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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

74. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané dne 04.09.2012 

 

R/697/2012 - 74. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění veřejnoprávní 
smlouvu s obcí Litíč na zajištění úkolů městské policie podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní 
policii v platném znění, konkrétně kontrola dodržování zákazového značení a měření rychlosti 
v obci a činnosti s tím spojené, a pověřit starostku města jejím podpisem. 

 
 

R/698/2012 - 74. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit výši měsíčních zúčtovatelných záloh za čištění odpadních vod na ČOV pro společnost 
LITAVE s. r. o. od září 2012 ve výši 1.673.000 Kč. 

 
 

R/699/2012 - 74. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schvátit kupní smlouvu (převod věcí nemovitých) od prodávajícího VODOVODY DK, spol. s r. o. 
na kupující město a kupní smlouvu na převod movitých věcí, práv a jiných majetkových hodnot 
od prodávající společnosti VODOVODY A KANALIZACE Dvůr Králové n. L. spol. s r. o. na 
kupující město  dle přílohy 1 a 2 tohoto usnesení a pověřit starostku města jejich podpisem. 

 
 

R/700/2012 - 74. 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. 1902/11 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  Petru Petříkovi, ******* ******** ****, **** ******* *** *****, za 
celkovou kupní cenu 421.940 Kč,  

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

R/701/2012 - 74. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. 56/512/2012 týkající se pozemkových 
parcel č. 207, č. 208/2, obě v k. ú. Zboží u Dvora Králové s Českou republikou - Úřadem pro 



Strana 2/3 

zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 
a pověřit starostku města jejím podpisem. 

 
 

R/702/2012 - 74. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  část svého usnesení č. R/673-1.9. a 1.10./2012 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - 
prodej bytové jednotky č. 1989/32  Ing. Pavlu Petráčovi, 

2 .   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  
2.1.  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 Ing. Pavlu Petráčovi, ******* 
******** ****, **** ******* *** ***** a Iloně Petráčové, ********* **, **** ******* *** *****  za celkovou 
kupní cenu 340.523 Kč, 

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

R/703/2012 - 74. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s úpravou vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací uzavřenou 
podle § 8 odst. 3 zák. č. 274/2001 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, 

3 .   ruš í  
3.1.  usnesení R/608/2012 - 70. RM z 07.08.2012. 
 
 

R/704/2012 - 74. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  rozšíření prací akce: "Oprava fasády bytového domu čp. 57 na náměstí TGM ve Dvoře Králové 
nad Labem" o náhradu všech původních architektonických prvků fasády z důvodů jejich 
nevyhovující statiky a s tím spojené navýšení ceny o 218.000 Kč bez DPH, 

2 .   souh las í  
2.1.  se změnou data ukončení akce: "Oprava fasády bytového domu čp. 57 na náměstí TGM ve 

Dvoře Králové nad Labem" na 31.10.2012, 
3 .   schva lu je  

3.1.  dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby: "Oprava fasády bytového domu čp. 57 na 
náměstí TGM ve Dvoře Králové nad Labem" se zhotovitelem, firmou Lestav, spol. s r. o., Dvůr 
Králové nad Labem, a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucímu RAF 

4.1.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu nejbližší rozpočtové změny. 
Termín: 13.09.2012 

 
 

R/705/2012 - 74. 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 
finančních prostředků z Programu péče o krajinu na realizaci akce: "Výsadba třešňové aleje 
v Žirči" ve výši 50.000 Kč (tj. max. 71 % celkových uznaných nákladů). 
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R/706/2012 - 74. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  protokol z otevírání obálek, zprávu hodnotící komise o posouzení a vyhodnocení nabídek 
a protokol o průběhu e-aukce veřejné zakázky na akci: "Oprava podchycení patky dřevěné lávky 
ve Dvoře Králové nad Labem - Verdeku" z 29.08.2012 a 03.09.2012, 

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

nabídkou je nabídka firmy Stavební společnost Žižka, spol. s r. o., se sídlem E. Krásnohorské 
2897, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, s nabídkovou cenou 453.882 Kč včetně DPH, 

2.2.  o dalším pořadí uchazečů podle výhodnosti jejich nabídek takto: 
2. J. Pišta a spol., společnost s r. o., se sídlem Dukelská 414, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

s nabídkovou cenou 460.002 Kč včetně DPH, 
3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky a pověřuje starostku města 
jejím podpisem, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí RIM 

4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku. 
Termín: 10.09.2012 

 
 

R/707/2012 - 74. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  vzít na vědomí zprávu o plnění úkolů z usnesení přijatých zastupitelstvem města, 
1.2.  schválit nový termín 31.12.2012 u nesplněného úkolu z usnesení č. Z/205/2012 část 2.1.2. 
 
 

R/708/2012 - 74. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  program 14. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného ve čtvrtek 
13.09.2012 od 15 hodin v aule gymnázia 
 
1. Zahájení 
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 
3. Výbory ZM  
4. Prominutí pohledávky 
5. Veřejnoprávní smlouva s obcí Litíč 
6. Úhrada za čištění odpadních vod společnosti LITAVE, s. r. o. 
7.          Kupní smlouvy dle dohody o narovnání 
8. Majetkové záležitosti 
9. Závěrečný účet svazku obcí Královská věnná města 
10. Zřizovací listiny příspěvkových organizací města z oblasti školství, kultury a sociální 
11. Obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí 
12. Dodatek ke smlouvě o kontokorentním úvěru  
13. Rozpočtová změna č. 3 pro rok 2012 
14. Diskuze 
15. Závěr  
 
 
 
 
 
 
 

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