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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

73. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané dne 28.08.2012 

 

R/654/2012 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  prominutí pohledávky podle § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ve 
výši 119.556 Kč za Petrem Svobodou. 

 
 

R/655/2012 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s přijetím dědictví po Libuši Ročkové ve smyslu přílohy č. 1. 
 
 

R/656/2012 - 73. 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. 21/2012 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem s účinností od 01.10.2012, 
a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

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

Labem, 
3 .   uk ládá  

3.1.  vedoucí KTÚ-PO 
3.1.1.  zajistit jeho zveřejnění do 7 dnů po schválení. 

Termín: 06.09.2012 
 
 

R/657/2012 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit a vydat v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2012 o stanovení 
koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí, a to s účinností od 01.01.2013. 
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R/658/2012 - 73. 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 a za účelem rozšíření možnosti zajištění trvalého označování psů na území města Dvůr 
Králové nad Labem Smlouvy o spolupráci s Mobilní veterinární službou Daktari, veterinárním 
lékařem MVDr. Vilmou Kajerovou, Ph.D. - V Telčicích 231, 533 12 Chvaletice a s veterinárním 
lékařem MVDr. Martinou Taslerovou - Žirecká Podstráň 25, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
(obě smlouvy pro místo provozu - sídlo ordinace Žirecká Podstráň 25, Dvůr Králové nad Labem) 
a pověřuje starostku města jejich podpisem. 

 
 

R/659/2012 - 73. 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. 3 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      9.470,43 tis. Kč 
- na straně výdajů zvyšuje   o    11.271,75 tis. Kč 
- ve financování upravuje    o      1.801,32 tis. Kč  
 
Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2012 
- na straně příjmů       316.507,13 tis. Kč 
- na straně výdajů       307.890,53 tis. Kč 
- financování           -8.616,60 tis. Kč 
 
 

R/660/2012 - 73. 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. 19/2012, Vnitřní směrnice 
o pokladních operacích a o nakládání s penězi v hotovosti a s dalšími cennostmi, 

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

R/661/2012 - 73. 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. 20/2012 Vnitřní směrnice pro vedení 
účetnictví města Dvůr Králové nad Labem, 

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

R/662/2012 - 73. 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 Smlouvu o převodu práv a závazků pro bankovní účet číslo 43-6603930247/0100 
s Komerční bankou, a. s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, a se společností Městské 
vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s. r. o. (dále jen"postupník") včetně převedení 
aktuálního zůstatku prostředků tohoto účtu, ke dni převodu, na postupníka a pověřuje starostku 
města jejím podpisem. 
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R/663/2012 - 73. 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, Dodatek č. 8 k pojistné smlouvě č. 5830851989 - s Kooperativou pojišťovnou, a. s., 
Vienna Insurance Group  na pojištění majetku města a pověřuje starostku města podpisem 
tohoto dodatku. 

 
 

R/664/2012 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  úhradu dluhu za vodné a stočné z faktury č. 2203499 ve výši 3.246 Kč formou tří měsíčních 
splátek (3 x 1.082 Kč) Jaroslavu Špringerovi, ************* **** *** *** * *** ******* ** ***** ******* *** 
*****, *  

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

 
 

R/665/2012 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci: "Zateplení DPS Sadová čp. 2755, Dvůr Králové nad 
Labem" včetně smlouvy č. 10065983 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
ČR, 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvu č. 10065983 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci: 

"Zateplení DPS Sadová čp. 2755, Dvůr Králové nad Labem", a pověřuje starostku města jejím 
podpisem. 

