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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

62. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané dne 29.05.2012 

 

R/413/2012 - 62. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  podání žádosti o účelovou dotaci ve výši 29.036 Kč Ministerstvu dopravy ČR a pověřuje 
starostku města jejím podpisem. 

 
 

R/414/2012 - 62. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s úhradou ve výši 49.920 Kč vč. DPH za konzultační činnost a vypracovanou projektovou 
dokumentaci pro územní řízení na akci: "Opatření na zlepšení kvality pitné vody a dostavbu 
vodovodu ve Dvoře Králové nad Labem - 1. etapa", 

2 .   schva lu je  
2.1.  dodatek č. 1 ke smlouvě č. RIM/MAND - 2008/596 a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RAF 

3.1.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu nejbližší rozpočtové změny. 
Termín: 12.06.2012 

 
 

R/415/2012 - 62. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  Ceník prací a služeb k ocenění vykázané práce pro město s platností od 01.06.2012 ve smyslu 
přílohy č. 1. 

 
 

R/416/2012 - 62. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  dopis manželů Pištecových a dalších obyvatel z ul. Krkonošská se žádostí o prodloužení 
veřejného osvětlení, 

2 .   schva lu je  
2.1.  prodloužení veřejného osvětlení v ul. Krkonošská s využitím betonových sloupů společnosti  

ČEZ a. s., 
3 .   uk ládá  

3.1.  vedoucímu RAF 
3.1.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu 2. rozpočtové změny. 

Termín: 12.06.2012 
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R/417/2012 - 62. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s ukončením mandátní smlouvy č. 21/2011 ze dne 29.06.2011 na přípravu a organizaci 
zadávacích řízení na výběr zhotovitele a výkon technického dozoru projektu: "Regenerace 
zeleně vybraných lokalit města Dvůr Králové nad Labem" k datu 15.02.2012 a s vyplacením 
poměrné části smluvené odměny ve výši 30.000 Kč, 

2 .   schva lu je  
2.1.  dohodu o ukončení mandátní smlouvy č. 21/2011 z 29.06.2011 a pověřuje starostku města jejím 

podpisem, 
3 .   uk ládá  

3.1.  vedoucímu RAF 
3.1.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu nejbližší rozpočtové změny. 

Termín: 12.06.2012 
 
 

R/418/2012 - 62. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zápis z otevírání obálek a protokol o průběhu e-aukce veřejné zakázky na akci: "Oprava 
vodovodního řadu v ulici Dukelská" ve Dvoře Králové nad Labem ze dne 22.05.2012 
a 25.05.2012, 

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 firmy VODOVODY DK, spol. s r. o., Na Brně 1952, 500 09 Hradec Králové, 
s cenou 2.600.400 Kč včetně DPH, 

2.2.  o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek takto: 
2. Z&D stavby, s. r. o., K Bělidlu 568, 541 02 Trutnov, s cenou 2.605.200 Kč včetně DPH, 
3. VAKSTAV, spol. s r. o., Jablonné nad Orlicí, Jamné nad Orlicí 136, 561 65 Jamné nad Orlicí, 

s nabídkovou cenou 3.289.918 Kč včetně DPH, 
4. OMA V+P, Vlasta Valkounová, U Hřiště 212, 541 02 Trutnov, s nabídkovou cenou  

3.841.355 Kč včetně DPH, 
 

3 .   schva lu je  
3.1.  smlouvu o dílo s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky a pověřuje starostku města 

jejím podpisem, 
4 .   uk ládá  

4.1.  vedoucí RIM 
4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku. 

Termín: 08.06.2012 
 
 

R/419/2012 - 62. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  úhradu dluhu za vodné a stočné z faktury č. 2107547 ve výši 2.626 Kč a z faktury č. 2200883 ve 
výši 2.410 Kč formou tří splátek (2 x 1.678 Kč a 1 x 1.680 Kč) *** **********, nájemkyni domu čp. 
**** v ul. *********, 

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

1.3.  úhradu dluhu za vodné a stočné z faktury č. 2202017 ve výši 3.391 Kč formou tří splátek  
(2 x 1.130 Kč a 1 x 1.131 Kč) ********* ***********, spolumajiteli domu čp. *** v ul. *******, 

1.4.  dohodu o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady měsíčními splátkami uzavřenou s ********** 
**********, spolumajitelem domu čp. *** v ul. *******, a pověřuje starostku města jejím podpisem. 
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R/420/2012 - 62. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  na základě předložení nabídky firmou FATO a. s. vystavení objednávky na provedení stavebních 
prací ve výši 200.000 Kč bez DPH a pověřuje vedoucí odboru RIM jejím podpisem. 

