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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

65. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 26.06.2012 

 

R/536/2012 - 65. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  a  vydává  

1.1.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 15/2012 Zajištění úkolů vyplývajících 
ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na MěÚ a MP Dvůr Králové nad Labem. 

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

3 .   uk ládá  
3.1.  tajemníkovi MěÚ 

3.1.1.  zajistit zveřejnění tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města. 
Termín: 29.06.2012 

 
 

R/537/2012 - 65. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  obsah zápisu do kroniky města za rok 2010, 
2 .   uk ládá  

2.1.  tajemníkovi MěÚ 
2.1.1.  zajistit tisk 5 ks kroniky za rok 2010. 

Termín: 31.07.2012 
 
 

R/538/2012 - 65. 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. 13/2012 Podpisový řád, 

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

R/539/2012 - 65. 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 ZŠ Komenského pro účely 
Městského úřadu ve Dvoře Králové nad Labem - servrovna" z 22.05.2012 a 25.05.2012, 
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2.   rozhodu je  
2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, že nejvhodnější 

nabídkou je nabídka firmy J. Pišta a spol., společnost s r. o., Dukelská 414, 544 01 Dvůr Králové 
nad Labem, s nabídkovou cenou 2.277.480 Kč včetně DPH, 

2.2.  o dalším pořadí uchazečů podle výhodnosti nabídek takto:  
2. STAVIR, s. r. o., Kalná Voda 2, 542 23 Mladé Buky, s nabídkovou cenou 2.289.478,80 Kč, 

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

podpisem smlouvy, 
4 .   uk ládá  

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

Termín: 25.06.2012 
 
 

R/540/2012 - 65. 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: "Redistribuce funkčních ploch v ZŠ Legionářská 
407, Dvůr Králové nad Labem" z 14.06.2012 a 19.06.2012, 

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

nabídkou je nabídka firmy Pavel Hauser - STAVHAUS, E. Krásnohorské 2318, Dvůr Králové nad 
Labem, s nabídkovou cenou 1.794.467 Kč včetně DPH, 

2.2.  o dalším pořadí uchazečů podle výhodnosti jejich nabídek takto: 
2. Pavelka Jaroslav - PKP, Mánesova 1224, Dvůr Králové nad Labem, s nabídkovou cenou 
1.799.164 Kč včetně DPH 
3. J. Pišta a spol., společnost s. r. o., Dukelská 414, Dvůr Králové nad Labem, s nabídkovou 
cenou 1.927.459 Kč včetně DPH, 

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

podpisem smlouvy, 
4 .   uk ládá  

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

Termín: 02.07.2012 
 
 

R/541/2012 - 65. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  dopis Osadního výboru Lipnice se žádostí o realizaci přechodu pro chodce v obci Lipnice, 
2 .   neschva lu je  

2.1.  zahájit v letošním roce přípravu veřejné zakázky malého rozsahu na stavbu: "Opatření pro 
zvýšení bezpečnosti dopravy - Přechod pro chodce na sil. II/300 v obci Lipnice u Dvora Králové - 
I. etapa", 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RAF 

3.1.1.  zahrnout potřebné finanční náklady na investiční akci: "Opatření pro zvýšení bezpečnosti 
dopravy - Přechod pro chodce na sil. II/300 v obci Lipnice u Dvora Králové nad Labem -  
I. etapa" do návrhu rozpočtu města pro rok 2013. 

Termín: 15.09.2012 
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R/542/2012 - 65. 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 části střechy ZŠ Žireč" 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: 14.09.2012 

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

zahájila svoji činnost prvním jednáním 16.07.2012 před otevíráním obálek s doručenými 
nabídkami. 

