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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

82. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 06.11.2012 

 

R/807/2012 - 82. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   odvo lává  

1.1.  ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích z funkce členku komise - redakční 
rada Jaroslavu Jebouskovou s platností od 07.11.2012. 

 
 

R/808/2012 - 82. 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 14.301.392,80 Kč, které je vedeno před 
Okresním soudem v Trutnově pod sp. zn. 108 C 49/2012, 

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/809/2012 - 82. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  protokol o vyhodnocení nabídek a protokol o průběhu e-aukce veřejné zakázky malého rozsahu 
na akci:"MKDS 2012" z 24.10.2012 a 25.10.2012, 

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

nabídkou je nabídka firmy Pavel Bajer, S-Tech, U Fotochemy 1601/3, 500 02 Hradec Králové,  
IĆ: 70179891, s nabídkovou cenou 209.500 Kč bez DPH, 

2.2.  o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti nabídek takto: 
2. ALARM CZ, s. r. o., Novoměstská 205, 518 01 Dobruška, IČ: 60913223, s nabídkovou cenou 
210.500 Kč, 

3 .   schva lu je  
3.1.  smlouvu o dílo s vítězným uchazečem dle bodu 2. tohoto usnesení a pověřuje starostku města 

jejím podpisem, 
4 .   uk ládá  

4.1.  starostce města 
4.1.1.  uložit pověřenému strážníkovi informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku. 

Termín: 20.11.2012 
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R/810/2012 - 82. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zápis z jednání komise dopravy RM z 02.10.2012, 
2 .   souh las í  

2.1.  se zpracováním studie na rekonstrukci nebo výměnu mostu v ulici Nedbalova, 
2.2.  s posouzením a případnou realizací nutných stavebních úprav mostu Jana Palacha spočívajících 

ve vyrovnání stávajícího povrchu komunikace, 
2.3.  s pokračováním příprav směřujících k úpravě prostoru křižovatky Tylova, Havlíčkova a Věžní, 
2.4.  se zpracováním návrhu úprav přechodu pro chodce na náměstí Republiky, 
2.5.  s realizací navržených úprav pro zvýšení bezpečnosti v ulici Přemyslova, spočívajících 

v umístění mobilních květináčů dle návrhu, 
2.6.  s realizací úprav v ulici Rooseveltova v roce 2014, včetně řešení parkování, dle návrhu, 
2.7.  se zřízením smíšené stezky pro chodce a cyklisty v ulici 28. října a se zapracováním tohoto 

záměru do PD "Rekonstrukce ulice 28. října", 
2.8.  se zřízením piktogramového koridoru pro cyklisty v ulici Havlíčkova, 
2.9.  se zřízením zóny s omezenou rychlostí a hmotností vozidel v lokalitě Městská Podstráň v roce 

2014, 
2.10.  s realizací jednosměrného provozu v ulicích Klazarova a Všehrdova, 
2.11.  s omezením provozu na prašné cestě mezi Tsm a ulicí Seifertova, 
2.12.  s omezením tonáže v ulici Husova ve směru do centra města na 3,5 t mimo vozidel zásobování, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM 

3.1.1.  zajistit zpracování studie na rekonstrukci nebo výměnu mostu v ulici Nedbalova, 
Termín: 31.03.2013 

 
3.1.2.  zajistit posouzení a realizaci nutných stavebních úprav mostu Jana Palacha spočívajících 

ve vyrovnání stávajícího povrchu komunikace, 
Termín: 30.04.2013 

 
3.1.3.  pokračovat v přípravě projektového řešení úpravy prostoru křižovatky Tylova, Havlíčkova 

a Věžní, 
Termín: 31.03.2013 

3.1.4.  zajistit zpracování návrhu úprav přechodu pro chodce na náměstí Republiky, 
Termín: 31.03.2013 

 
3.1.5.  zajistit přípravu podkladů pro realizaci úprav v ulici Rooseveltova v roce 2014, včetně 

řešení parkování dle návrhu, 
Termín: 31.08.2013 

 
3.1.6.  jednat o podmínkách zapracování smíšené stezky pro chodce a cyklisty v ulici 28. října 

s autorem PD "Rekonstrukce ulice 28. října", 
Termín: 31.03.2013 

 
3.1.7.  zajistit realizaci piktogramového koridoru pro cyklisty v ulici Havlíčkova, 

