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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

64. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané dne 12.06.2012 

 

R/468/2012 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů poskytnutí vyrovnávací platby ve výši 200.000 Kč pro Městskou nemocnici, 
a.s. ve Dvoře Králové nad Labem za plnění závazku veřejné služby - zajištění provozu dětské 
LSPP v roce 2012, 

1.2.  schválit Smlouvu o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za 
plnění závazku veřejné služby pro výše uvedený účel s Městskou nemocnicí, a. s. se sídlem 
Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové nad Labem  a pověřit starostku města podpisem této 
smlouvy. 

 
 

R/469/2012 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit rozpočtovou změnu č. 2 pro rok 2012 včetně změn v rámci jednotlivých organizačních 
jednotek rozpočtu (ORJ) a změn závazných ukazatelů, která upravuje schválený rozpočet na rok 
2012 zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení : 
 
· na straně příjmů zvyšuje   o   18.922,97 tis. Kč 
· na straně výdajů zvyšuje   o     8.658,82 tis. Kč 
· ve financování upravuje    o   10.264,15 tis. Kč  
 
Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2012 
· na straně příjmů       304.625,44 tis. Kč 
· na straně výdajů       290.410,51 tis. Kč 
· financování         -14.214,93 tis. Kč 
 
 

R/470/2012 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  
1.   schva lu je  

1.1.  hospodářské výsledky jednotlivých městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2011, 
jejich rozdělení do jednotlivých fondů, včetně případného posílení investičního fondu z rezervního 
fondu, dále odvody do rozpočtu zřizovatele dle § 28 odst. (6) písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a úpravy stávajících 
výší neinvestičních příspěvků pro zřízené příspěvkové organizace na rok 2012, vše dle přiložené 
tabulky Rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2011. 
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R/471/2012 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit pronájem vodovodů a kanalizací v majetku města specifikovaných v příloze č. 4 Smlouvy 
o provozování vodohospodářského majetku, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu, za účelem 
jejich provozování, společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem,  
IČ 28818334, se sídlem Raisova 1032, Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  schválit ve smyslu předchozího bodu Smlouvu o provozování vodohospodářského majetku 
uzavřenou podle § 8 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu, podle § 269 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku a podle § 663 - 684 zákona 
č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, vše ve znění platných předpisů mezi městem Dvůr 
Králové nad Labem, coby vlastníkem pronajímaného majetku specifikovaným v příloze č. 4 této 
smlouvy, a společností Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., 
a pověřit starostku města jejím podpisem. 

 
 

R/472/2012 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zápis z otevírání obálek, zprávu hodnotící komise o posouzení a vyhodnocení nabídek na akci: 
"Oprava fasády bytového domu čp. 57 na náměstí TGM ve Dvoře Králové nad Labem" 
z 30.05.2012 a snížení ceny uchazečem z 01.06.2012, 

2 .   rozhodu je  na  zák ladě  doporučení  hodnot íc í  kom ise  
2.1.  o výběru nabídky firmy Lestav, spol. s r. o., Žirecká Podstráň 70, Dvůr Králové nad Labem, 

s nabídkovou cenou 860.000 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.  vedoucí RIM 

4.1.1.  informovat účastníka veřejné zakázky o jejím výsledku, 
Termín: 20.06.2012 

4.2.  vedoucímu RAF 
4.2.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu nejbližší rozpočtové změny. 

Termín: 11.09.2012 
 
 

R/473/2012 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zápis z otevírání obálek, zprávu hodnotící komise o posouzení a vyhodnocení nabídek a protokol 
o průběhu e-aukce veřejné zakázky na akci: "Výměna střešní krytiny domu čp. 58 na náměstí 
TGM Dvůr Králové nad Labem" z 30.05.2012 a 04.06.2012, 

2 .   rozhodu je  
2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, že nejvhodnější 

nabídkou je nabídka firmy LESTAV, spol. s r. o., Žirečská Podstráň 70, 544 01 Dvůr Králové nad 
Labem, s nabídkovou cenou 433.003 Kč včetně DPH, 

2.2.  o dalším pořadí uchazečů podle výhodnosti jejich nabídek takto: 
2. Pavelka PKP, Mánesova 1224, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, s nabídkovou cenou  

437.760 Kč včetně DPH 
3. František Kramár, Žireč 20, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, s nabídkovou cenou 484.302 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: 15.06.2012 
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4.2.  vedoucímu RAF 
4.2.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu nejbližší rozpočtové změny. 

Termín: 11.09.2012 
 
 

R/474/2012 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, časový harmonogram, okruh 
navržených uchazečů, zadávací dokumentaci včetně SOD a potřebných a nutných formulářů 
a realizaci akce: "Oprava živičného krytu v ul. Švehlova" ve Dvoře Králové nad Labem v souladu 
s článkem 4, bod 4 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem - Pravidla pro zadávání 
zakázek malého rozsahu, 

1.2.  zveřejnění této veřejné zakázky v souladu s článkem 4, bod 4 vnitřního předpisu města Dvůr 
Králové nad Labem - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, 

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, 

2 .   rozhodu je  
2.1.  v souladu s článkem 4, odst. 4 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem - Pravidla pro 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, že pro zveřejňování bude použit systém E-ZAK  
a k hodnocení nebude použita e-aukce, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM 

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

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

zahájila svoji činnost prvním jednáním 25.06.2012 v 09:30 h před otevíráním obálek 
s doručenými nabídkami, 

Termín: 26.06.2012 
3.2.  vedoucímu RAF 

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

 
 

R/475/2012 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zápis z otevírání obálek, zprávu hodnotící komise o posouzení a vyhodnocení nabídek a protokol 
o průběhu e-aukce veřejné zakázky na akci: "Rekonstrukce osvětlení sportovní haly ZŠ Strž" ve 
Dvoře Králové nad Labem z 30.05.2012 a 05.06.2012, 

2 .   rozhodu je  
2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, že nejvhodnější 

nabídkou je nabídka firmy HMS - elektro, s. r. o., Vorlech 256, Dvůr Králové nad Labem, 
s nabídkovou cenou 529.584 Kč včetně DPH, 

2.2.  o dalším pořadí uchazečů podle výhodnosti jejich nabídek takto: 
2. Milan Schejbal, Kocbeře 91, s nabídkovou cenou 535.584 Kč včetně DPH 
3. Elektrocentrum Krkonoše, s. r. o., V. Nováka 219, Trutnov, s nabídkovou cenou 579.160 Kč 

včetně DPH 
4. Rudolf Kulíšek, Štítného 3074, Dvůr Králové nad Labem, s nabídkovou cenou 597.906 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, 
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4.   uk ládá  
4.1.  vedoucí RIM 

4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku. 
Termín: 18.06.2012 

 
 

R/476/2012 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  
1.   schva lu je  

