, o.s., Za Žoskou 2506, Nymburk, a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

R/366/2012 - 59. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zápis hodnotící komise ze dne 17.04.2012 o vyhodnocení nabídek výběrového řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884 - 
"Dodávka stravovacího systému", 

2 .   rozhodu je  
2.1.  na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou 

veřejnou zakázku v bodě 1.1. tohoto usnesení tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy T5 
spol. s r.o., Zámecká 1453, Vrchlabí, nabídková cena 170.856,- Kč včetně DPH, 

2.2.  o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek takto: 
2. místo - Ludvík Kubík, Náchodská 347, Trutnov, nabídková cena 176.796,- Kč včetně DPH, 
3. místo - Emos spol. s r.o., Šířava 295/17, nabídková cena 179.700,- Kč včetně DPH. 

R/367/2012 - 59. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  průběžné plnění úkolů uložených radou města ke dni 31.03.2012, 
2 .   schva lu je  

2.1.  nové termíny nesplněných úkolů uložených radou města dle přílohy č. 1. 
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R/368/2012 - 59. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  rozhodnutí města nepodávat na základě stanoviska zastupující advokátní kanceláře odvolání 
proti rozsudku vynesenému Okresním soudem v Trutnově dne 15.02.2012 ve věci sporu * ***** 
******* ********** 

R/369/2012 - 59. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  souhlasit se zaplacením částky 30.000,- Kč s příslušenstvím panem ********** ********** formou 
měsíčních splátek,  

1.2.  schválit splátky dle bodu 1.1. ve výši 1.500,- Kč. 

R/370/2012 - 59. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  a  vydává  

1.1.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vnitřní 
předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2012 - Pravidla pro zadávání zakázek malého 
rozsahu s platností od 01.05.2012, 

2 .   souh las í  
2.1.   se zveřejněním vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2012 na webových 

stránkách města, 
3 .   uk ládá  

3.1.  vedoucí KTÚ-PO 
3.1.1.  zveřejnění tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města. 

Termín: 30.04.2012 

R/371/2012 - 59. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   zř i zu je  

1.1.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
(zákon o obcích) 1 pracovní místo právníka na oddělení právním KTÚ, s platností od 01.05.2012, 

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

do městského úřadu na 126,35, s platností od 01.05.2012, 
3 .   schva lu je  a  vydává  

3.1.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona o obcích, vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem - 
dodatek č. 6 Organizačního řádu Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem včetně přílohy č. 1, 
s platností od 01.05.2012, 

4 .   souh las í  
4.1.  se zveřejněním vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 11/2012 na webových 

stránkách města, 
5 .   uk ládá  

5.1.  vedoucí KTÚ-PO 
5.1.1.  zajistit zveřejnění tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města. 

Termín: 30.04.2012 

R/372/2012 - 59. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   odvo lává  

1.1.  v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů (zákon o obcích),  Evu Pavlovou z členství v komisi sociální, s platností  
k 25.04.2012, 

2 .   jm enu je  
2.1.  v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích, členkou sociální komise 

Dagmar Motalovou, s platností od 25.04.2012. 
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R/373/2012 - 59. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
delegovat místostarostu Dušana Kubicu zástupcem města Dvůr Králové nad Labem na valnou 
hromadu Krematoria a.s. Jaroměř, která se koná dne 27.04.2012. 

R/374/2012 - 59. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s podáním odvolání do rozhodnutí České inspekce životního prostředí ze dne 10.04.2012  
č.j. ČIŽP/45/OOV/SR01/1201919.006/12/KBD-P 06/12 a pověřuje starostku města jeho 
podpisem. 

R/375/2012 - 59. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  žádost firmy Lékařky s.r.o., Rooseveltova 315, Dvůr Králové nad Labem, o úhrady dopravního 
značení a trvá na podmínkách daných vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem  
č. 9/2011, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu ODP 

2.1.1.  informovat žadatele o rozhodnutí rady města. 
Termín: 04.05.2012 

 
 
 
 
 
 
 

   Edita Vaňková      Jan Bém 
             starostka města                 místostarosta 
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