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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

77. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 25.09.2012 

 

R/712/2012 - 77. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   s ouh l as í  

1.1.  s navrženým umístěním zařízení (veřejného osvětlení) na podpěry vedení nízkého napětí 
v majetku ČEZ Distribuce, a. s., 

2 .   s c hva l u j e  
2.1.  dohodu o umístění zařízení (veřejného osvětlení) na podpěry vedení nízkého napětí v majetku 

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

R/713/2012 - 77. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   s c hva l u j e  

1.1.  mzdový výměr řediteli Technických služeb města Dvora Králové nad Labem s účinností od 
01.10.2012 dle přílohy č. 1. 

 
 

R/714/2012 - 77. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   be re  na  vědom í  

1.1.  zprávu o hodnocení činnosti Technických služeb města Dvora Králové nad Labem za I. pololetí 
roku 2012 od ředitele TSm. 

 
 

R/715/2012 - 77. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   s ouh l as í  

1.1.  s konečnou úpravou ceny díla na akci: „Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka a přilehlých ulic  
J. Hory a Palackého" ve Dvoře Králové nad Labem - zhotovitel BÖGL a KRÝSL, k. s. - 
zohledňující nedočerpání jednotlivých položek rozpočtu (tedy úsporu) ve výši 800.018,77 Kč bez 
DPH, 

2 .   s c hva l u j e  
2.1.  dodatek č. 2 k SOD na akci: „Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka a přilehlých ulic J. Hory 

a Palackého” ve Dvoře Králové nad Labem a pověřuje starostku města jeho podpisem. 
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R/716/2012 - 77. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   s c hva l u j e  

1.1.  zadávací dokumentaci na zajištění veřejné služby v přepravě cestujících „Veřejná služba - 
zajištění městské hromadné dopravy ve městě Dvůr Králové nad Labem pro období leden 2013 - 
prosinec 2020“,  

1.2.  seznam vybraných dopravců, kterým bude zaslána zadávací dokumentace s žádostí 
o zpracování cenové nabídky, 

1.3.  schvaluje vedoucího odboru dopravy, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele ve 
věcech zadání veřejné služby a poskytování technických informací, 

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

2 .   uk l ádá  
2.1.  vedoucímu ODP 

2.1.1.  zajistit rozeslání zadávací dokumentace vybraným subjektům, 
Termín: 01.10.2012 

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

zahájila svoji činnost prvním jednáním 25.10.2012 před otevíráním obálek. 
Termín: 31.10.2012 

 
 

R/717/2012 - 77. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   be re  na  vědom í  

1.1.  Zprávu o stavu pohledávek k 30. 06. 2012, 
2 .   uk l ádá  

2.1.  vedoucímu RAF 
2.1.1.  nadále zajišťovat úkoly vyplývající z kontroly stavu pohledávek a věnovat maximální péči 

pohledávkám na obhospodařovaném úseku včetně navrhování možností dalších způsobů 
řešení správy pohledávek města. 

Termín: 28.02.2013 
 
 

R/718/2012 - 77. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   s c hva l u j e  

1.1.  společný nájem bytu č. ** * *** **** * *** ********, **** ******* *** *****, s nájemci Milanem 
Syrůčkem, Pavlínou Syrůčkovou a Žanetou Syrůčkovou, všichni bytem ******** ****, **** ******* *** 
*****, s účinností od 01.10.2012 na dobu neurčitou, 

1.2.  dodatek č. 3 nájemní smlouvy na byt č. ** * *** **** ********, **** ******* *** ***** s Milanem 
Syrůčkem, Pavlínou Syrůčkovou a Žanetou Syrůčkovou s účinností od 01.10.2012 na dobu 
neurčitou a pověřuje starostku města jeho podpisem. 

 
 

R/719/2012 - 77. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   s c hva l u j e  a  vy dává  

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 číslo 22/2012 - Hospodaření 
s majetkem  města Dvůr Králové nad Labem, s účinností od 26.09.2012, 

2 .   s ouh l as í  
2.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města Dvůr Králové nad 

Labem, 
3 .   uk l ádá  

3.1.  vedoucí RIM-EMM 
3.1.1.  zajistit umístění schváleného znění vnitřního předpisu na webových stránkách města Dvůr 

Králové nad Labem, 
Termín: 31.10.2012 
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3.2.  vedoucí ŠKS 
3.2.1.  jednat s řediteli příspěvkových organizací zřizovaných městem o možném bezúplatném 

převodu movitého majetku města svěřeného těmto organizacím zřizovací listinou do 
majetku těchto organizací kromě organizace Technické služby města Dvora Králové nad 
Labem. 