1.1.  úhradu dluhu za vodné a stočné z faktury č. 2107900 ve výši 835 Kč a z faktury č. 2201505 ve 
výši 1.072 Kč formou tří splátek (2 x 635 Kč a 1 x 637 Kč) ********* *******, majiteli domu čp. ** 
v *******, 

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

1.3.  úhradu dluhu za vodné a stočné z faktury č. 2202621 ve výši 5.193 Kč formou tří splátek  
(3 x 1.731 Kč) ******* *******, majitelce domu čp. *** v ul. ************, 

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

 
 

R/477/2012 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  
1.   schva lu je  

1.1.  obnovení pěšího propojení kolem bývalého závodu TIBA Vorlech, 
2 .   uk ládá  

2.1.  vedoucí RIM 
2.1.1.  jednat s vlastníkem fy CARLA, spol. s r. o., 

Termín: 31.07.2012 
3 .   schva lu je  

3.1.  pokračovat v přípravě dalšího stupně projektové dokumentace východního obchvatu města, 
4 .   uk ládá  

4.1.  starostce města 
4.1.1.  jednat s Královéhradeckým krajem o zařazení dopravní vyhledávací studie východního 

obchvatu města do plánu investic Královéhradeckého kraje, 
Termín: 28.09.2012 

5 .   souh las í  
5.1.  s vyjádřením urbanisticko-architektonické komise rady města k záměru přístavby lékárny na 

křižovatce ulic Presslova a 17. listopadu. 
 
 

R/478/2012 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  
1.   schva lu je  

1.1.  text dopisu - žádost o úhradu nákladů spojených s údržbou pozemků ve vlastnictví 
Královéhradeckého kraje ve správě SÚS KHK na území města Dvůr Králové nad Labem, 
adresovaný hejtmanovi Královéhradeckého kraje, a pověřuje starostku města  jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  řediteli Technických služeb města 

2.1.1.  provést nezbytnou údržbu pozemků (komunikací i travnatých ploch) ve vlastnictví 
Královéhradeckého kraje, ve správě SÚS KHK na území města Dvůr Králové nad Labem 
a náklady s tím spojené vyúčtovat městu dle schváleného ocenění prací a služeb pro 
město. 

Termín: 30.10.2012 
Kontrolní termín: 30.08.2012 

Termín: průběžně 
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R/479/2012 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  
1.   ukonču je  

1.1.  platnost svého usnesení č. 1095b)/2008 - 71. RM z 01.12.2008, 
2 .   souh las í  

2.1.  aby starostka města pověřila Radmilu Horáček Fiľakovskou, vedoucí odboru rozvoje, investic 
a majetku města Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, aby jménem  města Dvůr Králové 
nad Labem činila v plném rozsahu veškeré právní úkony spojené se zastupováním města ve 
všech správních řízeních vedených před obecnými i speciálními správními úřady a orgány státní 
správy, v nichž je město v pozici účastníka, s tím, že výše uvedená je oprávněna k podepisování 
všech žádostí i jiných dokumentů s touto činností souvisejících a k zajišťování všech dokladů 
s tímto spojených a je oprávněna pro jednotlivá správní řízení udělit plnou moc jiné osobě 
k zastupování města ve výše uvedeném rozsahu, a pověřuje starostku města podpisem 
pověření. 

 
 

R/480/2012 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  
1.   neschva lu je  

1.1.  žádost pana Jaroslava Voborníka na změnu nájemní smlouvy na pronájem sociálního bytu č. 14  
v čp. 734, Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem z doby určité na dobu neurčitou, 

2 .   schva lu je  
2.1.  pronájem bytu č. 14 v čp. 734, Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem, jako bytu sociálního, 

přiděleného v mimořádně tíživé životní situaci, Jaroslavu Voborníkovi, *********** ***, **** ******* 
*** *****, na dobu určitou 1 rok, tj. na období 18.08.2012 - 17.08.2013, 

2.2.  nájemní smlouvu na byt č. 14 v čp. 734, Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem, přidělený jako byt 
sociální v mimořádně tíživé životní situaci, s Jaroslavem Voborníkem, *********** ***, **** ******* 
*** *****, s účinností od 18.08.2012 na dobu určitou 1 rok, za cenu stanovenou dle Pravidel pro 
hospodaření s městskými byty a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

 
 

R/481/2012 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit prodej stavebních parcel č. 3185 o výměře 186 m2, č. 3186 o výměře 178 m2 a č. 3187 
o výměře 189 m2, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu 350 Kč/m2, tj. za 
celkovou kupní cenu 193.550 Kč do podílového spoluvlastnictví:  
Brokešové Adéle, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve výši 
1/24 za kupní cenu 8.065 Kč, 
Dufkovi Miloši, bytem ***** ******* ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve 
výši 1/24 za kupní cenu 8.065 Kč, 
Erwerthové Editě, ***** ******* **, *** ** *******, do spoluvlastnického podílu ve výši 1/24 za kupní 
cenu 8.064 Kč, 
Grygerové Monice, ***** ********** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve 
výši 1/48 za kupní cenu 4.032 Kč, 
manželům Miroslavu a Vlastě Hamplovým, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do 
spoluvlastnického podílu ve výši 1/24 za kupní cenu 8.065 Kč, 
manželům Františku a Anežce Chmelíkovým, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do 
spoluvlastnického podílu ve výši 1/24 za kupní cenu 8.065 Kč, 
JUTA a. s., se sídlem Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové nad Labem, do spoluvlastnického 
podílu ve výši 1/24 za kupní cenu 8.065 Kč, 
Kalousové Anně, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve výši 
1/24 za kupní cenu 8.065 Kč, 
Králíčkové Elišce, ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve výši 
1/24 za kupní cenu 8.065 Kč, 
Bc. Levitnerové Jaroslavě, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického 
podílu ve výši 1/24 za kupní cenu 8.065 Kč, 
Mahelové Monice, ***** **** ******** **, *** ** **** ********, do spoluvlastnického podílu ve výši 1/24 
za kupní cenu 8.065 Kč, 