 
 

R/421/2012 - 62. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  vyhodnocení veřejné zakázky TSm - dodávka ojetého automobilu pro přepravu 8 - 9 osob. 
 
 

R/422/2012 - 62. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  společné prohlášení města Dvůr Králové nad Labem a společnosti VODOVODY A KANALIZACE 
Dvůr Králové n. L. s. r. o. v souvislosti s uzavřením dohody o narovnání a pověřuje starostku 
města jeho podpisem. 

 
 

R/423/2012 - 62. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s podáním žádosti o dotaci ve výši 70.000 Kč na částečné pokrytí nákladů spojených se 
zpracováním tzv. pomocného analytického přehledu (PAP) odboru financování územních 
rozpočtů a programového financování Ministerstva financí ČR do 31. května 2012, 

2 .   schva lu je  
2.1.  podání žádosti o dotaci ve výši 70.000 Kč odboru financování územních rozpočtů 

a programového financování Ministerstva financí ČR do 31. května 2012 a pověřuje starostku 
města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RAF 

3.1.1.  zajistit podání žádosti o dotaci ve výši 70.000 Kč odboru financování územních rozpočtů 
a programového financování Ministerstva financí ČR. 

Termín: 31.05.2012 
 
 

R/424/2012 - 62. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   dopo r uču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Dvůr Králové nad Labem za rok 
2011 jako součást závěrečného účtu města Dvůr Králové nad Labem za rok 2011.  

 
 

R/425/2012 - 62. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit závěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2011 spolu se zprávou o výsledku 
přezkoumání hospodaření města Dvůr Králové nad Labem za rok 2011 s vyjádřením souhlasu 
s celoročním hospodařením bez výhrad.  

 
 

R/426/2012 - 62. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pro rozpočtový rok 2012  provedení přezkumu hospodaření města Dvůr Králové nad Labem 
Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a pověřuje starostku města v tomto smyslu v souladu 
s ustanovením § 4, odst. 1) zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních 
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samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů požádat o toto 
přezkoumání do 15.06.2012 Krajský úřad Královéhradeckého kraje.  

 
 

R/427/2012 - 62. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zápisy z kontrol výsledků hospodaření za rok 2011 na:  ZŠ Schulzovy sady, ZŠ 5. května, ZŠ 
Strž, ZŠ Podharť, ZUŠ, MŠ Drtinova, MŠ E. Krásnohorské, v Městské knihovně Slavoj, 
v Hankově domě, městském kulturním zařízení, v Městském muzeu, v Domě dětí a mládeže 
Jednička, v Pečovatelské službě Města Dvůr Králové nad Labem a v Technických službách 
města Dvora Králové nad Labem, 

1.2.  hospodářské výsledky jednotlivých městem zřízených příspěvkových organizací uvedených 
v bodě 1.1 za rok 2011 jako součást závěrečného účtu města Dvůr Králové nad Labem za rok 
2011, 

 
 

R/428/2012 - 62. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s odvodem hotovostí, vybraných z parkovacích automatů v majetku města Dvůr Králové nad 
Labem, v zajištěných obalech peněžnímu ústavu Československá obchodní banka, a.s., 

2 .   schva lu je  
2.1.  v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů Smlouvu o příjmu hotovosti v zajištěných obalech s Československou obchodní bankou, 
se sídlem Praha 5, Radlická 333/150 a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

 
 

R/429/2012 - 62. 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, vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 4/2012 Sazebník úhrad za 
poskytování informací v roce 2012, 

2 .   souh las í  
2.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RAF 

3.1.1.  zajistit zveřejnění tohoto vnitřního předpisu. 
Termín: 31.05.2012 

 
 

