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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

80. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané dne 23.10.2012 

 

R/778/2012 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  průběžné plnění úkolů uložených radou města k 30.09.2012, 
2 .   schva lu je  

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

R/779/2012 - 80. 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. 23/2012 Směrnice na ochranu osobních údajů s účinností od 
01.11.2012 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 dle bodu 2. tohoto usnesení. 

Termín: 31.10.2012 
 
 

R/780/2012 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  petici občanů  proti zhoršujícímu se životnímu prostředí v okolí domu čp. 2236 v ulici  
17. listopadu ve Dvoře Králové nad Labem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí KTÚ-PO 

2.1.1.  zpracovat dle vyjádření dotčených vedoucích odborů odpověď na v petici uvedené 
požadavky a možnosti města Dvůr Králové nad Labem v souladu s platnými právními 
předpisy. 

Termín: 15.11.2012 
 
 

R/781/2012 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s udělením plné moci k zastupování města Dvůr Králové nad Labem v soudním řízení na základě 
žaloby společnosti WWTP DKNL, s. r. o., o zaplacení 3.229.167,80 Kč, které je vedeno před 
Okresním soudem v Trutnově pod sp. zn. 109 C 11/2012, 
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2.   zm ocňu je  
2.1.  Mgr. Kateřinu Kavalírovou, advokátku Advokátní kanceláře Nypl, Novák, Kavalírová a partneři, se 

sídlem Dukelská 15, 500 02 Hradec Králové k zastupování města v rozsahu plné moci dle bodu 
1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

 
 

R/782/2012 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výpůjčku 171 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 
1685/17, Praha 4, 

1.2.  smlouvu o výpůjčce se společností EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 1685/17, Praha 4, v souladu 
s bodem 1.1. tohoto usnesení a  pověřuje starostku města podpisem smlouvy, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu OŽP 

2.1.1.  předložit smlouvu o výpůjčce starostce města k podpisu. 
Termín: 12.11.2012 

 
 

R/783/2012 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  využití systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného městem Dvůr Králové nad 
Labem Pavlem Mičanem, náměstí Odboje 316, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 42934389, 

1.2.  smlouvu o využití systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného městem Dvůr 
Králové nad Labem s Pavlem Mičanem, náměstí Odboje 316, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
IČ: 42934389, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku města jejím 
podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu OŽP 

2.1.1.  předložit smlouvu o využití systému nakládání s komunálním odpadem starostce města 
k podpisu. 

Termín: 12.11.2012 
 
 

R/784/2012 - 80. 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 
darů na projekt "Odpadový kalendář - rok 2013" 
 ve výši 20.000 Kč od Společnosti Horní Labe a. s., Bohuslavice 226, Trutnov, 
 ve výši 5.000 Kč od společnosti Lukas trade s. r. o., Slovany 3051, Dvůr Králové nad Labem, 
 ve výši 5.000 Kč od Bohuslava Žižky, Verdek 28, Dvůr Králové nad Labem, 
 ve výši 5.000 Kč od Jaroslava Janečka, Kotkova 792, Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  darovací smlouvy ve smyslu ustanovení bodu 1.1. a pověřuje starostku města jejich podpisem, 
2 .   uk ládá  

2.1.  vedoucímu OŽP 
2.1.1.  předložit darovací smlouvy starostce města k podpisu, 

Termín: 12.11.2012 
2.2.  vedoucímu RAF 

2.2.1.  zahrnout příslušné příjmy a výdaje do návrhu nejbližší rozpočtové změny. 
Termín: 30.11.2012 

 
 

R/785/2012 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zpracování studie, jejímž předmětem je zhodnocení sběrné sítě nádob na tříděný odpad 
a posouzení potřebnosti její obnovy nebo rozšíření, 



Strana 3/8 

1.2.  dodatek č. 1 ke kupní smlouvě, jehož předmětem je zpracování studie, se společností  
EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 1685/17, Praha 4, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a  
pověřuje starostku města podpisem dodatku smlouvy, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu OŽP 

2.1.1.  předložit dodatek č. 1 ke kupní smlouvě starostce města k podpisu. 
Termín: 12.11.2012 

 
 

R/786/2012 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací 
dokumentaci a realizaci akce: „Rekonstrukce muzea - nová expozice pro turisty a návštěvníky 
města" ve Dvoře Králové nad Labem v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách (v platném znění), zahájení zadávacího zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 
a za podmínky § 25 a v souladu s pokyny pro zadávání veřejných zakázek Regionálního 
operačního programu NUTS II. Severovýchod, 

1.2.  pověření starostky města, Edity Vaňkové, k zastupování města Dvůr Králové nad Labem ve 
všech administrativních úkonech souvisejících s přípravou a realizací veřejné zakázky, 

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.  vedoucí RIM 

3.1.1.  zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech, 
Termín: 23.11.2012 

3.1.2.  zajistit zahájení činnosti hodnotící komise (případně náhradníků za členy komise) tak, aby 
zahájila svoji činnost prvním jednáním 23.11.2012 před otevíráním obálek s doručenými 
nabídkami. 