Strana 6/20 

manželům Markovi Martinu, ***** ******* ******** ****, ***  ** **** ******* *** ***** a Markové Vlastě, 
***** ** ******, ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve výši 1/24 za kupní 
cenu 8.065 Kč, 
manželům Ing. Mertlíkovi Vladimíru a PaedDr. Mertlíkové Zuzaně, ***** ********* ***, *** ** **** 
******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve výši 1/24 za kupní cenu 8.064 Kč, 
Mrkvové Martě, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve výši 
1/24 za kupní cenu 8.065 Kč, 
Noskové Daniele, ***** ********** ***, *** ** **********, do spoluvlastnického podílu ve výši 1/24 za 
kupní cenu 8.065 Kč, 
manželům Lubomíru a Janě Russovým, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do 
spoluvlastnického podílu ve výši 1/24 za kupní cenu 8.064 Kč, 
Sivákové Libuši, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve výši 
1/24 za kupní cenu 8.064 Kč, 
manželům Janu a Stanislavě Stolínovým, ***** * ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do 
spoluvlastnického podílu ve výši 1/24 za kupní cenu 8.064 Kč, 
manželům Jiřímu a Aleně Šůnovým, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do 
spoluvlastnického podílu ve výši 1/24 za kupní cenu 8.064 Kč, 
Tyčovi Václavu, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve výši 
1/24 za kupní cenu 8.064 Kč, 
Valáškovi Miroslavu, ***** ******* ****** ******* ***, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického 
podílu ve výši 1/24 za kupní cenu 8.064 Kč, 
Vejnarové Lidmile, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve 
výši 1/24 za kupní cenu 8.064 Kč, 
manželům Jaroslavu a Věře Větvičkovým, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do 
spoluvlastnického podílu ve výši 1/24 za kupní cenu 8.064 Kč, 
Vítku Ľubomírovi, ***** ******* *******, *** ** *******, do spoluvlastnického podílu ve výši 1/48 za 
kupní cenu 4.032 Kč, 
Vojtěchu Jiřímu, ***** ******** ******, *** ** **** **********, do spoluvlastnického podílu ve výši 1/24 
za kupní cenu 8.064 Kč, 
  

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

R/482/2012 - 64. 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. 979/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
1.2.  uložit vedoucí RIM-EMM zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem 

záměr prodat část pozemkové parcely č. 979/2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem. 
 
 

R/483/2012 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 52 v čp. 1974, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, Janě Šindelářové, 
******* ******** ****, **** ******* *** ***** na dobu neurčitou od 01.09.2012 za smluvní nájemné 
4.290 Kč, tj. 76 Kč/m2/měsíc s možností zvyšování o inflaci předchozího roku, 

1.2.  nájemní smlouvu na byt č. 52 v čp. 1974, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, s Janou 
Šindelářovou, ******* ******** ****, **** ******* *** *****, na dobu neurčitou od 01.09.2012 za 
předpokladu, že Jana Šindelářová 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/484/2012 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 21 v čp. 2905, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, manželům 
Voňkovým, ******* ****** ****, **** ******* *** ***** na dobu neurčitou od 12.07.2012 za smluvní 
nájemné 5.217 Kč, tj. 65 Kč/m2/měsíc s možností zvyšování o inflaci předchozího roku, 
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1.2.  nájemní smlouvu na byt č. 21 v čp. 2905, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, 
s manžely Milošem Voňkou a Ĺubicou Voňkovou, *** ******* ****** ****, **** ******* *** *****, na 
dobu neurčitou od 12.07.2012 za předpokladu, že před podpisem nájemní smlouvy uhradí kauci 
ve výši trojnásobku měsíčního nájemného vč. plnění poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu 
a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

 
 

R/485/2012 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu ** ** * *** ***, ***********, **** ******* *** *****, Jaroslavu Hermanovi a Marice 
Pačanové, *********** ***, **** ******* *** *****, na dobu určitou 13.06.2012 - 31.03.2013, odchylně 
od Pravidel pro hospodaření s městskými byty, 

1.2.  nájemní smlouvu na byt ** ** * *** ***, ***********, **** ******* *** *****, s Jaroslavem Hermanem 
a Marikou Pačanovou, *********** ***, **** ******* *** *****, na dobu určitou 13.06.2012 - 
31.03.2013, za dohodnuté nájemné 50 Kč/m2/měsíc, za předpokladu, že Jaroslav Herman 
a Marika Pačanová 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/486/2012 - 64. 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. 979/2 a část pozemkové parcely č. 979/21  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  uložit vedoucí RIM-EMM zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem 
záměr prodat část pozemkové parcely č. 979/2 a část pozemkové parcely č. 979/21, obě  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem. 

 
 

R/487/2012 - 64. 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. 135 o výměře 1 151 m2 v k. ú. Lanžov, obci Lanžov sídlem 
Lanžov 2, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, za sazbu 25 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 
28.775 Kč, 

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

R/488/2012 - 64. 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. 787/40 o výměře 115 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
Gabriele Gažovičové, ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** ***** a Lukáši Sýkorovi, ***** ********* 
***, *** ** **** ******* *** *****, za sazbu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 23.000 Kč, 

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

R/489/2012 - 64. 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. 792/99  a č. 787/46 o výměře 207 m2 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem, Karlu Žihlovi a JUDr. Daniele Žihlové, *** ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, 
za sazbu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 41.400 Kč, 

1.2.  schválit kupní smlouvu dle části 1.1. a pověřit starostku města jejím podpisem, 
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1.3.  schválit prodej pozemkové parcely č. 792/100 o výměře 84 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
Jaroslavu a Heleně Gažovičovým, oba ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, za sazbu 200 
Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 16.800 Kč, 

1.4.  schválit kupní smlouvu dle části 1.3. a pověřit starostku města jejím podpisem, 
1.5.  schválit prodej pozemkových parcel č. 792/101 a č. 787/41 o celkové výměře 171 m2 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, Luboru Budinskému, ***** * ***** ****, *** ** *********** a Petře Hurdálkové, 
bytem *********** ****, *** ** **** ******* *** *****, za sazbu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 
34.200 Kč, 

1.6.  schválit kupní smlouvu dle části 1.5. a pověřit starostku města jejím podpisem, 
1.7.  schválit prodej pozemkové parcely č. 787/42 o výměře 26 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

Janě Bíbové, ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, za sazbu 200 Kč/m2, tj. za celkovou 
kupní cenu 5.200 Kč, 

1.8.  schválit kupní smlouvu dle části 1.7. a pověřit starostku města jejím podpisem. 
 
 

R/490/2012 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat stavební parcelu č. 4554/2 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: 19.06.2012 

 
 

R/491/2012 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  
1.   revoku je  

1.1.  usnesení č. R/896/2011 - 35. Rada města Dvůr Králové nad Labem, 
2 .   schva lu je  

2.1.  pronájem pozemkové parcely č. 2311/90 o výměře 347 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za 
cenu 5 Kč/m2/rok, tj. za roční nájemné 1.735 Kč, Společenství pro dům č. p. 1637 ve Dvoře 
Králové nad Labem, se sídlem Raisova 1637, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

2.2.  nájemní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem. 
 