Termín: 31.10.2012 
 
 

R/720/2012 - 77. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   s c hva l u j e  

1.1.  záměr města pronajmout garáž č. 1 na st. p. č. 3598 a garáž č. 2 na st. p. č. 3599, k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem, každou za cenu 3.969 Kč/m2/rok včetně DPH a s uplatněním meziročního 
inflačního růstu, na dobu určitou 5 let, za podmínky, že před podpisem nájemní smlouvy bude 
uhrazena kauce ve výši čtyřnásobku měsíčního nájemného, 

2 .   uk l ádá  
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: 01.10. 2012 
 
 

R/721/2012 - 77. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   s c hva l u j e  

1.1.  záměr pronájmu půdního prostoru a části střechy na umístění základnové stanice veřejné 
komunikační sítě a anténních stožárů na budově čp. 795 v ulici Komenského ve Dvoře Králové 
nad Labem společnosti Telefónica Czech Republik, a. s. se sídlem Praha 4, Michle, Za 
Brumlovkou 266/2, 

2 .   uk l ádá  
2.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr dle bodu 1.1. tohoto 

usnesení. 
 
 

R/722/2012 - 77. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   s c hva l u j e  

1.1.  záměr města pronajmout nebytový prostor č. 1 v čp. 40 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře 
Králové nad Labem, 

1.2.  složení komise pro otevírání obálek a výběrové řízení: Jan Bém (náhradník Dušan Kubica), 
Tomáš Machek (náhradník Jiří Janeček) a Helena Mojiková (náhradník Alena Petirová), 

2 .   vy z ý vá  
2.1.  případné zájemce k podání nabídky na pronájem nebytového prostoru č. 1 v čp. 40 na náměstí 

T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem za těchto podmínek: 
- minimální cena nájmu 800 Kč/m2/rok včetně uplatnění meziročního inflačního růstu 
- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let 
- využití nebytového prostoru bude v souladu s jeho stavebně-technickým určením 
- kritéria výběru: cena - koef. 0,6, využití NP - koef. 0,4, 

3 .   uk l ádá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

3.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr města 
pronajmout nebytový prostor č. 1 v čp. 40 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové 
nad Labem, včetně výzvy k podání nabídky za podmínek dle bodu 2.1 tohoto usnesení. 

Termín: 01.10. 2012 
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R/723/2012 - 77. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   be re  na  vědom í  

1.1.  že na výzvu k podání nabídek na pronájem nebytového prostoru č. 2 v čp. 40, náměstí  
T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, dle  zveřejnění č. 83/2012, nereagoval žádný 
zájemce, 

2 .   vy z ý vá  
2.1.  případné zájemce k podání nabídky na pronájem nebytového prostoru č. 2 v čp. 40, náměstí  

T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, za těchto podmínek: 
- minimální cena nájmu 800 Kč/m2/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního růstu 
- nájemní smlouva na dobu určitou 5 let 
- využití nebytového prostoru bude v souladu s jeho stavebně-technickým určením 
- kritéria výběru: cena - koef. 0,6, využití NP - koef. 0,4, 

3 .   uk l ádá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

3.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr města 
pronajmout nebytový prostor č. 2 v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad 
Labem, včetně výzvy k podání nabídky dle části 2.1 tohoto usnesení. 

Termín: 01.10. 2012 
 
 

R/724/2012 - 77. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   s c hva l u j e  

1.1.  pronájem bytu č. 21 v čp. 940 v ul. Tyršova, Dvůr Králové nad Labem od 26.09.2012 do 
14.08.2014 manželům Karolíně Kotíkové a Martinovi Kotíkovi, ******* ***, **** ******* *** *****, za 
smluvní nájemné 5.500 Kč/měsíc, tj. 63,05 Kč/m2/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu na byt č. 21 v čp. 940 v ul. Tyršova, Dvůr Králové nad Labem od 26.09.2012 
s manžely Karolínou Kotíkovou a Martinem Kotíkem, ******* ***, **** ******* *** *****, za 
předpokladu, že uhradí před podpisem nájemní smlouvy kauci ve výši trojnásobku měsíčního 
nájemného vč. plnění za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu a pověřuje starostku 
města jejím podpisem, 

