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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

70. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané dne 07.08.2012 

 

R/588/2012 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  průběžné plnění úkolů uložených radou města ke dni 30.06.2012, 
2 .   schva lu je  

2.1.  nové termíny nesplněných úkolů uložených radou města dle přílohy č. 1. 
 
 

R/589/2012 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  a  vydává  

1.1.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vnitřní 
předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 17/2012 Pro správu a vymáhání pohledávek 
s platností od 10.08.2012, 

2 .   souh las í  
2.1.  se zveřejněním vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 17/2012 na webových 

stránkách města, 
3 .   uk ládá  

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

Termín: 10.08.2012 
 
 

R/590/2012 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  licenční smlouvu o veřejném provozování č. VP_2012_94406 a pověřuje starostku města jejím 
podpisem. 

 
 

R/591/2012 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pořádání farmářských trhů na parkovišti obchodního centra Penny market v ul. nábřeží 
Benešovo. 
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R/592/2012 - 70. 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, ve znění pozdějších předpisů,  přijetí 
finančního daru ve výši 30.000 Kč za umístění v soutěži "Čistá obec 2011", 

1.2.  darovací smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru městu Dvůr Králové nad 
Labem ve výši 30.000 Kč za umístění v soutěži "Čistá obec 2011", s Královéhradeckým krajem,  
Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, IČ 70889546, a pověřuje starostku města jejím 
podpisem. 

 
 

R/593/2012 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky ve formě otevřeného řízení na služby  
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění na akci: „Odvoz 
a likvidace komunálního odpadu z překládací stanice a sběrného dvora ve Dvoře Králové n. L.“, 
oznámení předběžných informací pro zveřejnění na portálu ISVZUS, odůvodnění účelnosti 
veřejné zakázky, oznámení o zakázce pro zveřejnění na portálu ISVZUS a zadávací 
dokumentaci na akci: „Odvoz a likvidace komunálního odpadu z překládací stanice a sběrného 
dvora ve Dvoře Králové n. L.“ v předloženém znění, 

1.2.  schvaluje vedoucího odboru ŽP, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci 
zadávacího řízení a ukládá vedoucímu odboru ŽP zveřejnit oznámení předběžných informací 
a oznámení o zakázce na portálu ISVZUS, 

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

2 .   rozhodu je  
2.1.  že při této veřejné zakázce nebude využit elektronický systém E-ZAK, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OŽP 

3.1.1.  zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech, 
Termín: 17.09.2012 

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

zahájila svoji činnost prvním jednáním 12.11.2012 před otevíráním obálek včetně 
náhradníků v předloženém znění. 

Termín: 12.11.2012 
 
 

R/594/2012 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr zřízení sociální služby noclehárna pro osoby bez přístřeší, v objektu bez čp. (prádelna) na 
st. p. č. 1160, v areálu Domu Žofie, Bezručova ul., čp.1006, Dvůr Králové nad Labem,  

2 .   udě lu je  
2.1.  souhlas Pečovatelské službě Města Dvůr Králové nad Labem k přijímání darů za účelem zřízení 

noclehárny a jejího vybavení, na základě písemné darovací smlouvy. 
3 .   uk ládá  

3.1.  vedoucí RIM 
3.1.1.  zajistit projektovou dokumentaci ke stavebním úpravám objektu bez čp. (prádelna) na  

st. p. č. 1160 vč. změny užívání stavby, za účelem zřízení noclehárny dle bodu 1.1. tohoto 
usnesení, 

Termín: 31.10.2012 
3.2.  ředitelce pečovatelské služby 

3.2.1.  oznámit radě města celkovou částku finančních prostředků získaných formou darů 
případně věcné dary na vybavení noclehárny. 

Termín: 31.03.2013 
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R/595/2012 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s přijetím finančního příspěvku ve výši 95.000 Kč od obce Nemojov, za účelem umístění ******* 
********, ****** ***** ******* **, do domu s pečovatelskou službou, 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku s obcí Nemojov, Nemojov 13, 544 61 Nemojov, 

a pověřuje starostku města jejím podpisem. 
 