Termín: 31.05.2013 
 

3.1.8.  zajistit realizaci jednosměrného provozu v ulicích Klazarova a Všehrdova, 
Termín: 31.05.2013 

 
3.1.9.  zajistit realizaci omezení provozu na prašné cestě mezi Tsm a ulicí Seifertova, 

Termín: 30.04.2013 
 

3.1.10.  zajistit realizaci omezením tonáže v ulici Husova ve směru do centra města na 3,5 t mimo 
vozidel zásobování, 

Termín: 30.11.2012 
 

3.1.11.  podat žádost o povolení kácení stromů bránících v rozhledu na přechodech pro chodce na 
Benešově nábřeží, 

Termín: 31.12.2012 
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3.2.  řediteli Technických služeb města 
3.2.1.  realizovat navržené úpravy pro zvýšení bezpečnosti v ulici Přemyslova, spočívajících 

v umístění mobilních květináčů dle návrhu, 
Termín: 31.03.2013 

3.3.  vedoucímu RAF 
3.3.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky na realizaci úprav v ulici Rooseveltova do návrhu 

rozpočtu na rok 2014, 
Termín: 31.12.2013 

 
3.3.2.  zahrnout potřebné finanční prostředky na realizaci zóny s omezenou rychlostí a hmotností 

vozidel v lokalitě Městská Podstráň do návrhu rozpočtu na rok 2014, 
Termín: 31.12.2013 

 
 

R/811/2012 - 82. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  další spolupráci s níže uvedenými veterinárními ordinacemi a lékaři za účelem zajištění trvalého 
označování psů na území města Dvůr Králové nad Labem: 
veterinární ordinace MVDr. Jaroslav Rapáč, Žireč 139, Dvůr Králové nad Labem, 
FANA- veterinární ambulance, MVDr. Petr Falta - Husova 124, Dvůr Králové nad Labem, 
MVDr. Jiří Váhala, Ph.D., Štefánikova 1029, Dvůr Králové nad Labem, 
MVDr. Pavel Kočí, Slunečná 2257, Dvůr Králové nad Labem, 
MVDr. Dalibor Sova, Na Třešňovce 191, Velichovky (ordinace Dukelská 414, Dvůr Králové nad 
Labem), 

1.2.  v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení smlouvy o spolupráci s výše uvedenými 
veterinárními ordinacemi a lékaři a pověřuje starostku města podpisem těchto smluv, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit smlouvy o spolupráci pro výše uvedené veterinární ordinace a lékaře do 10 dnů 
od schválení tohoto usnesení starostce města k podpisu. 

Termín: 15.11.2012 
 
 

R/812/2012 - 82. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  úpravu pojistné smlouvy č. 2268678840 o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H59 ve 
smyslu Dodatku č. 5 (zařazení pořízeného staršího vozidla FORD TRANSIT pro ZŠ Strž do 
stávající flotily vozidel), 

1.2.  v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení Dodatek č. 5 k pojistné smlouvě  
č. 2268678840 o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H59 s Kooperativou pojišťovnou, a. s., 
Vienna Insurance Group  a pověřuje starostku města podpisem tohoto dodatku, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit Dodatek č. 5 k pojistné smlouvě č. 2268678840 o havarijním pojištění vozidel - 
PARTNER H59 do 5 dnů od schválení tohoto usnesení starostce města k podpisu. 

Termín: 09.11.2012 
 
 

R/813/2012 - 82. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  úpravu pojistné smlouvy č. 2268678840 o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H59 ve 
smyslu Dodatku č. 6 (vyřazení vozidla PEUGEOT BOXER používaného ZŠ Strž ze stávající 
flotily vozidel), 

1.2.  v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení Dodatek č. 6 k pojistné smlouvě  
č. 2268678840 o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H59 - s Kooperativou  
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pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group  a pověřuje starostku města podpisem tohoto 
dodatku, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit Dodatek č. 6 k pojistné smlouvě č. 2268678840 o havarijním pojištění vozidel - 
PARTNER H59 do 5 dnů od schválení tohoto usnesení starostce města k podpisu. 