 

R/492/2012 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  
1.   souh las í  

1.1.  s umístěním přivaděče ve tvaru žirafy k ZOO Dvůr Králové ve tvaru žiraf na pozemkové parcele 
č. 1619/4 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   nesouh las í  
2.1.  s umístěním přivaděčů k ZOO Dvůr Králové ve tvaru žiraf na pozemkové parcele č. 1619/2  

v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
3 .   uk ládá  

3.1.  vedoucí RIM-EMM 
3.1.1.  jednat o možnosti umístění přivaděčů k ZOO Dvůr Králové na pozemkových parcelách 

č. 4808 a 3769/21, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, v jiném provedení. 
Termín: 22.06.2012 

 
 

R/493/2012 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit nabytí části pozemkové parcely č. 32 a části 12 obě v k. ú. Žireč Ves pod stavbou 
chodníku, dle geometrického plánu č. 108-271/2009, označená jako nově vzniklá pozemková 
parcela č. 464/3 o výměře 8 m2, za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2 od Ladislava Zavřela, ***** **, 
**** ******* *** ***** a Pavla Zavřela, ***** **, **** ******* *** *****, 
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1.2.  schválit kupní smlouvu s Ladislavem Zavřelem, ***** **, **** ******* *** ***** a Pavlem Zavřelem, 
***** **, **** ******* *** ***** a pověřit starostku města jejím podpisem. 

 
 

R/494/2012 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit nabytí vodovodního řadu z PVC 90 o délce 168,2 m včetně ovládacích armatur, 
1 podzemního hydrantu a kanalizačního řadu z PVC DN 300 o délce 167,9 m, 5 betonových 
kanalizačních šachet DN 1000 mm s litinovými poklopy od Petra a Blanky Janákových, ******** 
***, **** ******* *** *****, Radka Bartha, ** ****** ****, **** ******* *** *****, Rudolfa a Blanky 
Kuklových, ** ****** ****, **** ******* *** *****, Evy Matulové, ********* ****, **** ******* *** *****, Jitky 
Jiránkové, ********* ****, **** ******* *** *****, Josefa Samka, ********** ****, **** ******* *** *****, 
Kateřiny Veselé, ********* ******* ****, **** ******* *** *****, Martina a Lucie Ševců, ******** ****, **** 
******* *** *****, Jaroslava a Libuše Krausových, ********* ***, **** ******* *** *****, Šárky 
Baudyšové, ********* ***, **** ******* *** *****, Martiny Maňáskové, ********* ****** ****, **** ******* 
*** *****, Michala Náhlovského, ********* ****, **** ******* *** *****, 

1.2.  schválit darovací smlouvu s Petrem a Blankou Janákovými, ******** ***, **** ******* *** *****, 
Radkem Barthem, ** ****** ****, **** ******* *** *****, Rudolfem a Blankou Kuklovými, ** ****** ****, 
**** ******* *** *****, Evou Matulovou, ********* ****, **** ******* *** *****, Jitkou Jiránkovou, ********* 
****, **** ******* *** *****, Josefem Samkem, ********** ****, **** ******* *** *****, Kateřinou Veselou, 
********* ******* ****, **** ******* *** *****, Martinem a Lucií Ševců, ******** ****, **** ******* *** *****, 
Jaroslavem a Libuší Krausovými, ********* ***, **** ******* *** *****, Šárkou Baudyšovou, ********* 
***, **** ******* *** *****, Martinou Maňáskovou, ********* ****** ****, **** ******* *** *****, Michalem 
Náhlovským, ********* ****, **** ******* *** ***** a pověřit starostku města jejím podpisem. 

 
 

R/495/2012 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  neschválit prodej části pozemkové parcely č. 947/1 a pozemkové parcely č. 947/2 obě  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem. 

 
 

R/496/2012 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit odkoupení pozemkových parcel č. 3571/50 o výměře 97 m2, č. 3571/52 o výměře 10 m2, 
č. 3571/56 o výměře 240 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2 od 
podílových spoluvlastníků dle výpisu LV č. 9031, který tvoří přílohu tohoto usnesení, 

1.2.  schválit odkoupení pozemkové parcely č. 3571/37 o výměře 10 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2 od podílových spoluvlastníků dle výpisu LV č. 5619, 
který tvoří přílohu tohoto usnesení, 

1.3.  schválit odkoupení pozemkové parcely č. 180/8 o výměře 2 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2 od podílových spoluvlastníků dle výpisu LV č. 5618, který tvoří 
přílohu tohoto usnesení, 

1.4.  schválit odkoupení pozemkové parcely č. 3571/55 o výměře 5 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2 od podílových spoluvlastníků dle výpisu LV č. 5620, 
který tvoří přílohu tohoto usnesení, 

1.5.  pověřit starostku města podpisem kupních smluv obsahujících obligatorní náležitosti dle bodů 
1.1., 1.2., 1.3., 1.4. tohoto usnesení. 
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R/497/2012 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit záměr směnit část pozemkové parcely č. 567 za část pozemkové parcely č. 1245 a část 
stavební parcely č. 1174/2 všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  uložit vedoucí RIM-EMM zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem 
záměr směnit část pozemkové parcely č. 567 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem. 

 
 

R/498/2012 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  
1.   ukonču je  

1.1.  platnost části  usnesení č. R/321/2012 - 59. RM z 24.04.2012 - 2.1. a 2.2. ve věci prodeje bytové 
jednotky č. 1988/13 v domě čp. 1987, 1988, 1989 nábřeží Benešovo, 

 
2 .   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

2.1.  schválit prodej bytové jednotky č. 1988/13 v domě čp. 1987, 1988, 1989 nábřeží Benešovo, 
v obci a k. ú. Dvůr Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu a st. p. č. 2346, 2347 a 2348 ve výši 240/17416 **** ******** **********, ******* **, **** ******* 
*** ***** za celkovou kupní cenu 303.727 Kč, 

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

R/499/2012 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu ** ** * *** ****, ******* ********, **** ******* *** *****, jako bytu sociálního, přiděleného 
v mimořádně tíživé životní situaci, Pavlíně Peckové, ******* ******** ****, **** ******* *** *****, na 
dobu určitou 1 rok od 01.10.2012 do 30.09.2013, za cenu 2.750 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu na byt č. 12 v čp. 1989, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, jako na 
byt sociální, přidělený v mimořádně tíživé životní situaci, na dobu určitou 1 rok Pavlíně Peckové, 
******* ******** ****, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

 
 

R/500/2012 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  
1.   ukonču je  

1.1.  platnost části  usnesení č. R/323/2012 - 59. RM z 24.04.2012 - 2.1. a 2.2. ve věci prodeje bytové 
jednotky č. 1987/13 v domě čp. 1987, 1988, 1989 nábřeží Benešovo, 

2 .   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  
2.1.  schválit prodej bytové jednotky č. 1987/13 v domě čp. 1987, 1988, 1989 nábřeží Benešovo, 

v obci a k. ú. Dvůr Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu a st. p. č. 2346, 2347 a 2348 ve výši 203/17416 Martinovi 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/501/2012 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 3370/2, č. 3370/15 obě 
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.800 Kč vč. příslušné 
sazby DPH, 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IP-12-2004167/VB/1 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/502/2012 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem pozemkové parcely č. 4200 o výměře 156 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za cenu 
5 Kč/m2/rok, tj. roční nájemné 780 Kč, Václavu Čeplovi, ***** ****** ***, *** ** **** ******* *** *****, 

1.2.  nájemní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem. 
 