 

R/596/2012 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s nabytím technického zhodnocení majetku montáží vnitřních horizontálních žaluzií do oken 
kanceláří v domě s pečovatelskou službou, Sadová 2755, Dvůr Králové nad Labem, 
prostřednictvím Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem. 

 
 

R/597/2012 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zápis č. 7 ze sociální komise RM z 04.07.2012. 
 
 

R/598/2012 - 70. 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 č. 18/2012 s účinností od 07.08.2012 a pověřuje starostku města 
jeho podpisem, 

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

Labem. 
 
 

R/599/2012 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s vyjádřením podpory Hospicovému občanskému sdružení Duha, ČSA 1815, 508 01 Hořice, za 
účelem zařazení sociální služby do sítě sociálních služeb Královéhradeckého kraje, 

2 .   schva lu je  
2.1.  stanovisko města, dle přílohy č. 3, a pověřuje starostku města jeho podpisem. 
 
 

R/600/2012 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s výmazem místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb základní školy, jehož činnost 
vykonává Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, na adrese 
Komenského 795, 544 01 Dvůr Králové nad Labem s účinností od 01.09.2012 z rejstříku škol 
a školských zařízení, 

1.2.  s výmazem míst poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb školní družiny, jejíž činnost 
vykonává Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, na adresách 
Komenského 795, 544 01 Dvůr Králové nad Labem a Školní 1235, 544 01 Dvůr Králové nad 
Labem s účinností od 01.09.2012 z rejstříku škol a školských zařízení, 

1.3.  s výmazem místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb školního klubu, jehož 
činnost vykonává Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, na 
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adrese Komenského 795, 544 01 Dvůr Králové nad Labem s účinností od 01.09.2012 z rejstříku 
škol a školských zařízení, 

1.4.  se zápisem místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb školního klubu, jehož 
činnost vykonává Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, na 
adrese Legionářská 407, 544 01 Dvůr Králové nad Labem s účinností od 01.09.2012 do  rejstříku 
škol a školských zařízení. 

 
 

R/601/2012 - 70. 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 závěrečný účet ke dni 31.12.2011 svazku obcí Královská věnná města. 
 
 

R/602/2012 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč pro Klíč - královédvorské sdružení pro obnovu památek 
a společenského života, Palackého 99, Dvůr Králové nad Labem, na mzdu průvodce a tisk 
propagačních materiálů, 

1.2.  smlouvu s Klíčem - královédvorským sdružením pro obnovu památek a společenského života, 
Palackého 99, Dvůr Králové nad Labem, a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu OI 

2.1.1.  jednat s předsedou sdružení, uvedeného v bodě 1. tohoto usnesení, ******* ************, 
o možnosti dodání počítače a tiskárny od města, formou daru či odkoupení. 

Termín: 14.09.2012 
 
 

R/603/2012 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, s převodem částky 20.000 Kč z rezervního fondu Mateřské školy, 
Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428,  z důvodu posílení investičního fondu, za 
účelem odvodu do rozpočtu zřizovatele. 

 
 

R/604/2012 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zápis z památkové komise RM z 18.07.2012. 
2 .   ruš í  

2.1.  body 3. a 4. usnesení R/409/2012 - 61. RM z 15.05.2012, 
3 .   souh las í  

3.1.  se zpracováním restaurátorského záměru ve dvou variantách vč. rozpočtu: 
1. restaurování souboru pomníků a náhrobků, 
2. restaurování souborů náhrobků vč. opravy ohradní zdi,  
vše na Starém hřbitově, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí RIM 

4.1.1.  zahrnout do podkladů návrhu rozpočtu města na rok 2013 pro odbor RAF, finanční 
prostředky na zpracování restaurátorských záměrů dle bodu 3.1. tohoto usnesení, 

Termín: 30.09.2012 
4.2.  vedoucímu RAF 

4.2.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky na zpracování restaurátorských záměrů dle bodu 
3.1. tohoto usnesení do návrhu rozpočtu města na rok 2013. 