 
 

R/666/2012 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  nabídku firmy MATEX HK, s. r. o., Hradec Králové v rámci jednacího řízení bez uveřejnění na 
provedení dodatečných stavebních prací na akci: "Zateplení DPS Sadová čp. 2755, Dvůr Králové 
nad Labem", 

2 .   rozhodu je  
2.1.  o přijetí nabídky firmy MATEX HK, s. r. o., Hradec Králové v rámci jednacího řízení bez 

uveřejnění na provedení dodatečných stavebních prací na akci: "Zateplení DPS Sadová  
čp. 2755, Dvůr Králové nad Labem", 

3 .   schva lu je  
3.1.  dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci: "Zateplení DPS Sadová čp. 2755, Dvůr Králové nad 

Labem", 
4 .   uk ládá  

4.1.  vedoucímu RAF 
4.1.1.  zahrnout přesuny potřebných finančních prostředků do návrhu nejbližší rozpočtové změny, 

Termín: 28.08.2012 
4.2.  vedoucí RIM 

4.2.1.  uplatnit u zpracovatele projektové dokumentace škodu vzniklou chybou ve výkazu výměr. 
Termín: 28.09.2012 
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R/667/2012 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ve smyslu platné zřizovací listiny TSm cenu za pronájem ledové plochy na zimním stadionu 
v době od 21:00 h ve výši 1.000 Kč/h bez DPH. 

 
 

R/668/2012 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se změnou data ukončení akce : "Výměna střešní krytiny domu č. p. 58 na náměstí T. G. M. Dvůr 
Králové nad Labem", 

2 .   schva lu je  
2.1.  dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci: "Výměna střešní krytiny domu č. p. 58 na náměstí  

T. G. M. Dvůr Králové nad Labem" se zhotovitelem, firmou LESTAV spol. s r. o., Žirecká 
Podstráň, Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostku města jeho podpisem. 

 
 

R/669/2012 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** *****, Marcelu Bojkovi, ******* ****** ****, 
**** ******* *** *****, na dobu neurčitou od 01.10.2012 za smluvní nájemné 3.340 Kč,  
tj. 92 Kč/m2/měsíc, s možností zvyšování o inflaci předchozího roku, 

1.2.  nájemní smlouvu na byt ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** *****, s Marcelem Bojkem, 
******* ****** ****, **** ******* *** *****, na dobu neurčitou počínaje dnem 01.10.2012, za 
předpokladu, že uhradí před podpisem nájemní smlouvy kauci ve výši trojnásobku měsíčního 
nájemného vč. úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a pověřuje starostku 
města jejím podpisem. 

 
 

R/670/2012 - 73. 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. 511/23 v domě čp. 511, ul. Tylova v obci a k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 849/1 ve výši 
479/5052 Mgr. Petru Novotnému, ****** ***, **** ******* *** ***** za celkovou kupní cenu  
351.771 Kč, 

1.2.  ve smyslu bodu 1.1. schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem. 
 
 

R/671/2012 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 42 v čp. 2900, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem,  Evě Hykové, 
******* ****** ****, **** ******* *** ***** na dobu neurčitou od 01.10.2012 za smluvní nájemné 4.637 
Kč, tj. 110 Kč/m2/měsíc, s možností zvyšování o inflaci předchozího roku, 

1.2.  nájemní smlouvu na byt č. 42 v čp. 2900, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, s Evou 
Hykovou, ******* ****** ****, **** ******* *** *****, na dobu neurčitou od 01.10.2012 za předpokladu, 
že 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/672/2012 - 73. 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. 1902/34 v domě čp. 1902 nábřeží Benešovo, v obci  
a k. ú. Dvůr Králové nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu 
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a st. p. č. 2263 ve výši 478/7737 Ing. Libuši Bělovské, ******* ******** ****, **** ******* *** *****, za 
celkovou kupní cenu 453.125 Kč,  