 

R/503/2012 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části pozemkové parcely č. 1085/1 o výměře 100 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
za 5 Kč/m2/rok, tj. roční nájemné 500 Kč, Martině Kábrtové, ***** ********* ****** ****, *** ** **** 
******* *** *****, 

1.2.  nájemní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem. 
 
 

R/504/2012 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  zrušit usnesení písmeno  s) 20. zasedání MZ z 03.10.2001 schvalující prodej pozemkové parcely 
č. 385/8 v k. ú. Doubravice, 

1.2.  schválit vrácení uhrazené kupní ceny ve výši 10.100 Kč Petru Koutskému, ******** ****,  
*** ** ****** *******. 

 
 

R/505/2012 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 1835/1, č. 3736, č. 3844 
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 100 Kč bez příslušné 
sazby DPH za každý započatý metr pozemku zatíženého plynárenským zařízením a se zřízením 
stavby na pozemkových parcelách č. 1835/1, č. 3736, č. 3844 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby s VČP 

Net, s. r. o., Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové, která je na základě plné moci zastoupena 
společností RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno a pověřuje 
starostku města jejím podpisem. 

 
 

R/506/2012 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 61 v čp. 2900, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, manželům 
Schejbalovým, ******* ****** ****, **** ******* *** ***** na dobu neurčitou od 01.08.2012 za smluvní 
nájemné 3.821 Kč, tj. 70 Kč/m2/měsíc s možností zvyšování o inflaci předchozího roku, 

1.2.  nájemní smlouvu na byt č. 61 v čp. 2900, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem,  
s manžely Josefem Schejbalem a Helenou Schejbalovou, *** ******* ****** ****, **** ******* *** 
*****, na dobu neurčitou od 01.08.2012 za předpokladu, že před podpisem nájemní smlouvy 
uhradí kauci ve výši trojnásobku měsíčního nájemného vč. plnění poskytovaných v souvislosti 
s užíváním bytu a pověřuje starostku města jejím podpisem. 
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R/507/2012 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 22 v čp. 72, Revoluční, Dvůr Králové nad Labem, Martě Grusové, ********* **, 
**** ******* *** *****, dle Pravidel pro hospodaření s městskými byty, na dobu určitou 2 roky, 

1.2.  nájemní smlouvu na byt č. 22 v čp. 72, Revoluční, Dvůr Králové nad Labem s Martou Grusovou, 
********* **, **** ******* *** *****, na dobu určitou 2 roky, počínaje 01.09.2012 tj. do 31.08.2014, za 
cenu 4.200 Kč/měsíc, za předpokladu, že 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/508/2012 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  
1.   ukonču je  

1.1.  platnost svého usnesení č. R/916/2011 - 35. RM z 18.10.2011 a navazujícího č. R/968/2011 -  
37. RM z 01.11.2011 ve věci postupu při prodeji bytů z majetku města, 

1.2.  platnost části svého usnesení č. R/1107/2011 - 43. RM - 1.2. z 20.12.2011 ve věci postupu při 
prodeji bytů z majetku města, 

2 .   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  
2.1.  ukončit platnost části svého usnesení č. Z/196/2012 9. ZM - 2.1. z 08.03.2012 ve věci postupu při 

prodeji bytů z majetku města, 
2.2.  schválit navýšení prostředků, vložených prodávajícím do fondu oprav společenství vlastníků 

jednotek, které vznikne v domech s byty, prodanými dle zák. č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů, na 
10% ze součtu hodnot ocenění bytů,  které bylo použito pro stanovení nabídkové ceny na 
jednotlivé byty, pokud dojde k prodeji všech bytových jednotek v domě v prvním kole nabídek. 

 
 

R/509/2012 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zápis z jednání likvidační komise 31.05.2012, 
2 .   schva lu je  

2.1.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 2 ekologickou likvidací, 
2.2.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 3 "A" ekologickou likvidací, 
2.3.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 3 "B" ze seznamu majetku předaného do správy 

organizaci Technické služby města Dvora Králové nad Labem a vrácení do evidence majetku 
města a jeho následné vyřazení z majetku města prodejem společnosti EKO-KOM, a. s. za 
zůstatkovou cenu 254.532 Kč, 

2.4.  kupní smlouvu se společností EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

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  2.3. tohoto usnesení, 

Termín: 30.06.2012 
3.2.  vedoucímu OŽP 

3.2.1.  předložit starostce města k podpisu kupní smlouvu na prodej 171 ks odpadových nádob dle 
části 2.3. a 2.4. tohoto usnesení. 

Termín: 30.06.2012 
 
 

R/510/2012 - 64. 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. 32/512/2012 týkající se pozemkové 
parcely č. 477/3 v k. ú. Žirecká Podstráň s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve 
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věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 a pověřit starostku 
města jejím podpisem. 

 
 

R/511/2012 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  odklad splatnosti nájemného za nebytový prostor č. 1 v čp. 1 a čp. 2 na náměstí T. G. Masaryka 
ve Dvoře Králové nad Labem Martinu Šporerovi, Pražská 394,  Děčín XXXII-Boletice nad Labem 
dle uzavřené Dohody o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady měsíčními splátkami  do 
31.07.2012, 

1.2.  dodatek č. 1 k dohodě o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady měsíčními splátkami s Martinem 
Šporerem, Pražská 394, Děčín XXXII-Boletice nad Labem a pověřuje starostku města jeho 
podpisem. 

 
 

R/512/2012 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit prodej bytové jednotky č. 1902/13 v domě čp. 1902 nábřeží Benešovo, v obci  
a k. ú. Dvůr Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu 
a st. p. č. 2263 ve výši 492/7737 Zdence Brslínkové, ******* ******** ****, **** ******* *** ***** za 
celkovou kupní cenu 459.123 Kč s tím, že doporučuje schválit úhradu kupní ceny následujícím 
způsobem: 

- část kupní ceny v částce 3.000 Kč bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,  
- zbytek 456.123 Kč bude uhrazen do 3 měsíců od vkladu kupní smlouvy v katastru nemovitostí, 

1.2.  ve smyslu bodu 1.1. schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím  podpisem, 
1.3.  schválit prodej bytové jednotky č. 1902/31 v domě čp. 1902 nábřeží Benešovo, v obci  

a k. ú. Dvůr Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu 
a st. p. č. 2263 ve výši 484/7737 manželům Petrovi a Markétě Hlavatým, ******* ******** ****, **** 
******* *** ***** za celkovou kupní cenu 436.425 Kč s tím, že doporučuje schválit úhradu kupní 
ceny následujícím způsobem: 

- část kupní ceny v částce 20.000 Kč byla uhrazena před podpisem kupní smlouvy,  
- zbytek 416.425 Kč bude uhrazen do 3 měsíců od vkladu kupní smlouvy v katastru nemovitostí, 

1.4.  ve smyslu bodu 1.3. schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím  podpisem, 
1.5.  schválit poskytnutí slevy ve výši 15 % z kupní ceny prodávané bytové jednotky č. 1902/32 

v domě čp. 1902 nábřeží Benešovo manželům Michalovi a Kateřině Súkupovým  * ******* * ****** 
******** ***** ** ****** ****, 

1.6.  schválit prodej bytové jednotky č. 1902/32 v domě čp. 1902 nábřeží Benešovo, v obci  
a k. ú. Dvůr Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu 
a st. p. č. 2263 ve výši 497/7737 manželům Michalovi a Kateřině Súkupovým, ******* ******** ****, 
**** ******* *** ***** za celkovou kupní cenu 451.640 Kč, 

1.7.  ve smyslu bodu 1.5. a 1.6. schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem. 
 