Termín: 30.09.2012 
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R/605/2012 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky ve formě jednacího řízení bez uveřejnění na 
dodatečné stavební práce v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, na akci: "Zateplení DPS Sadová čp. 2755, Dvůr Králové nad Labem" 
a současně text výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění, 

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

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM 

2.1.1.  zajistit přípravu stavby, podkladů pro vlastní zadání, zadávací řízení a zahájení stavebních 
prací v navržených termínech, 

Termín: 17.08.2012 
2.2.  vedoucímu RAF 

2.2.1.  zahrnout potřebné investiční náklady této veřejné zakázky do návrhu nejbližší rozpočtové 
změny. 

Termín: 11.09.2012 
 
 

R/606/2012 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  úhradu dluhu za vodné a stočné z faktury č. 2202387 ve výši 26.533 Kč formou šesti měsíčních 
splátek (1 x 4.423 Kč a 5 x 4.422 Kč) ******* ********, majitelce domu *** **** * *** ********, 

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

 
 

R/607/2012 - 70. 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: "Oprava části střechy ZŠ Žireč" z 16.07.2012 
a 20.07.2012, 

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

nabídkou je nabídka firmy František Kramár, Žireč 20, Dvůr Králové nad Labem, s nabídkovou 
cenou 384.000 Kč včetně DPH, 

2.2.  o dalším pořadí uchazečů podle výhodnosti jejich nabídek takto: 
2. Jiří Škop, Dr. Kramáře 1938, Dvůr Králové nad Labem, s nabídkovou cenou 384.952 Kč 
včetně DPH 
3. Pavel Hauser - Stavhaus, E. Krásnohorské 2318, Dvůr Králové nad Labem, s nabídkovou 
cenou 407.708 Kč včetně DPH 
4. Pavelka Jaroslav - PKP, Mánesova 1224, Dvůr Králové nad Labem, s nabídkovou cenou 
460.566 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: 13.08.2012 
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R/608/2012 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s úpravou vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací v souladu 
s § 8 odst. 3 zák. č. 274/01 Sb., o vodovodech a kanalizacích, mezi vlastníkem I - PETER - GFK, 
spol. s r. o., Kocbeře 51, IČ: 620 26 852 a vlastníkem II - městem Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  
2.1.  dohodu o výše uvedené úpravě a pověřuje starostku města jejím podpisem. 
 
 

R/609/2012 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se změnou termínu úplného dokončení a předání díla na stavbu: "Rekonstrukce ZŠ Komenského 
ve Dvoře Králové nad Labem pro účely městského úřadu - servrovna", 

2 .   schva lu je  
2.1.  dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby: "Rekonstrukce ZŠ Komenského ve Dvoře 

Králové nad Labem pro účely městského úřadu - servrovna", a pověřuje starostku města jeho 
podpisem. 

 
 

R/610/2012 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zveřejnění výzvy 
k předložení nabídky, zadávací dokumentaci a realizaci akce: "Oprava podchycení patky dřevěné 
lávky ve Dvoře Králové nad Labem - Verdeku" v souladu s čl. 4 bod 4 vnitřního předpisu města 
Dvůr Králové nad Labem č. 10/2012 - Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, 

1.2.  zveřejnění této veřejné zakázky v souladu s čl. 4 bod 4 vnitřního předpisu města Dvůr Králové 
nad Labem č. 10/2012 - Pravidla pro zadávání 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, 

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: 03.12.2012 

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

činnost prvním jednáním 29.08.2012 před otevíráním obálek s doručenými nabídkami. 
Termín: 29.08.2012 

 
 

R/611/2012 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s posunutím plastiky dělníků a ponechání na p. p. č. 522/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
2 .   uk ládá  

2.1.  vedoucí RIM 
2.1.1.  zajistit posunutí plastiky "dělníci" na předem určené místo na p. p. č. 522/1 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem za maximální cenu 5.000 Kč. 
Termín: 10.08.2012 
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R/612/2012 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s navrženým umístěním zařízení (informativních měřičů rychlosti) na podpěry vedení nízkého 
napětí v majetku ČEZ Distribuce, a. s., 

2 .   schva lu je  
2.1.  dohodu o umístění zařízení (informativních měřičů rychlosti) na podpěry vedení nízkého napětí 

v majetku ČEZ Distribuce, a. s., a pověřuje starostku města jejím podpisem. 
 