1.2.  ve smyslu bodu 1.1. schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím  podpisem, 
1.3.  schválit prodej bytové jednotky č. 1902/22 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 489/7737 Lukáši Jiránkovi, ******* ******** ****, **** ******* *** *****, za 
celkovou kupní cenu 458.547 Kč s tím, že doporučuje schválit úhradu kupní ceny následujícím 
způsobem: 
- část kupní ceny v částce 10.000 Kč bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy, 
- zbytek 448.547 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 prodej bytové jednotky č. 1902/14 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 468/7737 Iloně Zdražilové, ******* ******** ****, **** ******* *** *****, za 
celkovou kupní cenu 421.940 Kč s tím, že doporučuje schválit úhradu kupní ceny následujícím 
způsobem: 
- část kupní ceny v částce 10.000 Kč bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy, 
- zbytek 411.940 Kč bude uhrazen do 3 měsíců od vkladu kupní smlouvy v katastru nemovitostí, 

1.6.  ve smyslu bodu 1.5. schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem, 
1.7.  schválit prodej bytové jednotky č. 1902/23 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 488/7737 Heleně Karlíkové, ******* ******** ****, **** ******* *** *****, za 
celkovou kupní cenu 439.901 Kč,  

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

R/673/2012 - 73. 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. 1987/31 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 457/17416 Ladislavu Tykalovi, 
******* ******** ****, **** ******* *** ***** za celkovou kupní cenu 383.149 Kč, 

1.2.   ve smyslu bodu 1.1. schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem, 
1.3.  schválit prodej bytové jednotky č. 1987/32 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 459/17416 Jiřímu Sukovi, ******* 
******** ****, **** ******* *** ***** za celkovou kupní cenu 340.157 Kč, 

1.4.   ve smyslu bodu 1.3. schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem, 
1.5.  schválit prodej bytové jednotky č. 1987/41 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 452/17416 manželům Jiřímu 
a Nataše Erbenovým, ******* ******** ****, **** ******* *** ***** za celkovou kupní cenu  
334.545 Kč, 

1.6.   ve smyslu bodu 1.5. schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem, 
1.7.  schválit prodej bytové jednotky č. 1988/43 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 557/17416 Janu Horáčkovi, 
******* ******** ****, **** ******* *** ***** za celkovou kupní cenu 420.227 Kč, 

1.8.   ve smyslu bodu 1.7. schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem, 
1.9.  schválit prodej bytové jednotky č. 1989/32 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 459/17416 Pavlu Petráčovi, 
******* ******** ****, **** ******* *** ***** za celkovou kupní cenu 340.523 Kč, 

1.10.  ve smyslu bodu 1.9. schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem, 
1.11.  schválit prodej bytové jednotky č. 1989/41 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 509/17416 manželům Lubomíru 
a Olze Rejnišovým, ******* ******** ****, **** ******* *** ***** za celkovou kupní cenu 390.353 Kč, 

1.12.  ve smyslu bodu 1.11. schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem, 
1.13.  schválit prodej bytové jednotky č. 1989/43 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 458/17416 manželům Martinu 
a Marii Šťastným, ******* ******** ****, **** ******* *** ***** za celkovou kupní cenu 341.326 Kč, 

1.14.  ve smyslu bodu 1.13. schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem. 
 
 