Termín: 16.07.2012 
 
 

R/543/2012 - 65. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zápis z otevírání obálek a protokol o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky na stavební práce 
z 25.06.2012 na akci: "Oprava živičného krytu komunikace v ulici Švehlova" ve Dvoře Králové 
nad Labem, 

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: 
COLAS CZ, a. s., Ke Klíčovu 9, 190 09 Praha 9, za nabídnutou cenu 409.998 Kč bez DPH,  
a o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek takto: 
2. místo - EUROVIA CS, a. s., Národní 10, 113 19 Praha 1, za nabídnutou cenu 430.009 Kč bez 
DPH, 
3. místo - M-SILNICE, a. s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, za nabídnutou cenu 438.175 Kč 
bez DPH, 
4. místo - SOVIS CZ, a. s., Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec Králové, za nabídnutou cenu 
440.872 Kč bez DPH, 
5. místo - SaM silnice a mosty, a. s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, za nabídnutou cenu 
469.365 Kč bez DPH, 
6. místo - Stavo&Sachs Kukleny, s. r. o., Honkova 272, 500 02 Hradec Králové, za nabídnutou 
cenu 480.500 Kč bez 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: 03.07.2012 
 
 

R/544/2012 - 65. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se změnou dílčích termínů úplného dokončení dokumentace pro stavební povolení včetně 
dokladů nutných k žádosti o stavební povolení na akci: "ČOV Dvůr Králové nad Labem", 
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2.   schva lu je  
2.1.  dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení na 

akci: "ČOV Dvůr Králové nad Labem" a pověřuje starostku města jeho podpisem. 
 
 

R/545/2012 - 65. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s úhradou jednorázové peněžité náhrady ve výši 314.400 Kč za uložení vodovodního řadu 
a přípojek do silničního pozemku silnice II/299 v kat. úz. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  
2.1.  "Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a provozu vodárenského vedení a zařízení a o omezení 

užívání nemovitostí" a pověřuje starostku města jejím podpisem. 
 
 

R/546/2012 - 65. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem pozemkových parcel č. 608/6, č. 620 a č. 621 o celkové výměře 20 205 m2 v k. ú. Bílé 
Poličany, za cenu 1.200 Kč/ha/rok, tj. roční nájemné 2.425 Kč, společnosti Hřebčín Jeníkov,  
v. o. s., se sídlem Červená Třemešná 60, 508 01 Hořice, 

1.2.  nájemní smlouvu dle článku 1.1. a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
1.3.  pronájem pozemkových parcel č. 1940/1, č. 1941/4, č. 1942/3, č. 1945/2, č. 1949/2, č. 1956/3, 

č. 1956/4, č. 1958/4, č. 1962/1, č. 1963/1, č. 1972, č. 3707/3, č. 3707/4, č. 3740/6 a č. 3744/4 
o celkové výměře 72 766 m2, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za cenu 1.800 Kč/ha/rok, 
tj. roční nájemné 13.098 Kč/rok, firmě Agro Verdek a. s., Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3, 
provozovna Husitská 1524, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

1.4.  nájemní smlouvu dle článku 1.3. a pověřuje starostku města jejím podpisem. 
 
 

R/547/2012 - 65. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 133 v čp. 400 v ul. Švehlova, Dvůr Králové nad Labem Veronice Farbárové, *** 
******** ***, **** ******* *** *****, na dobu určitou od 01.07.2012 do 30.06.2014 dle pravidel pro 
hospodaření s městskými byty, za dohodnuté nájemné 2.300 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu na byt č. 133 v čp. 400 v ul. Švehlova, Dvůr Králové nad Labem  s Veronikou 
Farbárovou,  ******** ***, **** ******* *** *****, na dobu určitou od 01.07.2012 do 30.06.2014, 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/548/2012 - 65. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   vyh lašu je  

1.1.  výběrová řízení na prodej volných bytových jednotek v majetku města Dvůr Králové nad Labem, 
kterého se mohou zúčastnit pouze osoby způsobilé k právním úkonům, tedy fyzické osoby starší 
18 let, s trvalým pobytem na území ČR a právnické osoby se sídlem na území ČR, za 
předpokladu, že nejsou dlužníky města ani příspěvkových organizací zřízených městem a zaplatí 
kauci v plné výši uvedené u jednotlivých bytových jednotek, a to nejpozději v den podání své 
nabídky, a které uvedou pravdivé údaje, jinak budou z výběrového řízení vyloučeny, 