Termín: 23.11.2012 
 
 

R/787/2012 - 80. 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 práce - hydrotechnickou studii v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění, s názvem: „Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem” 
a text výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění v předloženém znění, 

1.2.  vedoucí odboru RIM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci zadávacího 
řízení, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM 

2.1.1.  zajistit přípravu podkladů pro zadání a vlastní zadávací řízení v navržených termínech, 
Termín: 31.10.2012 

2.2.  vedoucímu RAF 
2.2.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu rozpočtu pro rok 2013. 

Termín: 24.11.2012 
 
 

R/788/2012 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zajištěním pravidelných kontrol provozuschopnosti a záručního servisu stabilního hasicího 
zařízení TYCO Sapphire NOVEC 1230 dodavatelem zařízení - firmou KLIKA BP, se sídlem  
ul. 8. března 4812/2a, Jihlava, PSČ 586 01, pro město Dvůr Králové nad Labem, 
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2.   schva lu je  
2.1.  smlouvu o zajištění pravidelných kontrol provozuschopnosti a záručního servisu stabilního 

hasicího zařízení TYCO Sapphire NOVEC 1230, a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
3 .   uk ládá  

3.1.  vedoucí RIM 
3.1.1.  předložit smlouvu starostce města k podpisu. 

Termín: 13.11.2012 
 
 

R/789/2012 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s udělením plné moci k zastupování města Dvůr Králové nad Labem ve věci zajištění vydání 
změny územního rozhodnutí, včetně jednání s dotčenými orgány státní správy na akci: "Čistírna 
odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem", 

2 .   zm ocňu je  
2.1.  firmu PROVOD - inženýrská společnost, s r. o., V Podhájí 226/28, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, 

IČ: 25023829, zastoupenou Ing. Petrem Plichtou - prokuristou společnosti, k zastupování města 
Dvůr Králové nad Labem, a to v rozsahu plné moci, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení, 
a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

 
 

R/790/2012 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zpracováním "Anketního dotazníku k Programu regenerace městských památkových 
rezervací a městských památkových zón na rok 2013", 

2 .   schva lu je  
2.1.  materiál "Anketní dotazník k Programu regenerace městských památkových rezervací 

a městských památkových zón na rok 2013" a pověřuje starostku města jeho podpisem. 
 
 

R/791/2012 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 1830/4 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 

bodu 1.1. tohoto usnesení. 
Termín: 02.11.2012 

 
 

R/792/2012 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení pronájmu plochy boční stěny budovy Léčebny zrakových vad v ulici Sladkovského  
čp. 840 ve Dvoře Králové nad Labem s firmou Marcel Puš - autoservis, se sídlem Čelakovského 
1587, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, dohodou k 31.12.2012, 

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

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  předložit dohodu o ukončení nájemní smlouvy starostce města k podpisu. 
Termín: 12.11.2012 
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R/793/2012 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem garáže č. 1 na st. p. č. 3598 a garáže č. 2 na st. p. č. 3599, k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem Martině Šindelářové, ********* ****, **** ******* *** *****, každou za cenu 3.969 Kč/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, 

1.2.  nájemní smlouvy v souladu s bodem 1.1. a pověřuje starostku města jejich podpisem, 
2 .   uk ládá  

2.1.  vedoucí RIM-EMM 
2.1.1.  předložit nájemní smlouvy starostce města k podpisu. 

Termín: 12.11.2012 
 
 

R/794/2012 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města rozšířit výpůjčku o nebytový prostor č. 5 v čp. 2 na náměstí T. G. Masaryka ve 
Dvoře Králové nad Labem, o celkové výměře 51,50 m2 Mateřskému centru Žirafa o. s., Elišky 
Krásnohorské 2428, Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

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

Termín: 02.11.2012 
 
 

R/795/2012 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem 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 se 
společností Telefónica Czech Republik, a. s. se sídlem Praha 4 Michle, Za Brumlovkou 266/2,  
a to od 01.11.2012 na dobu určitou do 31.12.2017, 

1.2.  nájemní smlouvu v souladu s bodem 1.1. a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
2 .   uk ládá  

2.1.  vedoucí RIM-EMM 
2.1.1.  předložit nájemní smlouvu starostce města k podpisu. 

Termín: 31.10.2012 
 
 

R/796/2012 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem nebytového prostoru č. 2 v čp. 40 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad 
Labem Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky se sídlem Orlická 4/2020,  
130 00 Praha 3, zastoupené ředitelem Regionální pobočky Hradec Králové, pobočky pro 
Královéhradecký a Pardubický kraj Ing. Michalem Provazníkem, za účelem zřízení náhradního 
pracoviště na dobu určitou 29 dní za dohodnuté smluvní nájemné ve výši 5.900 Kč a za paušální 
úhradu ve výši 5.000 Kč za spotřebu tepla, studené vody a elektrické energie, a to od 
01.11.2012,  

1.2.  nájemní smlouvu v souladu s bodem 1.1. a pověřuje starostku města jejím podpisem,  
2 .   uk ládá  

2.1.  vedoucí RIM-EMM 
2.1.1.  předložit nájemní smlouvu starostce města k podpisu. 