 

R/513/2012 - 64. 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. 97/7 o výměře 78 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za 
kupní cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 15.600 Kč, firmě JUTA a. s., Dukelská 417, 
544 15 Dvůr Králové nad Labem, za podmínky, že v době ukončení zveřejnění nebude k prodeji 
námitek ze strany občanů ani organizací,  
 
 

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



Strana 14/20 

R/514/2012 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 1852/4 o výměře 49 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo 
nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 a pověřit starostku podpisem žádosti o bezúplatný převod. 

 
 

R/515/2012 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením sjezdu a  zpevněného vjezdu na části pozemkové parcely č. 564 v k. ú. Žirecká 
Podstráň a se vstupem na pozemkovou parcelu č. 564 v k. ú. Žirecká Podstráň, 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvu o umístění s Liborem a Jitkou Vymetalovými, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** 

a pověřuje starostku města jejím podpisem. 
 
 

R/516/2012 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit prodej bytové jednotky č. 1984/11 v domě čp. 1984, čp. 1985 v ulici Roháčova, v obci 
a k. ú. Dvůr Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu 
a st. p. č. 2238 a 2339 a p. p. č. 4829 ve výši 607/7314 Mgr. Lucii Bahýlové, ******** ****, **** 
******* *** ***** za celkovou kupní cenu 499.994 Kč, 

1.2.  ve smyslu bodu 1.1. schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem, 
1.3.  schválit prodej bytové jednotky č. 1984/12 v domě čp. 1984, čp. 1985 v ulici Roháčova, v obci 

a k. ú. Dvůr Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu 
a st. p. č. 2238 a 2339 a p. p. č. 4829  ve výši 607/7314 Karlu Nohejlovi, ******** ****, **** 
******* *** ***** za celkovou kupní cenu 499.994 Kč, 

1.4.  ve smyslu bodu 1.3. schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem, 
1.5.  schválit prodej bytové jednotky č. 1984/21 v domě čp. 1984, čp. 1985 v ulici Roháčova, v obci 

a k. ú. Dvůr Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu 
a st. p. č. 2238 a 2339 a p. p. č. 4829  ve výši 607/7314 Anně Kejzarové, ******** ****, **** 
******* *** ***** za celkovou kupní cenu 506.035 Kč, 

1.6.  ve smyslu bodu 1.5. schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem, 
1.7.  schválit prodej bytové jednotky č. 1984/22 v domě čp. 1984, čp. 1985 v ulici Roháčova, v obci 

a k. ú. Dvůr Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu 
a st. p. č. 2238 a 2339 a p. p. č. 4829  ve výši 637/7314 Mileně Pavlasové, ******** ****, **** 
******* *** ***** za celkovou kupní cenu 506.035 Kč, 

1.8.  ve smyslu bodu 1.7. schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem, 
1.9.  schválit prodej bytové jednotky č. 1984/31 v domě čp. 1984, čp. 1985 v ulici Roháčova, v obci 

a k. ú. Dvůr Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu 
a st. p. č. 2238 a 2339 a p. p. č. 4829  ve výši 607/7314 Miladě Škeříkové, ******** ****, **** 
******* *** ***** za celkovou kupní cenu 506.035 Kč, 

1.10.  ve smyslu bodu 1.9. schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem, 
1.11.  schválit prodej bytové jednotky č. 1985/11 v domě čp. 1984, čp. 1985 v ulici Roháčova, v obci 

a k. ú. Dvůr Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu 
a st. p. č. 2238 a 2339 a p. p. č. 4829  ve výši 607/7314 Jakubovi Kastnerovi, ******** ****, **** 
******* *** ***** za celkovou kupní cenu 499.994 Kč, 

1.12.  ve smyslu bodu 1.11. schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem, 
1.13.  schválit prodej bytové jednotky č. 1985/12 v domě čp. 1984, čp. 1985 v ulici Roháčova, v obci 

a k. ú. Dvůr Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu 
a st. p. č. 2238 a 2339 a p. p. č. 4829  ve výši 607/7314 Marii Zeifartové, ******** ****, **** 
******* *** ***** za celkovou kupní cenu 499.994 Kč, 

1.14.  ve smyslu bodu 1.13. schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem, 
1.15.  schválit prodej bytové jednotky č. 1985/21 v domě čp. 1984, čp. 1985 v ulici Roháčova, v obci 

a k. ú. Dvůr Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu 
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a st. p. č. 2238 a 2339 a p. p. č. 4829 ve výši 607/7314 Janě Ševčíkové, ******** ****, **** 
******* *** ***** za celkovou kupní cenu 507.271 Kč, 

1.16.  ve smyslu bodu 1.15. schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem, 
1.17.  schválit prodej bytové jednotky č. 1985/22 v domě čp. 1984, čp. 1985 v ulici Roháčova, v obci 

a k. ú. Dvůr Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu 
a st. p. č. 2238 a 2339 a p. p. č. 4829 ve výši 607/7314 manželům Milanovi a Pavlíně 
Syrůčkovým, ******** ****, **** ******* *** ***** za celkovou kupní cenu 507.271 Kč, 

1.18.  ve smyslu bodu 1.17. schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem, 
1.19.  schválit prodej bytové jednotky č. 1985/32 v domě čp. 1984, čp. 1985 v ulici Roháčova, v obci 

a k. ú. Dvůr Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu 
a st. p. č. 2238 a 2339 a p. p. č. 4829 ve výši 607/7314 manželům Pavlovi a Evě Pajurkovým, 
******** ****, **** ******* *** ***** za celkovou kupní cenu 507.271 Kč, 

1.20.  ve smyslu bodu 1.19. schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem. 
 