1.2.  prodej volné bytové jednotky č. 1902/42  v čp. 1902, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad 
Labem, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 2263 v rozsahu 
494/7737 k celku, formou obálkové metody ve smyslu přílohy č. 1, za minimální nabídkovou cenu 
682.516 Kč, 
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1.3.  prodej volné bytové jednotky č. 1068/11 v čp. 1068, nábřeží Benešovo, včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu a na st. p. č. 1338 v rozsahu 536/1999 k celku, formou 
obálkové metody ve smyslu přílohy č. 2, za minimální nabídkovou cenu 825.330 Kč, 

1.4.  prodej volné bytové jednotky č. 511/ 22 v čp. 511, ulice Tylova, Dvůr Králové nad Labem, včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 849/1 v rozsahu 574/5052 
k celku, formou obálkové metody ve smyslu přílohy č. 3, za minimální cenu 656.225 Kč, 

1.5.  prodej volné bytové jednotky č. 1988/12 v čp. 1987,1988,1989 nábřeží Benešovo, včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č.  2346, č. 2347, č. 2348 
v rozsahu 522/17416 k celku, formou obálkové metody ve smyslu přílohy č. 4, za minimální 
nabídkovou cenu 636.908 Kč,   

1.6.  prodej volné bytové jednotky č. 1988/32 v čp. 1987,1988,1989 nábřeží Benešovo, včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 2346, č. 2347, č. 2348 
v rozsahu 508/17416 k celku,   formou obálkové metody ve smyslu přílohy č. 5, za minimální 
nabídkovou cenu 620.699 Kč, 

1.7.  prodej volné bytové jednotky č. 1989/13 v čp. 1987,1988,1989 nábřeží Benešovo, včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 2346, č. 2347, č. 2348 
v rozsahu 224/17416 k celku, formou obálkové metody ve smyslu přílohy č. 6, za minimální 
nabídkovou cenu 257.082 Kč, 

1.8.  prodej volné bytové jednotky č. 1989/21 v čp. 1987,1988,1989 nábřeží Benešovo, včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 2346, č. 2347, č. 2348 
v rozsahu 504/17416 k celku, formou obálkové metody ve smyslu přílohy č. 7, za minimální 
nabídkovou cenu 613.348 Kč, 

2 .   schva lu je  
2.1.  složení komise pro otevírání obálek a zároveň hodnotící komise ve složení Jan Bém, Petr 

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

3.1.  vedoucí RIM-EMM 
3.1.1.  zveřejnit podmínky výběrových řízení na jednotlivé volné bytové jednotky na úřední desce 

Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. 
Termín: 09.07.2012 

 
 

R/549/2012 - 65. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  informaci, že do výběrového řízení na pronájem bytu č. 61 v čp. 2901, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr 
Králové nad Labem (viz zveřejnění č. 64/2012) se nepřihlásil žádný zájemce, 

2 .   schva lu je  
2.1.  záměr města pronajmout byt č. 61 v čp. 2901, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem jako byt 

bez předběžného určení za min. cenu 4.549 Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) 
dle Pravidel pro hospodaření s městskými byty, 

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

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: 09.07.2012 
 
 

R/550/2012 - 65. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením sjezdu a  zpevněného vjezdu na části pozemkové parcely č. 2294/1 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem a se vstupem na pozemkovou parcelu č. 2294/1 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, 
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2.   schva lu je  
2.1.  smlouvu o umístění s Ing. Petrem Rohovským a Ing. Markétou Rohovskou, ********* ****, *** ** 

**** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jejím podpisem. 
 
 

R/551/2012 - 65. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením sjezdu a  zpevněného vjezdu na části pozemkové parcely č. 1034/41 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem a se vstupem na pozemkovou parcelu č. 1034/41 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvu o umístění se Soňou Rejlovou, ****** ***** ****, *** ** **** ******* *** ***** a pověřuje 

starostku města jejím podpisem. 
 
 

R/552/2012 - 65. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 3653/1 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem v rozsahu dle geometrického plánu č. 4198-026/2012, za jednorázovou finanční náhradu 
ve výši 500 Kč včetně příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2004583/VB/02 s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na základě plné moci zastoupena 
společností GEOŠRAFO s. r. o., se sídlem Hradec Králové, Zemědělská 1091/3b, 500 03 
a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

 
 

R/553/2012 - 65. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s umístěním plynovodní přípojky v pozemkové parcele č. 739/21 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
a se vstupem na pozemkovou parcelu č. 739/21 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 739/21 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 100 Kč/m2 bez příslušné sazby DPH za 
každý započatý metr pozemku zatíženého plynárenským zařízením pro VČP Net, s. r. o., 
Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové, 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvu o umístění s Josefem Valešem, ** ****** ****, *** ** **** ******* *** ***** a pověřuje 

starostku města jejím podpisem. 
 