R/430/2012 - 62. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 2128/14, č. 3753/1 obě 
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 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 číslo IV-12-2009581/VB/2 se 

společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, která je 
na základě plné moci zastoupena Milanem Schejbalem, se sídlem Kocbeře 91, 544 64 
a pověřuje starostku města jejím podpisem. 
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R/431/2012 - 62. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 41 v čp. 1982, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, Soně Zábrodské, 
******* ******** ****, **** ******* *** ***** na dobu neurčitou od 01.07.2012 za smluvní nájemné 
3.465 Kč, tj. 55 Kč/m2/měsíc s možností zvyšování o inflaci předchozího roku, 

1.2.  nájemní smlouvu na byt č. 41 v čp. 1982, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, se Soňou 
Zábrodskou, ******* ******** ****, **** ******* *** *****, na dobu neurčitou od 01.07.2012 za 
předpokladu, že Soňa Zábrodská 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/432/2012 - 62. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 1 v čp. 587, Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem o velikosti 
114,10 m², dispozičně řešen jako 3+1, manželům Miloši a Miladě Menclovým za částku  
4.792 Kč/měsíc, tj. 42 Kč/m²/měsíc dle Pravidel pro hospodaření s městskými byty, za podmínky 
uvolnění městského bytu č. 11 v čp. 1228 v ul. Bezručova, Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  nájemní smlouvu na byt č. 1 v čp. 587 v ul. Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem na dobu 
určitou 1 rok od 01.06.2012 a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2 .   m ění  
2.1.  část usnesení č. R/393-1.1/2012 - 61. Rada města Dvůr Králové nad Labem - text "dle Pravidel 

pro hospodaření s městskými byty" se vypouští. 
 
 

R/433/2012 - 62. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 11 v čp. 963, ul. Sladkovského, Dvůr Králové nad Labem, dohodou ke 
dni 31.05.2012, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 11 v čp. 963, ul. Sladkovského, Dvůr Králové nad 
Labem s Michaelem Benešem a Hanou Benešovou, ************ ***, **** ******* *** *****, ke dni 
31.05.2012 a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

1.3.  záměr města nepronajímat byt č. 11 v čp. 963, ul. Sladkovského, Dvůr Králové nad Labem 
z důvodu připravovaného prodeje domu po bytových jednotkách, v souladu s usnesením 
zastupitelstva města č. Z/71/2011 - 3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem. 

 
 

R/434/2012 - 62. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 6 v čp. 830, Kotkova, Dvůr Králové nad Labem jako byt bez 
předběžného určení - obálkovou metodou, za min. cenu 2.728 Kč/m2/měsíc dle Pravidel pro 
hospodaření s městskými byty, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 6 v čp. 830 ve složení: Jan Bém (náhradník Dušan Kubica), 
Jiří Janeček (náhradník Jaroslava Hiltscherová) a Helena Mojiková (náhradník Jana Lejsková), 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RIM-EMM 

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

Termín: 06.06.2012 
 
 

R/435/2012 - 62. 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. 2277/11 o výměře 770 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
za kupní cenu 540.021 Kč Michalu Pichovi, **** ****** *****, *** ** *******, 
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1.2.  schválit kupní smlouvu na pozemkovou parcelu č. 2277/11 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
s Michalem Pichou, **** ****** *****, *** ** ******* a pověřit starostku města jejím podpisem, 

1.3.  schválit prodej pozemkové parcely č. 2277/12 o výměře 767 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
za kupní cenu 551.200 Kč Martinu a Renatě Novákovým, ********* ****** ****, **** ******* *** *****, 

1.4.  schválit kupní smlouvu na pozemkovou parcelu č. 2277/12 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
s Martinem a Renatou Novákovými, ********* ****** ****, *** ** **** ******* *** ***** a pověřit 
starostku města jejím podpisem, 

2 .   vyh lašu je  
2.1.  výběrové řízení obálkovou metodou na prodej pozemku v obytné zóně Sylvárov - 5. kolo, a to 

pozemkové parcely č. 2277/8 o výměře 1.509 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, označené jako 
pozemek č. 1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za minimální nabídkovou cenu 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 pozemku 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.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem vyhlášení výběrového 
řízení dle části 3.1. tohoto usnesení, do 30.07.2012. 