 

R/613/2012 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s postoupením práva k nakládání s vodami - odběrům podzemní vody pro město Dvůr Králové 
nad Labem společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s. r. o. dané 
mu povolením vydaným pod č. j. OŽP/5381-07/1499-2009/ott, 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvu o převodu povolení k nakládání s vodami mezi městem Dvůr Králové nad Labem 

a společností Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s. r. o., IČ: 28818334, 
a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

 
 

R/614/2012 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  přesun a nové rozdělení provozního příspěvku do jednotlivých činností dle zřizovací listiny (ZL) 
pro rok 2012 pro TSm dle přílohy č. 1. 

 
 

R/615/2012 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  

1.1.  řediteli TSm vybrat nejvhodnější nabídku ve smyslu předloženého výběrového řízení dle přílohy 
č. 2. 

 
 

R/616/2012 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ve smyslu platné zřizovací listiny TSm cenu za pronájem starých šaten na zimním stadionu ve 
výši 250 Kč/hod bez DPH. 

 
 

R/617/2012 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu ** *** * *** ****, **********, **** ******* *** *****, jako bytu sociálního, přiděleného v 
mimořádně tíživé životní situaci, Josefu Bláhovi, ********** ****, **** ******* *** *****, na dobu 
určitou 6 měsíců od 01.09.2012, 

1.2.  nájemní smlouvu na byt č. *** * *** ****, **********, Dvůr Králové nad Labem jako na byt sociální, 
přidělený v mimořádně tíživé životní situaci, s Josefem Bláhou, ********** ****, **** ******* *** *****, 
s účinností od 01.09.2012 na dobu určitou 6 měsíců za cenu stanovenou dle pravidel pro 
hospodaření s městskými byty a pověřuje starostku města jejím podpisem. 
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R/618/2012 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  informaci, že do výběrového řízení na pronájem bytu č. 341 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové 
nad Labem (viz zveřejnění č. 73/2012) se nepřihlásil žádný zájemce, 

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

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

2.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 341 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem ve 
složení: Jan Bém (náhradník Dušan Kubica), Jiří Janeček (náhradník Jaroslava Hiltscherová) 
a Helena Mojiková (náhradník 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: 13.08.2012 
 
 

R/619/2012 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere na vědom í  

1.1.  informaci, že do výběrového řízení na pronájem bytu č. 132 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové 
nad Labem (viz zveřejnění č. 74/2012) se nepřihlásil žádný zájemce, 

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

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

2.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 341 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem ve 
složení: Jan Bém (náhradník Dušan Kubica), Jiří Janeček (náhradník Jaroslava Hiltscherová) 
a Helena Mojiková (náhradník 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: 13.08.2012 
 
 

R/620/2012 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  aby případné žádosti o převod prostředků do fondu oprav ve výši 10 % z hodnoty znaleckého 
ocenění v domech s prodanými bytovými jednotkami v případech, kdy nebudou prodány všechny 
bytové jednotky, byly řešeny individuálně projednáním v radě města a následným  předložením 
ke schválení zastupitelstvu města, jinak budou prostředky do fondu oprav poukazovány 
v souladu s postupem schváleným v zastupitelstvu města pouze těm domům, kde byly  v prvním 
kole nabídek prodány všechny bytové jednotky (kromě volných bytů). 
 
