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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

78. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 09.10.2012 

 

R/754/2012 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prominutí pohledávky podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ve 
výši 16.589 Kč za Jiřím Németem. 

 
 

R/755/2012 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky malého rozsahu, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, 
zadávací dokumentaci a realizaci akce: "MKDS 2012", v souladu s článkem 4. odst. 4. vnitřního 
předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2012 - Pravidla pro zadávání zakázek malého 
rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  zveřejnění této veřejné zakázky v souladu s článkem 4. odst. 4. vnitřního předpisu města Dvůr 
Králové nad Labem č. 10/2012 - Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu městem Dvůr 
Králové nad Labem, 

1.3.  určeného strážníka, 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.  starostce města 
2.1.1.  uložit určenému strážníkovi zajištění přípravy akce a její realizaci v navržených termínech, 

Termín: 17.10.2012 
 

2.1.2.  uložit určenému strážníkovi, aby zajistil zahájení činnosti členů hodnotící komise (případně 
náhradníků za členy komise) prvním jednáním 24.10.2012 před otevíráním obálek 
s doručenými nabídkami. 

Termín: 24.10.2012 
 
 

R/756/2012 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit úpravu terminologie a doplnění příslušného ustanovení k parkovacím kartám v oblastech 
možného použití sociálního fondu v části 6. odstavce III. Statutu fondu zaměstnanců města Dvůr 
Králové nad Labem a uvolněných členů Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  schválit v souladu s § 84, odst. 2, písm. c) Statut fondu zaměstnanců města Dvůr Králové nad 
Labem a uvolněných členů Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem, 
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R/757/2012 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  předložený text dopisu ČSOB, a. s. pobočku v Hradci Králové ohledně požadavku na změnu 
bankou provedené úpravy podmínek čerpání úvěru ve výši 35 mil. Kč  u veřejné zakázky na 
službu poskytovatele úvěru souvisejícího s narovnáním vztahů mezi městem Dvůr Králové nad 
Labem a společností VODOVODY A KANALIZACE Dvůr Králové n. L. spol. s r. o., v souvislosti 
s vydanými usneseními soudu o nařízení exekuce na majetek povinného města. 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit neprodleně starostce města k podpisu dopis dle bodu 1.1. tohoto usnesení 
a zajistit odeslání tohoto dopisu na ČSOB, a. s. pobočku v Hradci Králové. 

Termín: 10.10.2012 
 
 

R/758/2012 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  usnesení číslo R/546-1.1.,1.2./2012 - 65. Rada města Dvůr Králové nad Labem z 26.06.2012, 
2 .   schva lu je  

2.1.  pronájem pozemkových parcel č. 608/6, č. 620 a č. 621 o celkové výměře 20 205 m2 v k. ú. Bílé 
Poličany, za cenu 1.200 Kč/ha/rok, tj. roční nájemné 2.425 Kč, na dobu určitou do 01.10.2022, 
společnosti Hřebčín Jeníkov, v. o. s., se sídlem Červená Třemešná 60, 508 01 Hořice, 

2.2.  nájemní smlouvu v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku města podpisem 
smlouvy, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

3.1.1.  předložit nájemní smlouvu starostce města k podpisu. 
Termín: 29.10.2012 

 
 

R/759/2012 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 33 v čp. 2903 v ul. Eduarda Zbroje ve Dvoře Králové nad Labem, 
k 15.10.2012 s  Kateřinou Zubajovou, ******* ****** ****, **** ******* *** *****,* 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostku města podpisem dohody, 

1.3.  pronájem bytu č. 61 v čp. 2901 v ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Kateřině 
Zubajové, ******* ****** ****, **** ******* *** *****, na dobu určitou 2  roky od 16.10.2012 za smluvní 
nájemné 4.549 Kč/měsíc, za předpokladu, že uvolní k 15.10.2012 byt č. 33 v čp. 2903, Eduarda 
Zbroje, Dvůr Králové nad Labem a uhradí před podpisem nájemní smlouvy kauci ve výši 
trojnásobku měsíčního nájemného vč. plnění za služby poskytované v souvislosti s užíváním 
bytu, 

1.4.  nájemní smlouvu v souladu s bodem 1.3. tohoto usnesení a pověřuje starostku města podpisem 
smlouvy, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  předložit dohodu dle bodu 1.2. a  smlouvu dle bodu 1.4. starostce města k podpisu. 
Termín: 29.10.2012 