Termín: 06.06.2012 
 
 

R/436/2012 - 62. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit prodej pozemkových parcel č. 4337 o výměře 55 m2, č. 4772 o výměře 57 m2 obě v k. ú. 
Dvůr Králové nad Labem za dohodnutou kupní cenu ve výši 400 Kč/m2 Haně Pojezdné, ******** 
**,  *** ** **** ******* *** *****, 

1.2.  schválit kupní smlouvu s Hanou Pojezdnou, ******** **, *** ** **** ******* *** ***** a pověřit 
starostku města jejím podpisem. 

 
 

R/437/2012 - 62. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   nesouh las í  

1.1.  se zřízením věcného břemene spočívajícího v právu chůze a jízdy na pozemkových parcelách 
č. 113/5, č. 113/23 obě v k. ú. Sylvárov pro Miloše a Jitku Suchomelovy, ******** ****, *** ** **** 
******* *** *****. 

 
 

R/438/2012 - 62. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem pozemkové parcely č. 947/2 o výměře 188 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za 
dohodnutou cenu 10.000 Kč/rok na dobu určitou od 01.06.2012 do 30.06.2013, společnosti 
BIOOBCHOD.CZ s.r.o., Dobrovského 338, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  nájemní smlouvu na pronájem pozemkové parcely č. 947/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

1.3.  pronájem části stavební parcely č. 585/1 o výměře 140 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za 
dohodnutou cenu 10.000 Kč/rok na dobu určitou od 01.06.2012 do 30.06.2013, od společnosti 
BIOOBCHOD.CZ s.r.o., Dobrovského 338, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

1.4.  nájemní smlouvu na pronájem části stavební parcely č. 585/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
a pověřuje starostku města jejím podpisem. 
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R/439/2012 - 62. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   odk ládá  

1.1.  své rozhodnutí ve věci udělení dodatečného souhlasu s umístěním kanalizační přípojky v části 
pozemkové parcely č. 3684 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem a uzavření smlouvy o umístění, a to 
do doby obnovy části kanalizační stoky a narovnání právního vztahu k této části kanalizační 
stoky. 

 
 

R/440/2012 - 62. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zápis z jednání likvidační komise dne 26.04.2012, 
2 .   schva lu je  

2.1.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 2 ekologickou likvidací, 
2.2.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 3 ekologickou likvidací, 
2.3.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 4 ekologickou likvidací, 
2.4.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 5 ekologickou likvidací, 
2.5.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 6 ekologickou likvidací, 
2.6.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 7 - "A" ekologickou likvidací, "B" ze seznamu majetku 

předaného do správy organizaci ZUŠ R. A. Dvorského a vrácení do evidence majetku města, "C" 
ze seznamu majetku předaného do správy organizaci ZUŠ R. A. Dvorského a zařazení tohoto 
majetku do seznamu majetku předaného do správy organizace Městské muzeum, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

3.1.1.  zajistit dohled nad vyřazením věcí a doložení schváleného způsobu likvidace věcí 
z majetku dle částí 2.1. až 2.6. "A" tohoto usnesení, 

Termín: 30.06.2012 
3.2.  vedoucí ŠKS 

3.2.1.  zajistit sepsání nové zřizovací listiny organizace Městské muzeum dle části 2.6. "C" tohoto 
usnesení. 

Termín: 30.06.2012 
 
 

R/441/2012 - 62. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr výpůjčky pozemkové parcely č. 4605 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
2 .   uk ládá  

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

výpůjčky dle článku 1.1. tohoto usnesení. 
Termín: 05.06.2012 

 
 

R/442/2012 - 62. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu pozemkové parcely č. 220/5 v k. ú. Žirecká Podstráň, 
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: 05.06.2012 
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R/443/2012 - 62. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu stavebních parcel č. 4536 a č. 4537 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: 04.06.2012 

 
 

R/444/2012 - 62. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat pozemkovou parcelu č. 97/7 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 
2 .   uk ládá  

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

dle článku 1.1. tohoto usnesení. 
Termín: 01.06.2012 

 
 

R/445/2012 - 62. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části pozemkové parcely č. 2020/3 o výměře 237 m2 a části stavební parcely č. 907/1 
o výměře 290 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za cenu 5 Kč/m2/rok, tj. roční nájemné  
2.635 Kč, Karlu a Petře Dušátkovým, ***** ********* ***, *** ** **** ******* *** *****, 

1.2.  nájemní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem. 
 