1.3.  pronájem bytu č. 51 v čp. 1982, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem od 01.11.2012 na 
dobu neurčitou Bohumíru Kováři, ******* ******** ****, **** ******* *** *****, za smluvní nájemné 
4.345 Kč/měsíc, tj. 67,40 Kč/m2/měsíc, s možností zvyšování o inflaci předchozího roku, 

1.4.  nájemní smlouvu na byt č. 51 v čp. 1982, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem od 
01.11.2012 s Bohumírem Kovářem, ******* ******** ****, **** ******* *** *****, za předpokladu, že 
uhradí před podpisem nájemní smlouvy kauci ve výši trojnásobku měsíčního nájemného vč. 
plnění za služby poskytovaní v souvislosti s užíváním bytu a pověřuje starostku města jejím 
podpisem, 

1.5.  pronájem bytu č. 22 v čp. 1982, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem od 01.01.2013 na 
dobu neurčitou Romaně Fléglové, ******* ******** ****, **** ******* *** *****, za smluvní nájemné 
4.098 Kč/měsíc, tj. 73,40 Kč/m2, s možností zvyšování nájemného o inflaci předchozího roku, 

1.6.  nájemní smlouvu na byt č. č. 22 v čp. 1982, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem od 
01.01.2013 s Romanou Fléglovou, ******* ******** ****, **** ******* *** *****, za předpokladu, že 
uhradí před podpisem nájemní smlouvy kauci ve výši trojnásobku měsíčního nájemného vč. 
plnění za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu a pověřuje starostku města jejím 
podpisem. 

 
 

R/725/2012 - 77. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   vy h l aš u j e  

1.1.  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. 2, za minimální nabídkovou cenu 
682.516 Kč, 
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1.2.  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. 3, za minimální nabídkovou cenu 825.330 Kč, 

1.3.  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. 4, za minimální cenu 656.225 Kč, 

1.4.  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. 5, za minimální 
nabídkovou cenu 636.908 Kč,   

1.5.  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. 6, za minimální 
nabídkovou cenu 620.699 Kč, 

1.6.  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. 7, za minimální 
nabídkovou cenu 257.082 Kč, 

1.7.  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. 8, za minimální 
nabídkovou cenu 613.348 Kč, 

1.8.  prodej volné bytové jednotky č. 1985/31 v čp. 1984,1985 v ul. Roháčova, včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 2338, 2339 a p. p. č. 4829 
v rozsahu 607/7314 k celku, formou obálkové metody ve smyslu přílohy č. 9, za minimální 
nabídkovou cenu 838.894 Kč, 

2 .   s c hva l u j e  
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 l ádá  

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: 03.10.2012 

 
 

R/726/2012 - 77. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   s t anovu j e  

1.1.  jednorázovou finanční náhradu za zřízení věcných břemen ve výši 100 Kč bez příslušné sazby 
DPH za každý započatý metr pozemku zatíženého elektrickým zařízením nebo plynárenským 
zařízením s tím, že nejnižší cena za zřízení věcného břemene je stanovena na částku 1.000 Kč 
bez příslušné sazby DPH, 

1.2.  s platností od 01.10.2012 jednorázovou finanční náhradu za zřízení věcných břemen ve výši  
200 Kč bez příslušné sazby DPH za každý započatý metr pozemku zatíženého elektrickým 
zařízením nebo plynárenským zařízením s tím, že nejnižší cena za zřízení věcného břemene je 
stanovena na částku 2.000 Kč bez příslušné sazby DPH. 

 
 

R/727/2012 - 77. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   dopo ruč u j e  z as t up i t e l s tvu  m ěs t a  

1.1.  schválit prodej pozemkové parcely č. 2277/14 o výměře 69 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
za kupní cenu ve výši 400 Kč/m2 Renatě a Martinu Novákovým, ********* ****** ****, *** ** **** 
******* *** *****, 

1.2.  schválit kupní smlouvu s Renatou a Martinem Novákovými, ********* ****** ****, *** ** **** ******* 
*** ***** a pověřit starostku města jejím podpisem. 
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R/728/2012 - 77. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   s c hva l u j e  

1.1.  částečnou změnu usnesení č. R/636-1.1./2012 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze 
07.08.2012 spočívající v nahrazení textu "č. 4194-32/2012" textem "č. 4194-35/2012". 

