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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

61. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané dne 15.05.2012 

 

R/377/2012 - 61. 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 fasády bytového domu čp. 57 na náměstí TGM ve Dvoře 
Králové nad Labem" v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2012 - 
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, 

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

1.5.  provedení veřejné zakázky mimo režim elektronického nástroje E-ZAK, 
2 .   uk ládá  

2.1.  vedoucí RIM 
2.1.1.  zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech, 

Termín: 06.09.2012 
 

2.1.2.  zajistit zahájení činnosti hodnotící komise (případně náhradníků za členy komise) tak, aby 
zahájila svoji činnost prvním jednáním dne 30.05.2012 před otevíráním obálek 
s doručenými nabídkami. 

Termín: 30.05.2012 
 
 

R/378/2012 - 61. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zveřejnění výzvy 
k předložení nabídky, zadávací dokumentaci a realizaci akce: "Výměna střešní krytiny domu  
čp. 58 na náměstí TGM ve Dvoře Králové nad Labem" v souladu s článkem 4, bod 4 vnitřního 
předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2012 - Pravidla pro zadávání zakázek malého 
rozsahu, 

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

1.3.  zveřejnění této veřejné zakázky v souladu s článkem 4 bod, 4 vnitřního předpisu města Dvůr 
Králové nad Labem č. 10/2012 - Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, 

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 následné využití 
elektronické aukční síně ke konání soutěžního kola, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM 

2.1.1.  zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech, 
Termín: 31.08.2012 

 
2.1.2.  zajistit, aby členové hodnotící komise (případně náhradníci za členy komise) zahájili svoji 

činnost prvním jednáním dne 30.05.2012 před otevíráním obálek s doručenými nabídkami. 
 

Termín: 30.05.2012 
 
 

R/379/2012 - 61. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  záměr akciové společnosti ČEZ vybudovat horkovodní přípojku objektů Základní školy 5. května 
a Mateřské školy Drtinova ve Dvoře Králové nad Labem, 

2 .   souh las í  
2.1.  s připojením objektů Základní školy 5. května a Mateřské školy Drtinova ve Dvoře Králové nad 

Labem k centrálnímu zdroji tepla akciové společnosti ČEZ s tím, že město Dvůr Králové nad 
Labem v roce 2013 odkoupí objektové předávací stanice v celkové hodnotě do 900.000 Kč, 

3 .   rozhodu je  
3.1.  nerealizovat opravu plynové kotelny v Základní škole 5. května s tím, že v roce 2013 bude 

vytápění objektů zajištěno připojením na centrální zdroj tepla akciové společnosti ČEZ, 
4 .   uk ládá  

4.1.  vedoucímu RAF 
4.1.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky na odkup objektových předávacích stanic Základní 

školy 5. května a Mateřské školy Drtinova ve Dvoře Králové nad Labem do návrhu rozpočtu 
města na rok 2013. 

Termín: 30.11.2012 
 
 

R/380/2012 - 61. 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 osvětlení sportovní haly ZŠ Strž ve Dvoře Králové 
nad Labem" v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2012 - 
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, 

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 následné využití 
elektronické aukční síně ke konání soutěžního kola, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM 

2.1.1.  zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech, 
Termín: 31.07.2012 

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

zahájila svoji činnost prvním jednáním 30.05.2012 před otevíráním obálek s doručenými 
nabídkami. 

Termín: 30.05.2012 
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R/381/2012 - 61. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 321 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, Šárce a Jakubovi 
Chodúrovým, ******** ***, **** ******* *** *****, dle platných pravidel pro hospodaření s městskými 
byty, na dobu určitou 2 roky, 

1.2.  nájemní smlouvu na byt č. 321 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem se Šárkou 
a Jakubem Chodúrovými, ******** ***, **** ******* *** *****, na dobu určitou 2 roky, počínaje dnem 
23.05.2012 tj. do 22.05.2014, za cenu 4.602 Kč/měsíc, za předpokladu, že Šárka a Jakub 
Chodúrovi uhradí před podpisem nájemní smlouvy kauci dle § 686 a) 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. 