R/674/2012 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit prodej stavební parcely č. 4554/2 o výměře 76 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za 
kupní cenu 350 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 26.600 Kč, všem níže uvedeným do 
podílového spoluvlastnictví ve výši 1/24:  
Bělohoubkové Dagmar, ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, *Brdlíkové Věře, ***** ******** 
****, *** ** **** ******* *** *****,   *manželům Jiřímu a Ladislavě Bucharovým, ***** ******** ****, *** 
** **** ******* *** *****,  
Chourové Janě, ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, *manželům Miloši a Mileně 
Hlavsovým, ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****,  
manželům Josefu a Janě Horákovým, ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, *manželům 
Luďkovi a Marcele Horákovým, ***** ******* ****, *** ** **** ******* *** *****, *Hráskému Vladimíru, 
***** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, *manželům Karlu a Ludmile Kaupovým, ***** ******** 
****, *** ** **** ******* *** *****, *manželům Josefu a Haně Kettnerovým, ***** ******** ****, *** ** 
**** ******* *** *****, *manželům Miloši a Dagmar Kirschovým, ***** ******** ****, *** ** **** ******* 
*** *****,*manželům Romanu a Lence Koppovým, ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, 
*manželům Lubomíru a Veře Královým, ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****,    *Lorencovi 
Vítězslavu, ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, *manželům Petru a Miroslavě 
Magáňovým, ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, *manželům Pavlu a Zdeňce Nohejlovým, 
***** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, *manželům Lukáši a Lucii Odlovým, ***** ******** ****, 
*** ** **** ******* *** *****, *PhDr. Syrovátkové Ivaně, ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****,   
*manželům Ing. Pavlovi a Renatě Tröstrovým, ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****,   
Ing. Vojáčkové Miroslavě, ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****,  *manželům Pavlu a Jindře 
Volákovým, ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****,*manželům Miloši a Miluši Voňkovým, 
***** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****,  *manželům Josefu a Jitce Zorádovým, ***** ******** 
****, *** ** **** ******* *** *****, *Zvelebilové Miluši, ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** ****** ** 

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

R/675/2012 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  zrušit své usnesení Z/252/2012 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem 
z 21.06.2012, 

1.2.  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 1 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu  
1.151 Kč, 

1.3.  schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem. 
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R/676/2012 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení výpůjčky části pozemkové parcely č. 260/8 o výměře 323 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem se STREET TEAM ACID-HOUSE, občanské sdružení, se sídlem Libotov 14, 544 01 Dvůr 
Králové nad Labem, dohodou k 31.08.2012, 

1.2.  dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce ze dne 30.03.2012 na část pozemkové parcely č. 260/8 
o výměře 323 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem se STREET TEAM ACID-HOUSE, občanské 
sdružení, se sídlem Libotov 14, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, k 31.08.2012 a pověřuje 
starostku města jejím podpisem. 

 
 

R/677/2012 - 73. 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. 378 o výměře 1 703 m2, č. 379 o výměře 1 856 m2, č. 391 
o výměře 234 m2, č. 436/1 o výměře 51 167 m2, č. 436/4 o výměře 10 858 m2, č. 436/6 o výměře 
3 501 m2, č. 436/8 o výměře 1 024 m2, č. 469 o výměře 762 m2, č. 470 o výměře 1 079 m2, č. 471 
o výměře 815 m2, č. 551 o výměře 830 m2 a č. 558 o výměře 1 747 m2, všechny  
v k. ú. Doubravice u Dvora Králové, pozemkových parcel č. 259 o výměře 3 245 m2, č. 263 
o výměře 3 089 m2 a č. 266 o výměře 2 307 m2, všechny v k. ú. Bílé Poličany a pozemkových 
parcel č. 257 o výměře 230 m2, č. 261 o výměře 7 341 m2, č. 391 o výměře 36 621 m2, č. 395 
o výměře 3 273 m2, č. 396 o výměře 26 561 m2, č. 443 o výměře 982 m2, č. 772/1 o výměře  
1 587 m2 a č. 785 o výměře 1 447 m2, všechny v k. ú. Lanžov, od Josefa Svobody, ***** ********** 
***, *** ** ***** * * ******* a Bohumily Wiesnerové, ***** ********** ******, *** ** ***** * ****, za 
dohodnutou kupní cenu 2.000.000 Kč,   

1.2.  schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem, 
2 .   uk ládá  

2.1.  vedoucímu RAF 
2.1.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu nejbližší rozpočtové změny. 

Termín: 20.09.2012 
 
 

R/678/2012 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 24 v čp. 2903, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem,  Janě Křížové, 
******* ****** ****, **** ******* *** ***** na dobu určitou 2 roky od 16.09.2012 za smluvní nájemné 
3.131 Kč, tj. 93 Kč/m2/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu na byt č. 24 v čp. 2903, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, s Janou 
Křížovou, ******* ****** ****, **** ******* *** *****, na dobu určitou 2 roky od 16.09.2012 za 
předpokladu, že 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/679/2012 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zápisem ohradní hřbitovní zdi s náhrobními deskami do seznamu kulturních památek s tím, že 
pozemek zůstane nadále v územním plánu zařazen do funkčního využití ZH (zeleň hřbitovní). 