Termín: 31.10.2012 
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R/797/2012 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 21 v čp. 2900, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem,  Anastasiji 
Vodičkové, ******* ****** ****, **** ******* *** *****, na dobu neurčitou od 20.12.2012 za smluvní 
nájemné 4.229 Kč, tj. 77,53 Kč/m2/měsíc, 

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

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  předložit nájemní smlouvu starostce města k podpisu. 
Termín: 12.11.2012 

 
 

R/798/2012 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 31 v čp. 58, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, Pavlovi a Janě 
Vokatým, ******* ** ** ******** **, **** ******* *** *****, na dobu neurčitou od 01.12.2012, za 
dohodnuté nájemné 50 Kč/m2/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu), tj. 4.180 Kč/měsíc, 

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

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  předložit nájemní smlouvu starostce města k podpisu. 
Termín: 12.11.2012 

 
 

R/799/2012 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 3547/1 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 pozemkové parcele č. 3547/1 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 IV-12-2010889/VB/1 s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, 
Teplická 874/8, 405 02, která je na základě plné moci zastoupena Petrem Cendelínem, Jilmová 
1848, 500 08 Hradec Králové a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

3.1.1.  předložit smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu 
provést stavbu číslo IV-12-2010889/VB/1 starostce města k podpisu. 

Termín: 12.11.2012 
 
 

R/800/2012 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 3802/1 a 3806/1  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za cenu 10 Kč/m2 plochy věcného břemene bez příslušné sazby 
DPH, za minimální cenu za věcné břemeno 1.000 Kč bez příslušné sazby DPH a se zřízením 
stavby na pozemkových parcelách č. 3802/1 a č. 3806/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo 1DHM120235 a smlouvu 

o souhlasu s provedením stavby s Povodím Labe, státním podnikem se sídlem Víta Nejedlého 
951/8, 500 03 Hradec Králové, jehož jménem jedná Ing. Jiří Kremsa a pověřuje starostku města 
jejím podpisem, 
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3.   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

3.1.1.  předložit smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o souhlasu 
s provedením stavby starostce města k podpisu. 

Termín: 12.11.2012 
 
 

R/801/2012 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  informaci o změně poskytovatele dotace v projektu Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Dvůr 
Králové nad Labem, 

2 .   pověřu je  
2.1.  starostku města podpisem Rozhodnutí o poskytnutí dotace MV ČR č. j. MV-38187-12/OPF-2011 

a Rozhodnutí o poskytnutí dotace MMR ČR č. j. 32320/2012-91/1. 
 
 

R/802/2012 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací 
dokumentaci a realizaci akce: Nákup licencí Microsoft v souladu s vnitřním předpisem města 
Dvůr Králové nad Labem č. 10/2012 - Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, 

1.2.  zveřejnění této veřejné zakázky na úřední desce městského úřadu a na internetových stránkách 
Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 

1.3.  složení hodnotící komise včetně náhradníků v předloženém znění, 
1.4.  provedení veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (správa veřejných 

zakázek) a následným využitím elektronické aukční síně ke konání soutěžního kola (e-aukce), 
1.5.  vedoucího odboru informatiky jako osobu oprávněnou jednat jménem zadavatele v rámci veřejné 

zakázky, 
2 .   uk ládá  

2.1.  vedoucímu OI 
2.1.1.  zajistit přípravu veřejné zakázky a její realizaci v navržených termínech, 

Termín: 30.11.2012 
2.1.2.  zajistit činnost hodnotící komise k 13.11.2012. 

Termín: 13.11.2012 
 
 

R/803/2012 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s přijetím finančního příspěvku ve výši 20.000 Kč poskytnutého Základní škole Podharť, Dvůr 
Králové nad Labem, Máchova 884, od Královéhradeckého kraje za umístění na 2. místě 
v soutěži Program podpory etické výchovy 2012 - 2013 v rámci Projektu podpory etického 
vzdělávání Královéhradeckého kraje pro období 2009 - 2012, 

2 .   bere  na  vědom í  
2.1.  poskytnutí finančního příspěvku od Nadačního fondu Josefa Luxe Základní škole Podharť, Dvůr 

Králové nad Labem, Máchova 884, ve výši 10.000 Kč, v souvislosti s oceněním školy v soutěži 
Program podpory etické výchovy, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RAF 

3.1.1.  zapracovat poskytnutý finanční příspěvek ve výši 20.000 Kč do návrhu nejbližší rozpočtové 
změny. 

Termín: 30.11.2012 
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R/804/2012 - 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč TJ Sokol Lipnice, Dvůr Králové nad Labem, na úhradu 
energie tělocvičny v Lipnici, 

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace s TJ Sokol Lipnice v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřuje starostku města podpisem smlouvy, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

2.1.1.  předložit smlouvu starostce města k podpisu. 
Termín: 12.11.2012 

 
 
 
 
 
 
 
 

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


	VÝPIS Z USNESENÍ