 
 

R/382/2012 - 61. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  informaci, že do výběrového řízení na pronájem bytu č. 341 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové 
nad Labem (viz zveřejnění č. 39/2012) se nepřihlásil žádný zájemce, 

2 .   schva lu je  
2.1.  záměr města pronajmout byt č. 341 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem jako byt bez 

předběžného určení za min. cenu 3.518 Kč (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu a je 
stanovená odchylně od pravidel pro hospodaření s městskými byty), 

2.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 341 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem ve 
složení: Jan Bém (náhradník Dušan Kubica), Jiří Janeček (náhradník Jaroslava Hiltscherová) 
a Helena Mojiková (náhradník Jana Lejsková), 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

3.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu dle 
bodu 2.1. tohoto usnesení. 

Termín: 24.05.2012 
 
 

R/383/2012 - 61. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 33 v čp. 1989, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, Miloši Špeťuchovi, 
******* ******** ****, Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou půl roku, tj. do 30.11.2012, na 
základě svého rozhodnutí - postup v takovém případě není řešen vnitřním předpisem města 
22/2010 - Pravidla pro hospodaření s městskými byty, 

1.2.  nájemní smlouvu na byt č. 33 v čp. 1989, nábřeží Benešovo ve Dvoře Králové nad Labem 
s Milošem Špeťuchem, ******* ******** ****, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku jejím 
podpisem. 

 
 

R/384/2012 - 61. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  informaci, že do výběrového řízení na pronájem bytu č. 132 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové 
nad Labem (viz zveřejnění č. 38/2012) se nepřihlásil žádný zájemce, 

2 .   schva lu je  
2.1.  záměr města pronajmout byt č. 132 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem jako byt bez 

předběžného určení za min. cenu 4.444 Kč (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu a je 
stanovená odchylně od pravidel pro hospodaření s městskými byty), 

2.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 341 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem ve 
složení: Jan Bém (náhradník Dušan Kubica), Jiří Janeček (náhradník Jaroslava Hiltscherová) 
a Helena Mojiková (náhradník Jana Lejsková), 
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3.   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

3.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu dle 
bodu 2.1. tohoto usnesení. 

Termín: 24.05.2012 
 
 

R/385/2012 - 61. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 22 v čp. 950 v ul. Boženy Němcové, Dvůr Králové nad Labem, ke dni 
31.05.2012 s Davidem Vlčkem a Ivou Zemkovou, *** ****** ******* *** ***, **** ******* *** *****, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 22 v čp. 950 v ul. Boženy Němcové, Dvůr Králové 
nad Labem s Davidem Vlčkem a Ivou Zemkovou,  *** ****** ******* ***, **** ******* *** *****, ke dni 
31.05.2012 a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

 
 

R/386/2012 - 61. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit směnu části pozemkové parcely č. 3575/3 o výměře 125 m2 za část pozemkové parcely 
č. 3110/2 o výměře 1 m2 obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem s finanční kompenzací ve výši 
24.800 Kč s Ing. Petrem Janovským a Mgr. Renatou Janovskou, **** ***** ****, *** ** **** ******* 
*** *****, 

1.2.  schválit směnnou smlouvu s Ing. Petrem Janovským a Mgr. Renatou Janovskou, **** ***** ****, 
*** ** **** ******* *** ***** a pověřit starostku města jejím podpisem. 

 
 

R/387/2012 - 61. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s umístěním vodovodní přípojky do části pozemkové parcely č. 3597 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem a se vstupem na pozemkovou parcelu č. 3597 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvu o umístění s Alešem a Lucií Seidlovými, ****** ****, *** ** **** ******* *** ***** a pověřuje 

starostku města jejím podpisem. 
 
 

R/388/2012 - 61. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 42 v čp. 2904 v ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem Růženě 
Zicháčkové, *** ******* ****** ****, **** ******* *** *****, na dobu určitou od 16.05.2012 do 
30.04.2014 dle pravidel pro hospodaření s městskými byty, za dohodnuté nájemné  
3.500 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu na byt č. 42 v čp. 2904 v ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem  
s Růženou Zicháčkovou,  ******* ****** ****, **** ******* *** *****, na dobu určitou od 16.05.2012 do 
30.04.2014, za předpokladu, že Růžena Zicháčková uhradí před podpisem nájemní smlouvy 
kauci ve výši trojnásobku měsíčního nájemného vč. plnění poskytovaných v souvislosti 
s užíváním bytu a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

 
 

R/389/2012 - 61. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat pozemkové parcely č. 792/99, č. 792/100, č. 792/101, 787/46 a č. 787/41, 787/42 
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 prodat dle 
článku 1.1. tohoto usnesení. 