 
 

R/680/2012 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s umístěním vodovodní přípojky v pozemkové parcele č. 335 v k. ú. Sylvárov a se vstupem na 
pozemkovou parcelu č. 335 v k. ú. Sylvárov, 
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2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o umístění s Liborem Vymetalem, ********* ****, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku 
města jejím podpisem. 

 
 

R/681/2012 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit koupi části pozemkové parcely č. 303/3 o výměře 383 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, která je dle geometrického plánu č. 4216-198/2012 označena jako nově vzniklá 
pozemková parcela č. 303/4 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za dohodnutou kupní cenu ve výši 
537.349 Kč od Františka Novotného, ********* *, *** ** *********, 

1.2.  schválit kupní smlouvu s Františkem Novotným, ********* *, *** ** ********* a pověřit starostku 
města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zahrnout finanční prostředky na uhrazení druhé splátky do návrhu rozpočtu na rok 2013. 
Termín: 20.09.2012 

 
 

R/682/2012 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 1890, č. 1895, č. 1875/5, 
č. 1885, č. 1886/2, č. 1910/7, č. 3811/3 a stavebních parcelách č. 2051, č. 2052/3, č. 5318, 
všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 10.000 Kč 
bez příslušné sazby DPH a se zřízením stavby na pozemkových parcelách č. 1890, č. 1895,  
č. 1875/5, č. 1885, č. 1886/2, č. 1910/7, č. 3811/3 a stavebních parcelách č. 2051, č. 2052/3,  
č. 5318, všechny 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 provést 

stavbu číslo 000794_2012 s ČEZ, a. s., se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 a pověřuje 
starostku města jejím podpisem. 

 
 

R/683/2012 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   vyh lašu je  

1.1.  výběrové řízení obálkovou metodou na prodej pozemku v obytné zóně Sylvárov - 6. kolo, a to 
pozemkové parcely č. 2277/8 o výměře 1.509 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, označené jako 
pozemek č. 1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za minimální nabídkovou cenu ve výši 700 Kč/m2, 

2 .   schva lu je  
2.1.  text zveřejnění podmínek výběrového řízení a text předepsaného formuláře pro přihlašování 

uchazečů do výběrového řízení na prodej pozemku v obytné zóně Sylvárov, 
2.2.  složení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení Jan Bém, místostarosta 

města - předseda komise, Petr Hroneš, Miroslav Kříž, Radmila Horáček Fiľakovská, Jan Fíla 
(náhradníci Dušan Kubica, Petr Vojtěch, Petr Krejcar, Jan Haas, Jaroslava Valentová), 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

3.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem vyhlášení výběrového 
řízení dle části 2.1. tohoto usnesení, do 26.09.2012. 

Termín: 03.09.2012 
 

R/684/2012 - 73. 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. 3980/1 o výměře 472 m2, č. 4037/1 o výměře 237 m2  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu ve výši 19.125 Kč od Okresního bytového 
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podniku, státního podniku Trutnov "v likvidaci", se sídlem Trutnov, Polská 92/47, který je 
zastoupen likvidátorem Ing. Jozefem Šrámkem, 

1.2.  schválit kupní smlouvu s Okresním bytovým podnikem, státním podnikem Trutnov "v likvidaci" se 
sídlem Trutnov, Polská 92/47, který je zastoupen likvidátorem Ing. Jozefem Šrámkem a pověřit 
starostku města jejím podpisem. 

 
 

R/685/2012 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit kupní smlouvu na část kanalizační stoky vybudované v pozemkové parcele č. 3684  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem s Petrem Škopem, ******** ****, *** ** **** ******* *** ***** 
a pověřit starostku města jejím podpisem. 