 
 

R/729/2012 - 77. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   s c hva l u j e  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 1507/1, č. 3713, č. 3714/1, 
všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, v rozsahu dle geometrického plánu č. 4202-52/2012 za 
jednorázovou finanční náhradu ve výši 12.000 Kč včetně příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene číslo DK-NET/OSNM/252/2012 s VČP Net, s. r. o., Pražská 
třída 485, 500 04 Hradec Králové, která je zastoupena společností RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 
940, 401 17 Ústí nad Labem a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

 
 

R/730/2012 - 77. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   s c hva l u j e  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 2047, č. 4017, č. 4018,  
č. 4022, č. 4032, 4099/2, č. 4099/3, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, v rozsahu dle 
geometrického plánu č. 4210-101/2012 za jednorázovou finanční náhradu ve výši 14.940 Kč 
včetně příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene číslo NET/OSNM/250-1/2012-3 s VČP Net, s. r. o., Pražská 
třída 485, 500 04 Hradec Králové, která je zastoupena společností RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 
940, 401 17 Ústí nad Labem a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

 
 

R/731/2012 - 77. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   s c hva l u j e  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 567, č. 4159, všechny  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, v rozsahu dle geometrického plánu č. 4209-101/2012 za 
jednorázovou finanční náhradu ve výši  3.480 Kč včetně příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene číslo NET/OSNM/251-1/2012-2 s VČP Net, s. r. o., Pražská 
třída 485, 500 04 Hradec Králové, která je zastoupena společností RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 
940, 401 17 Ústí nad Labem a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

 
 

R/732/2012 - 77. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   nes c hva l u j e  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 3714/3 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, v rozsahu dle geometrického plánu č. 4133-405/2011 za jednorázovou finanční náhradu 
ve výši 27.000 Kč včetně příslušné sazby DPH se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, 

2 .   uk l ádá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  jednat se společností ČEZ Distribuce, a. s. o přeložení elektrického vedení v souladu se 
schválenou smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo  
IV-12-2007841/VB/1 z 11.04.2011. 

Termín: 05.10.2012 
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R/733/2012 - 77. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   s ouh l as í  

1.1.  se zřízením sjezdu a  zpevněného vjezdu na části pozemkové parcely č. 1055/2 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem a se vstupem na pozemkovou parcelu č. 1055/2 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, 

2 .   s c hva l u j e  
2.1.  smlouvu o umístění s Helenou Glazarovou, ******** ***, *** ** **** ******* *** ***** a Vladimírem 

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

R/734/2012 - 77. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   dopo ruč u j e  z as t up i t e l s tvu  m ěs t a  

1.1.  schválit prodej části pozemkové parcely č. 4779 o výměře 135 m2, která je dle geometrického 
plánu č. 4225-164/2012 ze 13.07.2012 označena jako nově vzniklá pozemková parcela  
č. 4779/2, v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Milanu Řehořovi, ***** *********** ***, *** ** **** ******* 
*** *****, za sazbu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 27.000 Kč, 

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

R/735/2012 - 77. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   s c hva l u j e  

1.1.  záměr pronájmu části stavební parcely č. 66 u čp. 40 (zadní vchod) v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, firmě SEEL, spol. s r. o., se sídlem náměstí T. G. Masaryka čp. 40, 544 01 Dvůr Králové 
nad Labem, na dobu určitou, tj. po dobu platnosti nájemní smlouvy na nebytové prostory, za 
nájemné ve výši 8.000 Kč/rok, 

2 .   uk l ádá  
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: 06.10.2012 
 
 

R/736/2012 - 77. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   nes c hva l u j e  

1.1.  pronájem části pozemkové parcely č. 3555 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Miroslavu Mohetovi, 
***** ******* ****, *** ** **** ******* *** ****** 

 
 

R/737/2012 - 77. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   be re  na  vědom í  

1.1.  výpověď z nájmu nebytového prostoru č. 1 v čp. 295 v ulici Rooseveltova ve Dvoře Králové nad 
Labem podanou nájemcem Ivou Kramárovou, ***** **, **** ******* *** ****** Nájemní vztah skončí 
31.12.2012, 