Termín: 21.05.2012 
 
 

R/390/2012 - 61. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat pozemkovou parcelu č. 135 v k.ú. Lanžov, za 30 Kč/m2, 
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: 23.05.2012 

 
 

R/391/2012 - 61. 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. 4779 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem. 
 
 

R/392/2012 - 61. 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. 1131/93 o výměře 275 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 
Monice Skutové, ***** ** ** **** ****, *** ** **** ******* *** *****, za sazbu 200 Kč/m2, tj. za celkovou 
kupní cenu 55.000 Kč, 

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

R/393/2012 - 61. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 2 v čp. 587, Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem jako byt bez 
předběžného určení za minimální cenu 2.205 Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) 
dle pravidel pro hospodaření s městskými byty, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 2 v čp. 587, Vrchlického, 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 1.1. tohoto usnesení. 

Termín: 24.05.2012 
 
 

R/394/2012 - 61. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 4200 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 1.1. tohoto usnesení. 
Termín: 22.05.2012 
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R/395/2012 - 61. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 1085/1 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 1.1. tohoto usnesení. 
Termín: 22.05.2012 

 
 

R/396/2012 - 61. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  změnu nájemní smlouvy z 19.01.2009 ve smyslu změny výše nájemného z 5.000.000 Kč/rok na 
5.500.000 Kč/rok, 

1.2.  dodatek č. 6 k nájemní smlouvě z 19.01.2009 a pověřuje starostku města jeho podpisem. 
 
 

R/397/2012 - 61. 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 na 
akci: „Dodávka Technologického centra ORP Dvůr Králové nad Labem“ ze dne 02.05.2012, 

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 spol. Cesa, a. s., Pardubice, Jiřího Potůčka 250, 530 09 Pardubice, cena 
2.880.501 Kč bez DPH (3.456.601 Kč včetně DPH), 

2.2.  o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek: 
2) AutoCont CZ, a. s., Nemocniční 12, 701 00 Ostrava - Moravská Ostrava, cena 3.265.000 Kč 
bez DPH (3.918.000 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.  vedoucímu OI 
4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 

Termín: 29.05.2012 
4.2.  vedoucímu RAF 

4.2.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu nejbližší rozpočtové změny. 
Termín: 04.06.2012 

 
 

R/398/2012 - 61. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zápis ze sociální komise RM č. 4 z 11.04.2012 a č. 5 z 09.05.2012, 
2 .   schva lu je  

2.1.  umístění  Miroslava Jerie, **** **********, ********* ****, **** ******* *** *****, Magdaleny Josífkové, 
**** **********, ******* ****, **** ******* *** *****, Zdeňky Hakové, **** **********, ******** ****, **** 
******* *** *****, Jiřího Manna, **** **********, ******** ***, Jaroslava Lhotského, **** **********, ** 
****** ****, **** ******* *** *****, * Ludmily Bělohoubkové, **** **********, ******* ******** ****, **** 
******* *** *****, do domu s pečovatelskou službou Dvůr Králové nad Labem, v uvedeném pořadí. 
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R/399/2012 - 61. 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 neinvestiční 
dotace MPSV na rok 2012, ve výši 1.388.000 Kč. 

 
 

R/400/2012 - 61. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  poskytnutí finančního daru Domovu pro seniory Pilníkov, Trutnovská 176, 542 42 Pilníkov. 
 
 

R/401/2012 - 61. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr 
Králové nad Labem. Spojených národů 1620, na projekt „Prima hrátky v Jedničce aneb Zahradní 
slavnost pro děti”, ve výši 14.000 Kč, 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvu o poskytnutí dotace dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku města jejím 

podpisem, 
3 .   uk ládá  

3.1.  vedoucímu RAF 
3.1.1.  zapracovat poskytnutou dotaci, dle bodu 1.1. tohoto usnesení, do návrhu nejbližší 

rozpočtové změny. 
Termín: 07.06.2012 

 
 

R/402/2012 - 61. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  oznámení ředitelky městské knihovny Slavoj o získání dotace ve výši 11.000 Kč na digitalizaci 
regionálních dokumentů vydaných v letech 1867 - 1950 z rozpočtu Ministerstva kultury ČR,  

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zapracovat poskytnutou dotaci Městské knihovně Slavoj, Tylova 512, Dvůr Králové nad 
Labem, do návrhu nejbližší rozpočtové změny. 