 
 
 

R/621/2012 - 70. 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. 2531/4 o výměře 1 042 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
za kupní cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 208.400 Kč, Luboši a Jiřině Doležalovým, 
*** ***** *** ********* ****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.2.  schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem. 
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R/622/2012 - 70. 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. roční nájemné 150 Kč, Emilu a Iloně Heřmanovým, ***** ********* ***, *** ** 
**** ******* *** *****, 

1.2.  nájemní smlouvu dle článku 1.1. a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
1.3.  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. roční nájemné 150 Kč, Jaroslavu a Vlastě Chlumovým, ***** ********* ***, *** 
** **** ******* *** *****, 

1.4.  nájemní smlouvu dle článku 1.3. a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
1.5.  pronájem části pozemkové parcely č. 2316/1 o výměře 110 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 

za cenu 5 Kč/m2/rok, tj. roční nájemné 550 Kč, Lence Nesládkové, ***** ********* ***, *** ** **** 
******* *** *****, 

1.6.  nájemní smlouvu dle článku 1.5. a pověřuje starostku města jejím podpisem. 
 
 

R/623/2012 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat stavební parcely 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 prodat dle 

bodu 1.1. tohoto usnesení. 
Termín: 15.08.2012 

 
 

R/624/2012 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat pozemkovou parcelu č. 607/1 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové, 
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: 14.08.2012 

 
 

R/625/2012 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit koupi pozemkových parcel č. 322 o výměře 662 m2 a č. 323/1 o výměře 1 752 m2, obě 
v k. ú. Bílé Poličany, od Marty Luschnitzové, ***** ******* *****, *** ** ******* * a Romana Pachla, 
***** ** ********* *****, *** ** ******* ** za kupní cenu 12.500 Kč. 

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

R/626/2012 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit koupi pozemkových parcel č. 1936 o výměře 511 m2 a č. 1943 o výměře 2 240 m2  
v k. ú. Komárov u Dvora Králové, od Věry Modráčkové, ***** ********** ***, *** ** *********, Jany 
Šrámkové, ***** ************** ***, *** ** ******* a Zdenky Zollmannové, ****** **, *** ** ****** ** ***** 
**** ****** **, ** 

1.2.  schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem. 
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R/627/2012 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s rozšířením 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, 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvu o umístění s Mgr. Miloslavem a Mgr. Stanislavou Culkovými, *********** ****, *** ** **** 

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

R/628/2012 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat pozemkovou parcelu č. 2277/14 o výměře 69 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
za kupní cenu ve výši 400 Kč/m2, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

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

Termín: 14.08.2012 
 
 

R/629/2012 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 4013, č. 4015/1 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem v rozsahu dle geometrického plánu č. 4045-6026/2010, za jednorázovou 
finanční náhradu ve výši 1.200 Kč včetně příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene IE-2-2002962/VB/3 s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 , která je na základě plné moci zastoupena 
společností ELEKTRO-COMP, spol. s r. o., Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice a pověřuje 
starostku města jejím podpisem. 

 
 

R/630/2012 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s umístěním plynovodní, vodovodní přípojky v pozemkové parcele č. 336/1 v k. ú. Sylvárov a se 
vstupem na pozemkovou parcelu č. 336/1 v k. ú. Sylvárov, 

1.2.  se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 336/1 v k. ú. Sylvárov za 
jednorázovou finanční náhradu ve výši 100 Kč 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 Liborem Vymetalem, ********* ****, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku 

města jejím podpisem. 
 
 

R/631/2012 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 3763 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000 Kč bez příslušné sazby DPH a se 
zřízením stavby na pozemkové parcele č. 3763 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
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2.   schva lu je  
2.1.  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby číslo 

IV-12-2010166/6 s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 
405 02, která je na základě plné moci zastoupena společností ING services CZ s. r. o.,  
Národní 213, 541 01 Trutnov a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

 
 

R/632/2012 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 2294/36 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000 Kč bez příslušné sazby DPH a se 
zřízením stavby na pozemkové parcele č. 2294/36 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby 

s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na 
základě plné moci zastoupena společností Eproject CZ, s. r. o., Šeříková 625, 541 02 Trutnov 4 
a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

 
 

R/633/2012 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr směnit pozemkovou parcelu č. 3752/2 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 směnit dle 

článku 1.1. tohoto usnesení, 
Termín: 14.08.2012 

2.1.2.  jednat s Královéhradeckým krajem o vytipování vhodných pozemků, objektů jako předmětu 
směny. 