 
 

R/686/2012 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  vyh rad i t  s i  a  p ro jednat  

1.1.  rozhodnutí ve věci zřízení úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 1885,  
č. 1890, č. 1886/1, č. 1827/1, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, na kanalizační vedení za 
jednorázovou finanční náhradu ve výši 10.000 Kč bez příslušné sazby DPH pro ZOO Dvůr 
Králové a. s., Štefánikova 1029, Dvůr Králové nad Labem. 

 
 

R/687/2012 - 73. 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. 792/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Janu 
Skálovi, ***** ** ******** ****, *** ** **** ******* *** ****** 

 
 

R/688/2012 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  souhlasit se směnou části pozemkové parcely č. 567 o výměře cca 140 m2 za část pozemkové 
parcely č. 1245 a část stavební parcely č. 1174/2 o celkové výměře cca 140 m2, všechny  
v  k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  schválit budoucí směnou smlouvu se společností CARLA spol. s r. o., Krkonošská 2850,  
544 01 Dvůr Králové nad Labem a pověřit starostku města jejím podpisem. 

 
 

R/689/2012 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s pronájmem pozemkových parcel č. 477/6 o výměře 57 m2, části č. 559 o výměře 75 m2,  
č. 3610/3 o výměře 2 m2, č. 4734/3 o výměře 31 m2, č. 932/3 o výměře 111 m2, č. 2056/1 
o výměře 595 m2, č. 3797/6 o výměře 129 m2, č. 3798/9 o výměře 90 m2, všechny v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem od Pozemkového fondu České republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 
3 a pověřuje starostku města podpisem žádosti o pronájem pozemků. 

 

 

R/690/2012 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  písemnou pochvalu ředitelky Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem od **** *******, 
*** ************ ****, **** ******* *** *****, která je přílohou, za zajištění úklidových prací a dohledu 
nad jeho majetkem při mimořádné události - vytopení domu s pečovatelskou službou, 
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2.   schva lu je  
2.1.  odměnu ředitelce Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem, ve výši dle důvodové 

zprávy, za pohotové zajištění mimořádné události 28.07.2012. Výplata odměny je možná jen 
v rámci přidělených mzdových prostředků. 

 
 

R/691/2012 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Mostu k životu o. p. s., Šikmá 300, 541 03 Trutnov. 
 
 

R/692/2012 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Národní radě osob se zdravotním postižením ČR, Partyzánská 7,  
170 00 Praha 7. 

 
 

R/693/2012 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  program a předpokládaný rozpočet Svatováclavského posvícení 2012 s prezentací spolkové 
činnosti ve Dvoře Králové nad Labem, dle důvodové zprávy, akce se uskuteční 28.09.2012. 

 
 

R/694/2012 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit zřizovací listiny příspěvkových organizací města 
- Základní školy 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, 
- Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884, 
- Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, 
- Základní školy Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, 
- Základní umělecké školy, Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 83, 
- Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, 
- Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428, 
- Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 1620, 
- Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem, 
- Hankova domu, městského kulturního zařízení, 
- Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem, 
a dodatek č. 1 ke zřizovací listině Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem, 
s účinností od 01.10.2012 a pověřit starostku města jejich podpisem. 
 

 

R/695/2012 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  poskytnutí dotací Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 
1620, z rozpočtu Ministerstva kultury ČR, na projekt Dvorská Jednička, ve výši  15.000 Kč a na 
projekt JUNIORFILM, ve výši 60.000 Kč, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zapracovat poskytnuté dotace v celkové výši 75.000 Kč do návrhu nejbližší rozpočtové 
změny. 

Termín: 06.09.2012 
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R/696/2012 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   nesouh las í  

1.1.  se změnou četnosti konání farmářských trhů. 
 
 
 
 
 

   Edita Vaňková v. r.      Dušan Kubica v. r. 
               starostka města                  místostarosta 
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