2 .   s c hva l u j e  
2.1.  záměr města pronajmout nebytový prostor č. 1 v čp. 295 v ulici Rooseveltova ve Dvoře Králové 

nad Labem, 
2.2.  složení komise pro otevírání obálek a výběrové řízení: Jan Bém (náhradník Dušan Kubica), 

Tomáš Machek (náhradník Jiří Janeček) a Helena Mojiková (náhradník Alena Petirová), 
3 .   vy z ý vá  

3.1.  případné zájemce k podání nabídky na pronájem nebytového prostoru č. 1 v čp. 295 v ulici 
Rooseveltova, Dvůr Králové nad Labem, za těchto podmínek: 
- minimální cena nájmu 800 Kč/m2/rok včetně uplatnění meziročního inflačního růstu 
- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let 
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- nebytový prostor může být užíván v souladu s jeho stavebně-technickým určením - prodejna 
punčochového a textilního zboží, využití nebytového prostoru může být i v rozporu s jeho 
stavebně-technickým určením 

- kritéria výběru: cena - koef. 0,6, využití NP - koef. 0,4, 
4 .   uk l ádá  

4.1.  vedoucí RIM-EMM 
4.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr města 

pronajmout nebytový prostor č. 1 v čp. 295 v ulici Rooseveltova, Dvůr Králové nad Labem, 
včetně výzvy k podání nabídky za podmínek dle bodu 3.1 tohoto usnesení. 

Termín: 01.02.2013 
 
 

R/738/2012 - 77. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   s c hva l u j e  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 21 v čp. 2903, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem jako byt 
bez předběžného určení za min. cenu 2.192 Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) 
dle Pravidel pro hospodaření s městskými byty, 

1.2.  záměr města pronajmout byt č. 51 v čp. 2905, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem jako byt 
bez předběžného určení za min. cenu 5.022 Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) 
dle Pravidel pro hospodaření s městskými byty, 

1.3.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 21 v čp. 2903 a č. 51 v čp. 2905, Eduarda Zbroje, Dvůr 
Králové nad Labem ve složení: Jan Bém (náhradník Dušan Kubica), Jiří Janeček (náhradník 
Jaroslava Hiltscherová) a Helena Mojiková (náhradník Renata Pospíšilová), 

2 .   uk l ádá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu dle 
bodu 1.1. a 1.2. tohoto usnesení. 

Termín: 03.10.2012 
 
 

R/739/2012 - 77. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   dopo ruč u j e  z as t up i t e l s tvu  m ěs t a  

1.1.  neschválit odkoupení pozemkových parcel č. 2024/1 o výměře 10 m2, č. 1216/9 o výměře  
343 m2, č. 1227/4 o výměře 286 m2, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu ve 
výši 100 Kč/m2 od Ing. Stanislava Kužely, správce konkursní podstaty úpadce TIBA, a. s., 
Podnikatelská 552, 190 11 Praha 9. 

 
 

R/740/2012 - 77. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   s c hva l u j e  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 42 v čp. 1974, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, 
k 30.09.2012 s Ludmilou Bělohoubkovou, ******* ******** ****, **** ******* *** *****, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 42 v čp. 1974, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové 
nad Labem s Ludmilou Bělohoubkovou, ******* ******** ****, **** ******* *** *****, k 30.09.2012 
a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

 
 

R/741/2012 - 77. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   be re  na  vědom í  

1.1.  informaci, že do výběrového řízení na pronájem bytů č. 132 a č. 341 v čp. 400, Švehlova, Dvůr 
Králové nad Labem (viz zveřejnění č. 107/2012 a 106/2012) se nepřihlásil žádný zájemce, 

2 .   s c hva l u j e  
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), 
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2.2.  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), 

2.3.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 132 a 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 l ádá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

3.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu dle 
bodu 2.1. a 2.2. tohoto usnesení. 

Termín: 04.10.2012 
 
 

R/742/2012 - 77. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   s c hva l u j e  

1.1.  poskytnutí dotace ve výši 25.000 Kč Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR - 
Okresní organizaci SPMP v Trutnově, Klazarova 968, Dvůr Králové nad Labem, na zajištění cen 
a triček pro účastníky akce 20. ročník turnaje ve stolním tenisu pro sportovce s mentálním 
postižením ve dnech 15.-18.11.2012, 

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace se Společností pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR - 
Okresní organizaci SPMP v Trutnově, Klazarova 968, Dvůr Králové nad Labem, a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk l ádá  
2.1.  vedoucí ŠKS 

2.1.1.  předložit smlouvu starostce města k podpisu. 
Termín: 17.10.2012 

 
 

R/743/2012 - 77. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   nes c hva l u j e  

1.1.  poskytnutí finanční výpomoci ******* ********, ***** ******* ***, **** ******* *** ****** 
 
 

R/744/2012 - 77. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   nes c hva l u j e  

1.1.  poskytnutí finančního daru občanskému sdružení Babybox pro odložené děti - STATIM, Hájek 
88, Praha 10. 