 

R/517/2012 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit prodej bytové jednotky č. 1987/11 v domě čp. 1987, čp. 1988, čp. 1989 nábřeží 
Benešovo, v obci a k. ú. Dvůr Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na 
společných částech domu a st. p. č. 2346, 2347 a 2348 ve výši 671/17416 manželům Evě 
a Jaromírovi Rejlovým, ******* ******** ****, **** ******* *** ***** za celkovou kupní cenu  
510.232 Kč, 

1.2.  ve smyslu bodu 1.1. schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem, 
1.3.  schválit prodej bytové jednotky č. 1987/21 v domě čp. 1987, čp. 1988, čp. 1989 nábřeží 

Benešovo, v obci a k. ú. Dvůr Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na 
společných částech domu a st. p. č. 2346, 2347 a 2348 ve výši 445/17416 Aleši Radoňovi, 
******* ******** ****, **** ******* *** ***** za celkovou kupní cenu 338.556 Kč, 

1.4.  ve smyslu bodu 1.3. schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem, 
1.5.  schválit prodej bytové jednotky č. 1987/23 v domě čp. 1987, čp. 1988, čp. 1989 nábřeží 

Benešovo, v obci a k. ú. Dvůr Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na 
společných částech domu a st. p. č. 2346, 2347 a 2348 ve výši 508/17416 Jarmile Brokešové, 
******* ******** ****, **** ******* *** ***** za celkovou kupní cenu 379.470 Kč, 

1.6.  ve smyslu bodu 1.5. schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem, 
1.7.  schválit prodej bytové jednotky č. 1987/33 v domě čp. 1987, čp. 1988, čp. 1989 nábřeží 

Benešovo, v obci a k. ú. Dvůr Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na 
společných částech domu a st. p. č. 2346, 2347 a 2348 ve výši 508/17416 Hedvice Čiperové, 
******* ******** ****, **** ******* *** ***** za celkovou kupní cenu 440.437 Kč, 

1.8.  ve smyslu bodu 1.7. schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem, 
1.9.  schválit prodej bytové jednotky č. 1988/11 v domě čp. 1987, čp. 1988, čp. 1989 nábřeží 

Benešovo, v obci a k. ú. Dvůr Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na 
společných částech domu a st. p. č. 2346, 2347 a 2348 ve výši 701/17416 Zlatušce 
Horáčkové, ******* ******** ****, **** ******* *** ***** za celkovou kupní cenu 548.402 Kč, 

1.10.  ve smyslu bodu 1.9. a 1.21. schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem, 
1.11.  schválit prodej bytové jednotky č. 1988/22 v domě čp. 1987, čp. 1988, čp. 1989 nábřeží 

Benešovo, v obci a k. ú. Dvůr Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na 
společných částech domu a st. p. č. 2346, 2347 a 2348 ve výši 507/17416 Daně Krebsové, 
******* ******** ****, **** ******* *** ***** za celkovou kupní cenu 386.544 Kč, 

1.12.  ve smyslu bodu 1.11. schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem, 
1.13.  schválit prodej bytové jednotky č. 1988/23 v domě čp. 1987, čp. 1988, čp. 1989 nábřeží 

Benešovo, v obci a k. ú. Dvůr Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na 
společných částech domu a st. p. č. 2346, 2347 a 2348 ve výši 524/17416 manželům  
Ing. Zdeňku a Věře Pohlovým, ******* ******** ****, **** ******* *** ***** za celkovou kupní cenu 
414.381 Kč, 

1.14.  ve smyslu bodu 1.13. schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem, 
1.15.  schválit prodej bytové jednotky č. 1988/31 v domě čp. 1987, čp. 1988, čp. 1989 nábřeží 

Benešovo, v obci a k. ú. Dvůr Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na 
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společných částech domu a st. p. č. 2346, 2347 a 2348 ve výši 534/17416 Renátě Koutské, 
******* ******** ****, **** ******* *** ***** za celkovou kupní cenu 399.376 Kč, 

1.16.  ve smyslu bodu 1.15. schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem, 
1.17.  schválit prodej bytové jednotky č. 1988/42 v domě čp. 1987, čp. 1988, čp. 1989 nábřeží 

Benešovo, v obci a k. ú. Dvůr Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na 
společných částech domu a st. p. č. 2346, 2347 a 2348 ve výši 518/17416 Kateřině Larové, 
******* ******** ****, **** ******* *** ***** za celkovou kupní cenu 391.350 Kč, 

1.18.  ve smyslu bodu 1.18. schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem, 
1.19.  schválit prodej bytové jednotky č. 1989/23 v domě čp. 1987, čp. 1988, čp. 1989 nábřeží 

Benešovo, v obci a k. ú. Dvůr Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na 
společných částech domu a st. p. č. 2346, 2347 a 2348 ve výši 462/17416 Michalovi 
Smíškovi, ******* ******** ****, **** ******* *** ***** za celkovou kupní cenu 342.122 Kč, 

1.20.  ve smyslu bodu 1.19. schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem, 
1.21.  schválit poskytnutí slevy ve výši 15 % z kupní ceny prodávané bytové jednotky č. 1988/11 

v domě čp. 1987, 1988, 1989, ******* ********, ******** *********, ******* ******** ****, **** ******* 
*** *****, * ******* * ****** ******** **** 

 
 

R/518/2012 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   odvo lává  

1.1.  pověření udělené Ing. Milanu Tučkovi na základě usnesení RM číslo 1225/2009 - 73. RM 
12.01.2009, 

2 .   schva lu je  
2.1.  pověření k jednání s finančním úřadem v záležitostech daně z převodu nemovitostí a daně 

darovací pro Elenu Mocovu a Ivanu Huňatovou a pověřuje starostku města jejich podpisy. 
 
 

R/519/2012 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  zrušit usnesení č. Z/172-1.1.,1.2./2011 - 8. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem 
z 13.12.2011, kterým byl schválen prodej pozemkové parcely č. 2277/9 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem a kupní smlouva, 

1.2.  schválit prodej pozemkové parcely č. 2277/9 o výměře 864 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
dle geometrického plánu č. 4217-201/2012 za kupní cenu ve výši 615.575 Kč Tomáši Bénovi, 
******* ***, **** ******* *** *****, 

1.3.  schválit kupní smlouvu s Tomášem Bénou, ******* ***, **** ******* *** ***** a pověřit starostku 
města jejím podpisem. 

 
 

R/520/2012 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s rozšířením smluvního vztahu se společností Melco, spol. s. r. o. o rozšíření kompletní péče 
o modul Personalistika, 

2 .   schva lu je  
2.1.  Dodatek č. 3 ke Smlouvě o kompletní péči k projektu Vema č. KP/VEMA/102/2007 se společností 

Melco, spol. s. r. o. a pověřuje starostku města jeho podpisem. 
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R/521/2012 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s § 23 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, výjimky 
z počtu dětí ve třídách Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428 a ve 
třídách Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, ve školním roce 2012/2013, dle 
přílohy č. 2. 

 
 

R/522/2012 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   urču je  

1.1.  plat řediteli Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, s účinností od 
01.08.2012, dle přílohy č. 1 zprávy, a pověřuje starostku města podpisem platového výměru, 

1.2.  plat řediteli Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, s účinností od 
01.09.2012, dle přílohy č. 2 zprávy, a pověřuje starostku města podpisem platového výměru. 