Termín: 09.11.2012 
 
 

R/814/2012 - 82. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  úpravu pojistné smlouvy č. 5830851989 na pojištění majetku města Dvůr Králové nad Labem ve 
smyslu Dodatku č. 9 (úprava seznamu movitého majetku - elektroniky, doplnění mobil. tel. 
přístr.), 

1.2.  v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení Dodatek č. 9 k pojistné smlouvě  
č. 5830851989 na pojištění majetku města s Kooperativou pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance 
Group  a pověřuje starostku města podpisem tohoto dodatku, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit Dodatek č. 9 k pojistné smlouvě č. 5830851989 na pojištění majetku města do 
5 dnů od schválení tohoto usnesení starostce města k podpisu. 

Termín: 09.11.2012 
 
 

R/815/2012 - 82. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  doplnění příslušného ustanovení k parkovacím kartám v možnostech využití balíčku služeb 
a plnění uživatelem sociálního fondu v části 11., Článku 1. Prováděcího předpisu na rok 2012 ke 
Statutu sociálního fondu zaměstnanců města Dvůr Králové nad Labem a uvolněných členů 
Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení vnitřní předpis města Dvůr Králové nad 
Labem č. 25/2012 Prováděcí předpis na rok 2012 ke Statutu sociálního fondu zaměstnanců 
města Dvůr Králové nad Labem a uvolněných členů Zastupitelstva města Dvůr Králové nad 
Labem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 25/2012 do 5 dnů od schválení 
tohoto usnesení starostce města k podpisu, 

Termín: 09.11.2012 
3 .   nesouh las í  

3.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města. 
 
 

R/816/2012 - 82. 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 Dvůr Králové nad Labem č. 24/2012 - Pravidla pro zapůjčování 
elektrických vysoušečů ve vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem, s účinností od 01.12.2012, 
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, 
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3.   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM 

3.1.1.  zajistit zveřejnění vnitřního předpisu, 
Termín: 20.11.2012 

4 .   pověřu je  
4.1.  vedoucí odboru RIM, že je ve smyslu § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pověřena k uzavírání smluv v souvislosti se 
zapůjčováním vysoušečů. 

 
 

R/817/2012 - 82. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s udělením plné moci k zastupování města Dvůr Králové nad Labem při jednáních na schůzích 
společenství vlastníků bytových jednotek v domech čp. 1902, 1987, 1988, 1989, 1984, 1985, 

2 .   zm ocňu je  
2.1.  Jiřího Janečka, referenta odboru RIM Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, k zastupování 

města Dvůr Králové nad Labem, a to v rozsahu plné moci, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení, 
a pověřuje starostku města podpisem plné moci. 

 
 

R/818/2012 - 82. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  přidání nových položek do ceníku prací a služeb TSm do sekce "Reklamy zimní stadion, letní 
stadion, koupaliště" dle předloženého návrhu v příloze č. 1. 

 
 

R/819/2012 - 82. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  usnesení zastupitelstva města č. Z/326/2012 - 15. ZM z 25.10.2012 a pověřuje starostku města 
provedením všech úkonů potřebných k pořízení notářského zápisu o změně zakladatelské listiny 
společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o. 

 
 

R/820/2012 - 82. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  Operační plán zimní údržby místních komunikací pro rok 2012/2013 ve znění přílohy č. 1. 
 
 

R/821/2012 - 82. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit prodej pozemkové parcely č. 607/1 o výměře 435 m2 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové nad 
Labem, Ing. Tomáši Metelkovi, ***** ******* *, *** ** ***** **, za cenu 100 Kč/m2, tj. za celkovou 
kupní cenu 43.500 Kč, 

1.2.  schválit zřízení bezúplatného věcného břemene práva chůze a jízdy po pozemkové parcele  
č. 607/1 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové  za účelem možnosti přístupu na sousedící pozemkovou 
parcelu č. 365 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové, 

1.3.  schválit kupní smlouvu s věcným břemenem v souladu s bodem 1.1. a  1.2. tohoto usnesení 
a pověřit starostku města jejím podpisem. 
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R/822/2012 - 82. 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. 979/2 o výměře 155 m2, která je dle GP  
č. 4227-253/2012 z 21.09.2012 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 979/47,  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Mgr. Petru Pavelkovi a Mgr. Dagmar Pavelkové, oba bytem 
********** ****, *** ** **** ******* *** *****, za cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 31.000 Kč, 