Termín: 07.06.2012 
 
 

R/403/2012 - 61. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  vnitřní předpis č.12/2012 Provozní řád veřejného internetu v městském informačním centru. 
 
 

R/404/2012 - 61. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.   poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč Mgr. Janě Vepřekové, ********* ***, **** ******* *** *****, na 
sportovní činnost - bezmotorové létání,  

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace s Mgr. Janou Vepřekovou, ********* ***, **** ******* *** *****, 
a pověřuje starostku města jejím podpisem. 
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R/405/2012 - 61. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zápis z jednání kulturní komise RM ze 17.04.2012, 
2 .   uk ládá  

2.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 
2.1.1.  zajistit projednání užší spolupráce s ředitelkami městských příspěvkových organizací na 

významných kulturních akcích v kulturní komisi RM. 
Termín: 30.06.2012 

 
 

R/406/2012 - 61. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč Aeroklubu, o. s., Letiště, Dvůr Králové nad Labem, na 
propagaci a technické zajištění akce 80. let Aeroklubu - Den otevřených dveří, 

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace s Aeroklubem, o. s., Letiště, Dvůr Králové nad Labem, a pověřuje 
starostku města jejím podpisem. 

 
 

R/407/2012 - 61. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace ve výši 1.000 Kč Motoklubu Černí jezdci, o. s., Nerudova 900, Dvůr Králové 
nad Labem, na výlep plakátů a částečnou úhradu technického zabezpečení dočasné uzavírky při 
v rámci akce Motosraz na Kateřině 2012,  

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace s Motoklubem Černí jezdci, o. s., Nerudova 9, Dvůr Králové nad 
Labem, a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

 
 

R/408/2012 - 61. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Symposiu Sporck Stanovice, o. s., Dukelská 21, Hradce Králové, na podporu 
2. sochařského symposia na téma "ŽIVLY, NADĚJE". 

 
 

R/409/2012 - 61. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zápis z jednání památkové komise RM z 11.04.2012, 
2 .   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

2.1.  schválit poskytnutí dotace z programu na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou 
kulturní památkou, nebo které se nacházejí na území Městské památkové zóny města Dvůr 
Králové nad Labem majitelům nemovitosti - Ing. Lukáši Backovi, ****** ****, **** ******* *** ***** 
a Michaele Hrubé, DiS, *********** ****, **** ******* *** *****, na opravu fasády domu čp. 34, 
J. Hory, Dvůr Králové nad Labem, ve výši 50.000 Kč, Šárce Šnytrové, ** **** *** **, **** ******* *** 
*****, na opravu omítek a klempířskou konstrukci domu čp. 26, J. Hory, Dvůr Králové nad Labem, 
ve výši 50.000 Kč, Marii Haasové, *********** ****, **** ******* *** *****, na výměnu oken domu  
čp. 33, J. Hory, Dvůr Králové nad Labem, ve výši 50.000 Kč,  
 
 

2.2.  schválit smlouvy o poskytnutí dotací dle bodu 2.1 a pověřit starostku města jejich podpisem, 
3 .   souh las í  

3.1.  s restaurováním velkého litinového kříže, který byl nad hrobem gardového myslivce Hermanna 
Kranepuhla na starém hřbitově z války 1866, 
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4.   uk ládá  
4.1.  vedoucí RIM 

4.1.1.  zahrnout do podkladů pro návrh rozpočtu města pro odbor RAF finanční částku na 
restaurování dle bodu 3.1., 

Termín: 30.09.2012 
4.2.  vedoucímu RAF 

4.2.1.  zahrnout finanční prostředky na restaurování dle bodu 3.1. do návrhu rozpočtu na rok 
2013. 

Termín: 30.09.2012 
 
 

R/410/2012 - 61. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zápis z památkové komise RM z 02.05.2012, 
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", tj. částka 
115.000 Kč pro kostel sv. Mikuláše v Horní Brusnici. 

 
 

R/411/2012 - 61. 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, Vladimíra Jiřičku z členství v kulturní komisi, s platností k 16.05.2012, 

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

Hanušovou, s platností od 16.05.2012. 
 
 
 
 
 

   Edita Vaňková v. r.     Jan Bém v. r.  
              starostka města                   místostarosta 
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