Termín: 31.08.2012 
 
 

R/634/2012 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s umístěním přivaděče ve tvaru žirafy o výšce 5 m na pozemkové parcele č. 1619/4 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem a se vstupem na pozemkovou parcelu č. 1619/4 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, 

2 .   nesouh las í  
2.1.  s umístěním přivaděčů v navrženém tvaru žirafy na pozemkových parcelách č. 3769/21 a č. 4808 

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

3.1.  vedoucí RIM-EMM 
3.1.1.  opětovně jednat o umístění přivaděčů jiného provedení na pozemkových parcelách 

č. 3769/21 a č. 4808 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
Termín: 31.08.2012 

4 .   schva lu je  
4.1.  smlouvu o umístění přivaděče ve tvaru žirafy s ZOO Dvůr Králové a. s., Štefánikova 1029, Dvůr 

Králové nad Labem a pověřuje starostku města jejím podpisem. 
 
 

R/635/2012 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  zrušit část usnesení č. Z/237-1.2./2012 - 10. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem 
z 26.04.2012, kterým byla schválena kupní smlouva na pozemkovou parcelu č. 2277/16  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
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1.2.  schválit změnu části usnesení č. Z/237-1.1./2012 - 10. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad 
Labem z 26.04.2012 spočívající ve vypuštění části textu "Radce Machkové, ******* ***, **** ******* 
*** ***** a", 

1.3.  schválit kupní smlouvu na pozemkovou parcelu č. 2277/16 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
s Radkem Ginzelem, ******* ***, **** ******* *** ***** a doporučuje pověřit starostku města jejím 
podpisem. 

 
 

R/636/2012 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 4113 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem v rozsahu dle geometrického plánu č. 4194-32/2012, za jednorázovou finanční náhradu 
ve výši 10.000 Kč bez příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení úplatného věcného břemene s ČEZ, a. s., se sídlem Duhová 2/1444,  
140 53 Praha 4 a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

 
 

R/637/2012 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 1701/2, č. 1725/14, č. 1729, 
č. 3733/5 všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem v rozsahu dle geometrického plánu  
č. 4193-34/2012, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 10.000 Kč bez příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení úplatného věcného břemene s ČEZ, a. s., se sídlem Duhová 2/1444,  
140 53 Praha 4 a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

 
 

R/638/2012 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  přidělení sociálního bytu v mimořádně tíživé životní situaci  Dušanu Kováčovi, ************ ***, **** 
******* *** ***** a jeho žádost zamítá. 

 
 

R/639/2012 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  přidělení sociálního bytu v mimořádně tíživé životní situaci Bohumíře Kramářové, **** ** ** 
******** **, **** ******* *** *****, 

1.2.  pronájem bytu č. 2 v čp. 587 v ul. Vrchlického ve Dvoře Králové nad Labem, jako bytu sociálního, 
přiděleného v mimořádně tíživé životní situaci, Bohumíře Kramářové, **** ** ** ******** **, **** 
******* *** *****, 

1.3.  nájemní smlouvu na byt č. 2 v čp. 587 v ul. Vrchlického ve Dvoře Králové nad Labem jako na byt 
sociální, přidělený v mimořádně tíživé životní situaci, s Bohumírou Kramářovou, **** ** ** ******** 
**, **** ******* *** *****, na dobu určitou jeden rok a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

 
 

R/640/2012 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  přidělení bytu v mimořádně tíživé životní situaci  Jaroslavu Černíkovi, ******* ****** ******* ***, **** 
******* *** ***** a jeho žádost zamítá. 
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R/641/2012 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 11 v čp. 2905, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem jako byt 
zvláštního určení - bezbariérový byt za podmínek dle pravidel pro pronajímání bytů zvláštního 
určení upravených pro ubytování zdravotně postižených osob (bezbariérové byty), 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

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

Termín: 10.08.2012 
 
 

R/642/2012 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 21 v čp. 2903 v ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem 
k 15.08.2012 s Evou Gottlandovou, ************* ***, ****** *******, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 21 v čp. 2903 v ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové 
nad Labem k 15.08.2012 s Evou Gottlandovou, ************* ***, ****** ******* a pověřuje starostku 
města jejím podpisem, 