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

R/823/2012 - 82. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  zrušit usnesení č. Z/200/2012 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem, z 08.03.2012, 
1.2.  schválit prodej části pozemkové parcely č. 3529/3 o výměře 68 m2, která je dle  

GP č. 4222-227/2012 ze dne 03.09.2012 označena jako nově vzniklá pozemková parcela  
č. 3529/7 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Martinu Teichmannovi, bytem ************ ****, *** ** 
**** ******* *** ***** * Janě Kučerové, ***** ************ ****, *** ** **** ******* *** *****, za cenu  
200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 13.600 Kč, 

1.3.  schválit kupní smlouvu v souladu s bodem 1.2. tohoto usnesení a pověřit starostku města jejím 
podpisem, 

1.4.  schválit prodej části pozemkové parcely č. 3529/3 o výměře 57 m2, která je dle  
GP č. 4222-227/2012 z 03.09.2012 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 3529/8 
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 11.400 Kč do 
podílového spoluvlastnictví:  
manželům Petru a Mgr. Lence Kroupovým, bytem ************ ***, *** ** **** ******* *** *****, do 
spoluvlastnického podílu ve výši 11929/23957 za kupní cenu 5.676 Kč,  
manželům Jiřímu a Blance Soumarovým, ***** ************ ***, *** ** **** ******* *** *****, do 
spoluvlastnického podílu ve výši 12028/23957 za kupní cenu 5.724 Kč,   

1.5.  schválit kupní smlouvu v souladu s bodem 1.4. tohoto usnesení a pověřit starostku města jejím 
podpisem. 

 
 

R/824/2012 - 82. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat stavební parcelu č. 1571 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za celkovou kupní cenu 
170.000 Kč, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr prodat 
pozemek dle článku 1.1. tohoto usnesení. 

Termín: 13.11.2012 
 
 

R/825/2012 - 82. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat objekt bez čp. na st. p. č. 867/4 včetně této stavební parcely a pozemkovou parcelu 
č. 2240/12, vše v obci a k. ú. Dvůr Králové nad Labem za dohodnutou kupní cenu 100.000 Kč, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

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

Termín: 13.11.2012 
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R/826/2012 - 82. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 3596/1 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 7.200 Kč bez příslušné sazby DPH a se 
zřízením stavby na pozemkové parcele č. 3596/17/1 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 stavby číslo 

IV-12-2010381/VB/2 s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 
874/8, 405 02, která je na základě plné moci zastoupena společností Elektro comp, spol. s r. o., 
Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice 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 stavby 
číslo IV-12-2010381/VB/2 starostce města k podpisu. 

Termín: 26.11.2012 
 
 

R/827/2012 - 82. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  výpověď z nájmu nebytového prostoru č. 2 v čp. 2956 v ulici Štefánikova ve Dvoře Králové nad 
Labem podanou nájemcem Jitkou Noskovou, *** ***** ***, **** ******* *** ****** Nájemní vztah 
skončí 31.01.2013, 

2 .   schva lu je  
2.1.  záměr města pronajmout nebytový prostor č. 2 v čp. 2956 v ulici Štefánikova 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 .   vyzývá  

3.1.  případné zájemce k podání nabídky na pronájem nebytového prostoru č. 2 v čp. 2956 v ulici 
Štefánikova, Dvůr 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 
- nebytový prostor může být užíván v souladu i v rozporu s jeho stavebně-technickým určením za 

podmínek dohodnutých s vlastníkem 
- kritéria výběru: cena - koef. 0,6, využití NP - koef. 0,4, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí RIM-EMM 

4.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr města 
pronajmout nebytový prostor č. 2 v čp. 2956 v ulici Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, 
včetně výzvy k podání nabídky za podmínek dle bodu 3.1 tohoto usnesení. 