 
 

R/523/2012 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zápis ze sociální komise RM č. 6 z 30.05.2012, 
2 .   schva lu je  

2.1.  umístění MUDr. Miroslava Kvocha, **** **********, ******* ******** ****, **** ******* *** *****, Jarmily 
Kolářové, **** **********, ******* ** a Marty Posltové, **** **********, ******* ***, **** ******* *** *****, 
do domu s pečovatelskou službou Dvůr Králové nad Labem, v uvedeném pořadí. 

 
 

R/524/2012 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit zřizovací listinu Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem, Sladkovského 520, 
Dvůr Králové nad Labem, s platností od 01.07.2012, a pověřit starostku města jejím podpisem. 

 
 

R/525/2012 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu o úhradě neinvestičních výdajů za předškolní vzdělávání dítěte ******* *******, trvale 
bytem Trotina **, mezi městem Dvůr Králové nad Labem a obcí Trotina a pověřuje starostku 
města jejím podpisem. 

 
 

R/526/2012 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s URBAPLAN spol. s r. o., jejímž předmětem je „Územní plán 
Dvůr Králové nad Labem“ a pověřuje starostku města podpisem dodatku. 

 
 

R/527/2012 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s prodloužením doby nájmu nebytových prostor v budově čp. 35, náměstí T. G. Masaryka do 
31.07.2015, 

1.2.  s vyplacením nevyčerpané částky na opravy ve výši 452.589,28 Kč společnosti Eurospol - 
Trading, s. r. o. nejpozději do 31.07.2012, 
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2.   schva lu je  
2.1.  dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RAF 

3.1.1.  zajistit proplacení částky 452.589,28 Kč na bankovní účet č. 273245193/0300, vedený 
ČSOB a. s. 

Termín: 31.07.2012 
 
 

R/528/2012 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění veřejnoprávní 
smlouvu s obcí Kohoutov na zajištění výkonu úkolů Městské policie Dvůr Králové nad Labem dle 
zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii v platném znění na akci „Lidová řemesla“ pořádanou 
obcí Kohoutov a pověřit starostku jejím podpisem. 

 
 

R/529/2012 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s udělením plné moci k zastupování města Dvůr Králové nad Labem v řízení o zrušení věcného 
břemene, které je vedeno před Okresním soudem v Trutnově pod sp. zn: 15C 98/2011-63 na 
základě žaloby společnosti Holiday-Pacific Homes-Bohemia, spol. s r. o., 

2 .   zm ocňu je  
2.1.  Mgr. Kateřinu Kavalírovou, advokátku Advokátní kanceláře Nypl, Novák, Kavalírová a partneři se 

sídlem Dukelská 15, Hradec Králové, 500 02 k zastupování města Dvůr Králové nad Labem 
v řízení o zrušení věcného břemene, které je vedeno před Okresním soudem v Trutnově pod  
sp. zn: 15C 98/2011-63 na základě žaloby společnosti Holiday-Pacific Homes-Bohemia,  
spol. s r. o. a pověřuje starostku města podpisem plné moci. 

 
 

R/530/2012 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, odvolat z funkce předsedy osadního výboru Žireč Jindřicha Hauke, 
s platností k 21.06.2012 a jmenovat novým předsedou osadního výboru Boženu Saifrtovou, 
bytem ***** **, s platností od 21.06.2012. 

 
 

R/531/2012 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s udělením plné moci k zastupování města Dvůr Králové nad Labem jako opatrovníka Marty 
Kvačkové, ***. **.**.***** pro jednání před soudem ve věci sp. zn. 5C 56/2012, 

2 .   zm ocňu je  
2.1.  Mgr. Jana Bašeho, právníka města k zastupování města Dvůr Králové nad Labem jako 

opatrovníka Marty Kvačkové, ***. **.**.***** pro jednání před soudem ve věci  
sp. zn. 5C 56/2012 v rozsahu plné moci a pověřuje starostku města podpisem plné moci. 

 
 

R/532/2012 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  konečné oboustranně odsouhlasené znění dohody o narovnání mezi městem Dvůr Králové nad 
Labem a společností VODOVODY A KANALIZACE Dvůr Králové n. L. spol. s r. o., 
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2.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  
2.1.  schválit dohodu o narovnání vztahů mezi městem Dvůr Králové nad Labem a společností 

VODOVODY A KANALIZACE Dvůr Králové n. L. spol. s r. o. včetně jejich příloh a pověřit 
starostku města jejím podpisem. 

 
 

R/533/2012 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  informaci o stavu ve věci ČOV Dvůr Králové nad Labem a o postupu města Dvůr Králové nad 
Labem při řešení tohoto stavu, 

2 .   souh las í  
2.1.  s učiněnými právními kroky města a podáním: 

- návrhu na přijetí peněžité částky v celkové výši 1.673.000 Kč do soudní úschovy z 18.05.2012, 
- výzvy společnosti WWTP DKNL, s. r. o. k vrácení mimořádných záloh z 22.05.2012, 
- dohody o měsíčních platbách v souvislosti s čištěním odpadních vod mezi městem 

a společností WWTP DKNL, s. r. o. a LITAVE s. r. o. z 04.06.2012, 
- rozkladu proti usnesení MZe ČR, čj. 89780/2012-MZE-15132 z 06.06.2012, 
- návrhu vodoprávnímu úřadu Dvůr Králové nad Labem na zrušení rozhodnutí o předběžném 

opatření č. j. OŽP/53361-05/7423-05/ott z 09.11.2005, 
- vrácení faktury č. 2012005 společnosti LITAVE s. r. o., 
- vrácení faktury č. 20120012 společnosti EVORADO IMPORT, a. s., 
- vrácení kalkulace pro rok 2012 společnosti LITAVE s. r. o., 
- návrhu KÚ Královéhradeckého kraje na provedení cenové kontroly ve společnosti WWTP 

DKNL, s. r. o. a LITAVE s. r. o. 
 
 

R/534/2012 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  program 11. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného ve čtvrtek 
21.06.2012 od 15 hodin v aule gymnázia 
1. Zahájení 
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 
3. Výbory ZM 
4. Osadní výbor Žireč 
5. Prominutí pohledávky 
6. Splátkový kalendář 
7. Veřejnoprávní smlouva s obcí Kohoutov 
8. Dohoda o narovnání 
9. Majetkové záležitosti 
10. Zřizovací listina Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem 
11. Dotace z dotačního programu města na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou 

nemovitou kulturní památkou, nebo které se nacházejí na území Městské památkové 
zóny města Dvůr Králové nad Labem a na obnovu městských hradeb, resp. jejich částí 

12. Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2011 
13. Závěrečný účet města za rok 2011 
14. Smlouva o závazku veřejné služby - dětská LSPP 
15. Rozpočtová změna č. 2 pro rok 2012 
16. Diskuze 
17. Závěr  
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R/535/2012 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  vzít na vědomí zprávu o plnění usnesení přijatých zastupitelstvem města. 
 
 
 
 
 
 

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