1.3.  ukončení nájmu bytu č. 51 v čp. 2905 v ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem 
k 31.08.2012 s Pavlem Chmelíkem a Janou Chmelíkovou, ******* ****** ****, **** ******* *** *****, 

1.4.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 51 v čp. 2905 v ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové 
nad Labem k 31.08.2012 s Pavlem Chmelíkem a Janou Chmelíkovou, ******* ****** ****, **** 
******* *** ***** a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

1.5.  ukončení nájmu bytu č. 31 v čp. 1985 v ul. Roháčova, Dvůr Králové nad Labem k 31.08.2012 
s Martinem Pryšingerem, ******** ****, **** ******* *** *****, 

1.6.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 31 v čp. 1985 v ul. Roháčova, Dvůr Králové nad 
Labem k 31.08.2012 s Martinem Pryšingerem, ******** ****, **** ******* *** ***** a pověřuje 
starostku města jejím podpisem. 

 
 

R/643/2012 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  výpověď z nájmu nebytového prostoru č. 2 v čp. 2954 v ulici Štefánikova ve Dvoře Králové nad 
Labem podanou nájemcem Ctiborem Pechlátem, *********** ****, **** ******* *** ****** Nájemní 
vztah skončí k 31.10.2012. 

 
 

R/644/2012 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 2020/3 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
2 .   uk ládá  

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

článku 1.1. tohoto usnesení. 
Termín: 14.08.2012 

 
 

R/645/2012 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části pozemkové parcely č. 220/5 o výměře 200 m2 v k. ú. Žirecká Podstráň, za cenu  
5 Kč/m2/rok, tj. roční nájemné 1.000 Kč, Petru Kašparovi, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** 
*****, 

1.2.  nájemní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem. 
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R/646/2012 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu částí pozemkových parcel č. 2315 a č. 4716, obě v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

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

Termín: 14.08.2012 
 
 

R/647/2012 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   uk ládá  

1.1.  vedoucí RIM-EMM 
1.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr prodat 

pozemkovou parcelu č. 2311/90 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
Termín: 31.08.2012 

1.1.2.  jednat se spoluvlastníky bytového domu čp. 1637 v ul. Raisova o odkoupení pozemkové 
parcely č. 2311/90 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 31.08.2012 
 
 

R/648/2012 - 70. 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. 4558 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem společnosti 
CENTRALES s. r. o., Klicperova 2666, Dvůr Králové nad Labem. 

 
 

R/649/2012 - 70. 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 ve Dvoře Králové nad Labem, dle zveřejnění č. 82/2012, nereagoval žádný 
zájemce, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr města 
pronajmout nebytový prostor č. 8 v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad 
Labem za minimální cenu 400 Kč/m2/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního růstu. 

Termín: 16. 08. 2012 
 
 

R/650/2012 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit koupi pozemkové parcely č. 1121/9 o výměře 165 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za 
kupní cenu 32.000 Kč od Ing. Stanislava Kužely, správce konkursní podstaty úpadce TIBA, a. s., 
Podnikatelská 552, 190 11 Praha 9, 

1.2.  pověřit starostku města podpisem smlouvy obsahující obligatorní náležitosti dle bodu 1.1. tohoto 
usnesení, 
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1.3.  schválit koupi pozemkových parcel č. 3714/5 o výměře 36 m2, č. 3714/6 o výměře 7 m2,  
č. 1131/69 o výměře 33 m2, č. 1121/6 o výměře 393 m2, č. 3806/32 o výměře 1.222 m2 všechny 
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem od Ing. Stanislava Kužely, správce konkursní podstaty úpadce 
TIBA, a. s., Podnikatelská 552, 190 11 Praha 9, 

1.4.  uložit vedoucí RIM-EMM jednat o výši kupních cen za pozemkové parcely č. 3714/5, č. 3714/6,  
č. 1131/69, č. 1121/6, č. 3806/32 všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem. 

 
 
 
 
 

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