 
 

R/745/2012 - 77. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   s ouh l as í  

1.1.  s přijetím peněžního daru ve výši 10.000 Kč, poskytnutého Základní škole 5. května, Dvůr 
Králové nad Labem, 28. října 731, od Bohumíry Horákové, ********** ****, **** ******* *** *****, 
účelově určeného na financování plaveckého kurzu pro žáky 2. a 3. třídy této základní školy. 

 
 

R/746/2012 - 77. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   s c hva l u j e  

1.1.  smlouvy o výpůjčce příspěvkových organizací města 
Základní školy 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, 
Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884, 
Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, 
Základní školy Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, 
Základní umělecké školy R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 83, 
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Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova1444, 
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, 
Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem, 
dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem  
a dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce Hankova domu, městského kulturního zařízení, 
s účinností od 01.10.2012 a pověřuje starostku města jejich podpisem, 

2 .   uk l ádá  
2.1.  vedoucí ŠKS 

2.1.1.  předložit starostce města smlouvy a dodatky ke smlouvám, dle bodu 1.1. tohoto usnesení, 
k podpisu. 

Termín: 01.10.2012 
 
 

R/747/2012 - 77. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   s c hva l u j e  

1.1.  výjimku z počtu žáků v 8. ročníku Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 
884, ve školním roce 2012/2013, na počet 34 žáků ve třídě. 

 
 

R/748/2012 - 77. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   be re  na  vědom í  

1.1.  informaci ředitelky Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, o dlouhodobém 
havarijním stavu fasády mateřské školy čp. 728 v ul. Dvořákova, Dvůr Králové nad Labem, 
spojený s rizikem nebezpečí úrazu a žádost o zahrnutí finančních prostředků na opravu fasády 
do rozpočtu města na rok 2013, 

2 .   s ouh l as í  
2.1.  se započetím opravy fasády budovy čp. 728 v ul. Dvořákova v roce 2013, 

3 .   uk l ádá  
3.1.  vedoucímu RAF 

3.1.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky na opravu fasády mateřské školy čp. 728  
v ul. Dvořákova, do návrhu rozpočtu města na rok 2013 a do rozpočtového výhledu na 
příští roky. 

Termín: 30.09.2012 
 
 

R/749/2012 - 77. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   be re  na  vědom í  

1.1.  zápis sportovní komise RM z 10.09.2012. 
 
 

R/750/2012 - 77. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   s ouh l as í  

1.1.  s přijetím věcného daru trampolíny, v hodnotě 6.000 Kč vč. DPH, poskytnutého Mateřské škole, 
Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428 - pro místo poskytovaného vzdělávání 
Slunečná I, od Jaroslava Jiřičky, ****** ****, **** ******* *** ****** 

 
 

R/751/2012 - 77. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   s ouh l as í  

1.1.  s přijetím peněžního daru poskytnutého ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884, od 
Nadačního fondu Josefa Luxe v souvislosti s oceněním školy v soutěži Program podpory etické 
výchovy. 
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R/752/2012 - 77. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   be re  na  vědom í  

1.1.  zápis památkové komise RM z 22.08.2012. 
 
 

R/753/2012 - 77. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   dopo ruč u j e  z as t up i t e l s tvu  m ěs t a  

1.1.  souhlasit se změnou termínu pro provedení stavebních úprav a vyúčtování dotace ve smlouvě 
o poskytnutí dotace č. ŠKS/SMDO/2012/1832 uzavřené s Šárkou Šnytrovou, J. Hory 26, Dvůr 
Králové nad Labem, do 30.10.2013, 

1.2.  schválit dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 1.1. a pověřit starostku města 
podpisem dodatku, 

2 .   uk l ádá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zahrnout částku 50.000 Kč do návrhu rozpočtu města pro rok 2013. 
Termín: 30.09.2012 

 
 
 
 
 
 
 
 

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