 

R/446/2012 - 62. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části pozemkové parcely č. 2316/1 o výměře 30 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za 
cenu 5 Kč/m2/rok, tj. za roční nájemné 150 Kč, Davidu Červenému, ***** ******** ***, *** ** **** 
******* *** *****, 

1.2.  nájemní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem. 
 
 

R/447/2012 - 62. 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. 66/2012, nereagoval žádný 
zájemce, 

2 .   vyzývá  
2.1.  případné zájemce k podání nabídky na pronájem  nebytového prostoru č. 8 v čp. 40, náměstí 

T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, za těchto podmínek: 
- minimální cena nájmu 600 Kč/m2/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního růstu 
- nájemní smlouva na dobu určitou 5 let 
- využití nebytového prostoru může být i v rozporu s jeho stavebně-technickým určením 
- kritéria výběru: cena - koef. 0,6, využití nebytového prostoru - koef. 0,4, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

3.1.1.  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, včetně výzvy k podání nabídky dle části 2.1.  tohoto usnesení. 

Termín: 06.06. 2012 



Strana 9/12 

 

R/448/2012 - 62. 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. 65/2012, 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, včetně výzvy k podání nabídky za cenu 600 Kč/m2/rok včetně uplatnění 
meziročního inflačního růstu a za ostatních podmínek, stanovených usnesením  
č. R/851-1.3,2.1/2011 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem z 20.09.2011. 

Termín: 06.06. 2012 
 
 

R/449/2012 - 62. 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. 67/2012, 
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 cenu 10.000 Kč/měsíc/celý 
nebytový prostor, včetně uplatnění meziročního inflačního růstu a za ostatních 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: 06.06. 2012 
 
 

R/450/2012 - 62. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  pokácení dřevin rostoucích na pozemku parc. č. 3728/1, k. ú. Dvůr Králové nad Labem dle 
přílohy tohoto materiálu. 

 
 

R/451/2012 - 62. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   revoku je  

1.1.  usnesení č. R/349/2012 - 59. Rada města Dvůr Králové nad Labem, 
2 .   schva lu je  

2.1.  ukončení nájmu nebytového prostoru č. 1 v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad 
Labem, dohodou ke dni 30.06.2012 s Vlastimilem Němečkem, ******** ****, **** ******* *** *****, 

2.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor č. 1 v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, 
Dvůr Králové nad Labem, s Vlastimilem Němečkem, ******** ****, **** ******* *** *****, 
k 30.06.2012 a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

 
 

R/452/2012 - 62. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodloužení smlouvy o ubytování na byt č. 32 v čp. 950, Boženy Němcové, Dvůr Králové nad 
Labem, 

1.2.  dodatek č. 11 ke smlouvě o ubytování na byt č. 32 v čp. 950, Boženy Němcové, Dvůr Králové 
nad Labem s Natašou Piskorovou, ****** ******* ***, **** ******* *** *****, na základě kterého bude 
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smlouva z 11.06.2002 prodloužena na dobu určitou 1 rok, tj. do 30.06.2013 a pověřuje starostku 
města jeho podpisem. 

 
 

R/453/2012 - 62. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem zřídit malokapacitní potravinovou 
banku pro zájemce či uživatele sociální služby azylový dům v Domě Žofie, Bezručova 1006, Dvůr 
Králové nad Labem, kteří se nacházejí v krizové životní situaci, 

2 .   souh las í  
2.1.  s registrací Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem jako provozovatele 

potravinářského podniku, za účelem dle bodu 1.1. tohoto usnesení, 
3 .   udě lu je  

3.1.  souhlas Pečovatelské službě Města Dvůr Králové nad Labem k přijímání potravinových produktů 
do potravinové banky Domu Žofie, Bezručova 1006, Dvůr Králové nad Labem, formou 
sponzorských darů, od data zaregistrování organizace jako provozovatele potravinářského 
podniku, na dobu neurčitou. 