 
 

R/760/2012 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bezbariérového bytu č. 11 v čp. 2905, dispozičně řešeného jako 2+1 o velikosti  
61,80 m2 v ul. Eduarda Zbroje ve Dvoře Králové nad Labem, Janu Vodochodskému, ******* ****** 
****, **** ******* *** *****, za nájemné ve výši 50 Kč/m2/měsíc, tj. 3.090 Kč/měsíc na dobu určitou 
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3 roky od 20.10.2012 za předpokladu uvolnění bytu č. 11 v čp. 2904, nábřeží Benešovo, Dvůr 
Králové nad Labem, 

1.2.  nájemní smlouvu v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku města jejím 
podpisem, 

1.3.  pronájem bezbariérového bytu č. 11 v čp. 2904, dispozičně řešeného jako 1+0 o velikosti  
36,67 m2 v ul. Eduarda Zbroje ve Dvoře Králové nad Labem, Davidu Suchomelovi, ******* ******** 
*** ****, **** ******* *** *****, za nájemné ve výši 50 Kč/m2/měsíc, tj. 1.834 Kč/měsíc na dobu 
určitou 1 rok od 01.11.2012, 

1.4.  nájemní smlouvu v souladu s bodem  1.3. tohoto usnesení a pověřuje starostku města jejím 
podpisem, 

1.5.  ukončení nájemní smlouvy dohodou na byt č. 11 v čp. 2904, ul. Eduarda Zbroje s Jaroslavem 
Vodochodským, ******* ****** ****, **** ******* *** *****, k 15.10.2012, 

1.6.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy v souladu s bodem 1.5. tohoto usnesení a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  předložit dohodu o ukončení nájemní smlouvy a nájemní smlouvu starostce města 
k podpisu. 

Termín: 29.10.2012 
 
 

R/761/2012 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ukonču je  

1.1.  platnost části  usnesení č. R/516-1.19. a 1.20./2012 - 64. RM z 12.06.2012 - ve věci prodeje 
bytové jednotky č. 1985/32 v domě čp. 1984, 1985 ul. Roháčova, Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  
2.1.  ukončit platnost části usnesení č. Z/275-1.19. a 1.20./2012 - ve věci prodeje bytové jednotky  

č. 1985/32 v domě čp. 1984, 1985 ul. Roháčova, Dvůr Králové nad Labem, 
2.2.  schválit prodej bytové jednotky č. 1985/32 v domě čp. 1984, čp. 1985 v ulici Roháčova, v obci 

a k. ú. Dvůr Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu 
a st. p. č. 2238 a 2339 a p. p. č. 4829 ve výši 607/7314 manželům Pavlovi a Evě Pajurkovým, 
******** ****, **** ******* *** ***** za celkovou kupní cenu 507.271 Kč navýšenou z důvodu úhrady 
části kupní ceny formou splátek na 547.271 Kč s úhradou kupní ceny následujícím způsobem: 
− část kupní ceny ve výši 107.271 Kč bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy, 
− zbytek ceny 400.000 Kč bude navýšen o 10 % a hrazen formou 119 měsíčních splátek ve výši 

3.700 Kč a poslední splátky 3.400 Kč, 
− na nesplacenou část kupní ceny navýšenou o 10 %, tj. na částku 440.000 Kč, bude zřízeno 

v katastru nemovitostí zástavní právo ve prospěch města Dvůr Králové nad Labem až do 
jejího úplného uhrazení, 

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

R/762/2012 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit prodej části pozemkové parcely č. 3382/14 o výměře 205 m2, která je dle GP  
č. 4229-251/2012 ze 14.08.2012 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 3382/26,  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Richardu Pelíškovi, ***** ********** ** *, *** ** **** ******* *** *****, 
za cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 41.000 Kč, 

1.2.  schválit kupní smlouvu dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřit starostku města jejím podpisem, 
 
 

R/763/2012 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   vyh lašu je  

1.1.  výběrové řízení obálkovou metodou na prodej pozemku v obytné zóně Sylvárov - 7. 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, 
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2.   schva lu je  
2.1.  text zveřejnění podmínek 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. 