 

R/554/2012 - 65. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene spočívajícího v právu průchodu po částech 
pozemkových parcel č. 113/5, č. 113/23 obě v k. ú. Sylvárov za jednorázovou úplatu ve výši 
5.000 Kč pro vlastníky pozemkových parcel č. 115/2, č. 113/12 a stavební parcely č. 16 všechny 
v k. ú. Sylvárov, a to za podmínky úhrady geometrického plánu na vymezení rozsahu věcného 
břemene. 

 
 

R/555/2012 - 65. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  bezúplatnou výpůjčku pozemkové parcely č. 4605 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře  
24 395 m2 na dobu určitou 5 let, ČSOP ZO JARO, se sídlem Národní 83, 551 01 Jaroměř,  

1.2.  smlouvu výpůjční a pověřuje starostku města jejím podpisem. 
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R/556/2012 - 65. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části stavebních parcel č. 4536 a č. 4537 o výměře 38 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem za cenu 9 Kč/m2/rok, tj. za roční nájemné 342 Kč, Janu Pavlasovi, ***** ******** ****, *** ** 
**** ******* *** *****,* 

1.2.  nájemní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem. 
 
 

R/557/2012 - 65. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat pozemkovou parcelu č. 2531/4 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: 06.07.2012 

 
 

R/558/2012 - 65. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 2316/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
2 .   uk ládá  

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

článku 1.1. tohoto usnesení. 
Termín: 06.07.2012 

 
 

R/559/2012 - 65. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  usnesení č. R/505-2.1./2012 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem z 12.06.2012, 
2 .   schva lu je  

2.1.  částečnou změnu usnesení č. R/505-1.1./2012 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
z 12.06.2012 spočívající v doplnění pozemkové parcely č. 3738 v textu usnesení, 

2.2.  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/560/2012 - 65. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  informaci, že u společnosti POWER HAND s. r. o., Palackého 741, Dvůr Králové nad Labem byl 
naplněn výpovědní důvod pro výpověď z nájmu nebytového prostoru č. 1 v čp. 511, Tylova, Dvůr 
Králové nad Labem dle § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu 
nebytových prostor v platném znění, 

2 .   schva lu je  
2.1.  výpověď z nájmu nebytového prostoru č. 1 v čp. 511, Tylova, Dvůr Králové nad Labem 

společnosti POWER HAND s. r. o., Palackého 741, Dvůr Králové nad Labem dle § 9 odst. 2 
písm. b) zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor v platném znění 
a pověřuje starostku města jejím podpisem. 
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R/561/2012 - 65. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  informaci, že na výzvu k podání nabídky na pronájem nebytového prostoru č. 1 v čp. 299, 
náměstí Václava Hanky, Dvůr Králové nad Labem, reagoval jediný zájemce, 

2 .   schva lu je  
2.1.  pronájem nebytového prostoru č. 1 v čp. 299, náměstí Václava Hanky, Dvůr Králové nad Labem, 

Pavlu Mičanovi, ******* ****** ***, **** ******* *** *****, na dobu určitou 5 let, s výpovědní lhůtou 
6 měsíců a s opcí na 2 roky, za cenu 10.000 Kč/měsíc/celý nebytový prostor, vč. uplatnění 
meziročního inflačního růstu nájemného, a to od 01.07.2012, 

2.2.  nájemní smlouvu na nebytový prostor č. 1 v čp. 299, náměstí Václava Hanky, Dvůr Králové nad 
Labem, s Pavlem Mičanem, ******* ****** ***, **** ******* *** *****, za cenu 10.000 Kč/měsíc/celý 
nebytový prostor, vč. uplatnění meziročního inflačního růstu,  s účinností od 01.07.2012 na dobu 
určitou 5 let,  za účelem provozování restaurace s možností pořádání kulturních akcí malého 
rozsahu za předpokladu, že Pavel Mičan uhradí před podpisem nájemní smlouvy kauci ve výši 
čtyřnásobku měsíčního nájemného  a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

 
 

R/562/2012 - 65. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s uložením vodovodní, plynovodní a elektrické přípojky do 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/563/2012 - 65. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  a  vydává  

1.1.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 16/2012 - Provozní řád informačního 
systému města Dvůr Králové nad Labem pro městský úřad a městskou policii, 

2 .   rozhodu je  
2.1.  nezveřejňovat tento vnitřní předpis na webových stránkách města. 
 