 
 

R/454/2012 - 62. 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 731, do operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt EU peníze školám. 

 
 

R/455/2012 - 62. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  podání žádosti Základní školou Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, o grant 
z programu Academy of Central European Schools na projekt "Média chrání planetu", 

 
 

R/456/2012 - 62. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   jm enu je  

1.1.  Mgr. Ivana Jugla na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola Schulzovy 
sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, na období 6 let od 01.08.2012 do 31.07.2018, 
a pověřuje starostku města podpisem jmenovacího dekretu. 

 
 

R/457/2012 - 62. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje Hankovu domu, městskému kulturnímu 
zařízení, náměstí Václava Hanky 299, Dvůr Králové nad Labem, ve výši 20.000 Kč na projekt 
Dny R. A. Dvorského, 

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 ve výši 20.000 Kč do návrhu nejbližší rozpočtové změny. 

 
 

Termín: 07.06.2012 
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R/458/2012 - 62. 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, ve výši 15.000 Kč na projekt "18. ročník celostátní 
soutěže amatérských filmů JUNIORFILM - Memoriál Jiřího Beneše a Zlaté slunce Dvůr Králové 
nad Labem 2012 - Český videosalon - zemské kolo", 

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 ve výši 15.000 Kč do návrhu nejbližší rozpočtové změny. 

Termín: 07.06.2012 
 
 

R/459/2012 - 62. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   s tanovu je  

1.1.  obcím, za předškolní vzdělávání dětí v mateřských školách zřízených městem Dvůr Králové nad 
Labem ve školním roce 2012/13,  úhradu poměrné části neinvestičních výdajů ve výši  
6.000 Kč/dítě. 

 
 

R/460/2012 - 62. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje Základní škole Podharť, Dvůr Králové nad 
Labem, Máchova 884, ve výši 10.000 Kč na projekt "Výchova  ke zdraví v 6. a 7. ročníku", 

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 ve výši 10.000 Kč do návrhu nejbližší rozpočtové změny. 

Termín: 07.06.2012 
 
 

R/461/2012 - 62. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  odměny za mimořádné aktivity, dle přílohy č. 2, ředitelkám a řediteli škol, ředitelce školského 
zařízení a zástupkyni ředitelky Základní školy Podharť. Výplata odměn je možná jen v rámci 
přidělených mzdových prostředků. 

 
 

R/462/2012 - 62. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s aktualizací předmětu výpůjčky tj. majetku uvedeného v příloze č. 1 dodatku č. 2 ke smlouvě 
o výpůjčce, uzavřené mezi městem Dvůr Králové nad Labem a Základní školou Strž, Dvůr 
Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, 

2 .   schva lu je  
2.1.  dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Dvůr Králové nad Labem a Základní školou 

Strž, Dvůr Králové nad Labem s účinností od 30.05.2012 a pověřuje starostku města jeho 
podpisem. 
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R/463/2012 - 62. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s doplněním usnesení č. R/409/2012 - 61. RM z 15.05.2012 o bod: nedoporučuje zastupitelstvu 
města 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 - Sboru dobrovolných hasičů na výměnu 
plechových vrat domu čp. 855, Palackého, Dvůr Králové nad Labem. 

 
 

R/464/2012 - 62. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   pověřu je  

1.1.  člena zastupitelstva města MUDr. Libora Senetu k přijetí prohlášení o uzavření manželství 
v souladu s § 4 odst.1  zákona č. 94/1963 Sb., o rodině ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

R/465/2012 - 62. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s prominutím režijního poplatku ve výši 3.000 Kč za uzavření manželství v hospitálu Kuks 
Tomášovi Mayerovi, trvale bytem **** **, *** ** ***** 

 
 

R/466/2012 - 62. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč Matyáši Kuhnovi, ****** ***** ********** ****, *** **  **** 
******* *** *****, 

1.2.  darovací smlouvu dle bodu 1.1. s Matyášem Kuhnem, ****** ***** ********** ****, *** **  **** ******* 
*** ***** a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

 
 
 
 
 

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