Termín: 17.10.2012 
 
 

R/764/2012 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout nebytový prostor č. 2  v čp. 2954 v ulici Štefánikova 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 .   vyzývá  
2.1.  případné zájemce k podání nabídky na pronájem nebytového prostoru č. 2 v čp. 2954 v ulici 

Štefánikova ve Dvoře Králové nad Labem za těchto podmínek: 
minimální cena nájmu 600 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 ládá  
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. 2954 v ulici Štefánikova ve Dvoře Králové nad 
Labem včetně výzvy k podání nabídky za podmínek dle bodu 2.1 tohoto usnesení. 

Termín: 20.10.2012 
 
 

R/765/2012 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 699/16 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, v rozsahu dle geometrického plánu č. 4233-1183/2012 za jednorázovou finanční náhradu 
ve výši 2.000 Kč bez příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene s VČP Net, s. r. o., Pražská třída 485, 500 04 Hradec 
Králové, která je zastoupena společností RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 
657 02 Brno a Janem Krysem, ********** ****, *** ** **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města 
jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  předložit smlouvu o zřízení věcného břemene starostce města k podpisu. 
Termín: 29.10.2012 

 
 

R/766/2012 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  přidělení bytu v mimořádně tíživé životní situaci Elišce Stolínové, ******** ****, **** ******* *** ***** 
a její žádost zamítá. 
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R/767/2012 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 23 v čp. 2904, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem jako byt 
bez předběžného určení za min. cenu 2.230 Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) 
dle Pravidel pro hospodaření s městskými byty, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 23 v čp. 2904, 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 ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

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

Termín: 15.10.2012 
 
 

R/768/2012 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  oznámení ředitelky Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem o získání finančních 
prostředků ve výši 365.000 Kč na financování rekonstrukce noclehárny. 

 
 

R/769/2012 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ponechání movitých věci, které jsou majetkem České republiky, jejichž seznam a hodnota je 
uvedena v příloze č. 3, která tvoří nedílnou součást smlouvy o výpůjčce v příloze č. 2., 
k bezúplatnému užívání městu Dvůr Králové nad Labem na dobu určitou od data podpisu oběma 
smluvními stranami do 31.12.2013, 

1.2.  smlouvu o výpůjčce s Českou republikou - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním 
právu 1, 128 00 Praha 2, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku města 
podpisem smlouvy, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS 

2.1.1.  předložit smlouvu o výpůjčce starostce města k podpisu. 
Termín: 29.10.2012 

 
 

R/770/2012 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace ve výši 2.500 Kč Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s., 
Slunečná 2170, Dvůr Králové nad Labem, na úhradu dopravy členů uvedeného svazu do krytého 
bazénu v Hořicích v Podkrkonoší, 

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace se Svazem postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s., 
Slunečná 2170, Dvůr Králové nad Labem, a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS 

2.1.1.  předložit smlouvu starostce města k podpisu. 
Termín: 29.10.2012 

 
 

 

R/771/2012 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  podání žádostí Domem dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 
1620, o poskytnutí dotací z rozpočtu Ministerstva kultury ČR na projekt "Dvorská Jednička" a na 
projekt "Juniorfilm - Memoriál Jiřího Beneše + Královédvorské Zlaté slunce", 
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2.   souh las í  
2.1.  v případě kladného vyřízení výše uvedených žádostí o dotace s přijetím finančních prostředků 

v roce 2013 na účet města Dvůr Králové nad Labem, jako zřizovatele příjemce dotace, a s jejich 
převedením na účet Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených 
národů 1620. 

 
 

R/772/2012 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  úhradu neinvestičních výdajů hrazených obcí Třebihošť městu Dvůr Králové nad Labem, po 
celou dobu předškolního vzdělávání dítěte ******* *********, ****** ***** *********, ***** ****** **,  
umístěného v mateřské škole zřízené městem Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  smlouvu o úhradě neinvestičních výdajů za předškolní vzdělávání dítěte, v souladu s bodem 1.1. 
tohoto usnesení a pověřuje starostku města podpisem smlouvy, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS 

2.1.1.  předložit smlouvu o úhradě neinvestičních výdajů za předškolní vzdělávání dítěte starostce 
města k podpisu. 

Termín: 29.10.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


	VÝPIS Z USNESENÍ