 

R/564/2012 - 65. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu s certifikační autoritou České pošty, s. p. Postsignum, 
2 .   pověřu je  

2.1.  starostku města jejím podpisem. 
 
 

R/565/2012 - 65. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zvýšením nejvyššího povoleného počtu dětí mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská 
škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, ze 191 na 206 dětí, s účinností od 01.09.2012, 
v rejstříku škol a školských zařízení a s podáním žádosti o provedení této změny v rejstříku škol 
a školských zařízení, 

1.2.  se zvýšením nejvyššího povoleného počtu stravovaných ve školní jídelně, jejíž činnost vykonává 
Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, z 250 na 260 stravovaných, s účinností 
od 01.09.2012, v rejstříku škol a školských zařízení a s podáním žádosti o provedení této změny 
v rejstříku škol a školských zařízení, 
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1.3.  se zvýšením nejvyššího povoleného počtu stravovaných ve školní jídelně - výdejně, jejíž činnost 
vykonává Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, ze 73 na 90 stravovaných, 
s účinností od 01.09.2012, v rejstříku škol a školských zařízení a s podáním žádosti o provedení 
této změny v rejstříku škol a školských zařízení. 

 
 

R/566/2012 - 65. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  odpisový plán Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884, dle přílohy č. 2. 
 
 

R/567/2012 - 65. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace občanskému sdružení Bosorka, Lázeňská 41, Janské Lázně, na akci putovní 
kreativní cirkus. 

 
 

R/568/2012 - 65. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zápis z jednání kulturní komise RM z 30.05.2012. 
 
 

R/569/2012 - 65. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  platový postup Stanislavy Vojtíškové, zástupkyně ředitelky Základní školy Podharť, Dvůr Králové 
nad Labem, Máchova 884, s účinností od 01.08.2012, dle přílohy č. 2, a pověřuje starostku 
města podpisem platového výměru. 

 
 

R/570/2012 - 65. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   zm ocňu je  

1.1.  Miluši Černou a Annu Kotrčovou, sociální pracovnice-odborné referentky odboru ŠKS, 
k zastupování města v řízení ve věci dědictví osaměle zemřelých osob, 

2 .   schva lu je  
2.1.  plné moci, dle příloh č.1 a 2, a pověřuje starostku města jejich podpisem. 
 
 

R/571/2012 - 65. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s převedením částky 200.000 Kč z rezervního fondu Základní školy Schulzovy sady, Dvůr 
Králové nad Labem, Školní 1235 do investičního fondu, za účelem pořízení vybavení nové 
počítačové učebny. 

 
 

R/572/2012 - 65. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s vymáháním částky 561.067 Kč po firmě ENERGO GROUP TX s. r. o. 
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R/573/2012 - 65. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   s tanovu je  

1.1.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. j ) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
(zákon o obcích), celkový počet zaměstnanců města zařazených do městského úřadu na 125,35, 
s platností od 01.07.2012, 

2 .   ruš í  
2.1.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. f) zákona o obcích 1 pracovní místo na oddělení 

vodohospodářském odboru rozvoje, investic a majetku města, s platností  od 01.07.2012, 
3 .   schva lu je  a  vydává  

3.1.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona o obcích, vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem 
č. 14/2012 - Organizační řád Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem včetně přílohy  
č. 1 - organizační schéma, s platností od 01.07.2012, 

4 .   souh las í  
4.1.  se zveřejněním vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 14/2012 na webových 

stránkách města, 
5 .   uk ládá  

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

Termín: 30.06.2012 
 
 
 

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


	VÝPIS Z USNESENÍ