Termín: 01.02.2013 
 
 

R/828/2012 - 82. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  informaci, že do výběrového řízení na pronájem bytu č. 132 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové 
nad Labem (zveřejnění č. 122/2012) se nepřihlásil žádný zájemce, 

2 .   schva lu je  
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), 

2.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 132 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), 
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3.   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

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

Termín: 12.11.2012 
 
 

R/829/2012 - 82. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 33 v čp. 2903 v ul. Eduarda Zbroje ve Dvoře Králové nad Labem Evě 
Mühlbauerové, ******* ***, **** ******* *** *****, na dobu určitou 1 rok od 12.11.2012 za smluvní 
nájemné 2.295 Kč/měsíc, za předpokladu, že do té doby uvolní byt č. 11 v čp. 830, Kotkova, 
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, 

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

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  předložit nájemní smlouvu starostce města k podpisu. 
Termín: 26.11.2012 

 
 

R/830/2012 - 82. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  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, 

1.2.  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 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: 12.11.2012 
 
 

R/831/2012 - 82. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výsledek vyhodnocení nabídek na pronájem bytu č. 21 v čp. 2903, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr 
Králové nad Labem:  
1. místo: Jaroslav Imlauf, ** ****** ****, **** ******* *** *****, * 

1.2.  pronájem bytu č. 21 v čp. 2903, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem Jaroslavu 
Imlaufovi, ******** ****** ****, **** ******* *** *****, na dobu určitou 1 rok od 01.12.2012 do 
30.11.2013, za předpokladu, že uhradí před podpisem nájemní smlouvy kauci ve výši 
trojnásobku měsíčního nájemného včetně záloh na služby spojené s užíváním bytu, 

1.3.  nájemní smlouvu v souladu s bodem 1.2. 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: 26.11.2012 
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R/832/2012 - 82. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu na nebytový prostor č. 2 v čp. 2 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové 
nad Labem s Tělovýchovnou jednotou Dvůr Králové nad Labem, nábřeží J. Wolkera čp. 137, 
Dvůr Králové nad Labem, dohodou ke dni 15.11.2012, 

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

1.3.  záměr města pronajmout nebytový prostor č. 2 v čp. 2 na náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové 
nad Labem, 

2 .   vyzývá  
2.1.  případné zájemce k podání nabídky na pronájem nebytového prostoru č. 2 v čp. 2 na 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 bude uzavřena na dobu určitou 5 let 
- nebytový prostor může být užíván v souladu i v rozporu s jeho stavebně-technickým určením za 

podmínek dohodnutých s vlastníkem 
- kritéria výběru: cena - koef. 0,6, využití NP - koef. 0,4, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

3.1.1.  předložit dohodu o ukončení nájemní smlouvy starostce města k podpisu, 
Termín: 15.11.2012 

 
3.1.2.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu ve Dvoře Králové nad Labem záměr dle bodu 

1.3. tohoto usnesení. 
Termín: 15.11.2012 

 
 

R/833/2012 - 82. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  uzavření Smlouvy o dodávce tepelné energie č. 69963700_1 pro odběrné místo č. 100235413 - 
Komenského 795 a č. 100235414 Komenského 795 - přístavek s ČEZ, a. s. se sídlem Duhová 
2/1444, Praha 4, a to od 01.10.2012 na dobu neurčitou, 

2 .   schva lu je  
2.1.  Smlouvu o dodávce tepelné energie č. 69963700_1 (odběrné místo č. 100235413 Komenského 

795 a č.100235414 Komenského 795 - přístavek) a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
2.2.  Přílohu č. 1 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. 69963700_1 Cenová a platební pravidla, 
2.3.  Přílohu č. 2 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. 69963700_1 Pasport odběrného místa  

č. 100235413 a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
2.4.  Přílohu č. 2 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. 69963700_1 Pasport odběrného místa  

č. 100235414 a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
2.5.  Přílohu č. 3 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. 69963700_1 Odběrový diagram odběrného 

místa Komenského 795 a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
2.6.  Přílohu č. 3 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. 69963700_1 Odběrový diagram odběrného 

místa Komenského 795 - přístavek a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
2.7.  Přílohu č. 4 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. 69963700_1 Dohoda o ceně, odběrné 

místo 100235413, 100235414 a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
2.8.  Přílohu č. 5 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. 69963700_1 Technické a obchodní 

podmínky dodávek tepelné energie, 
3 .   uk ládá  

3.1.  vedoucí RIM-EMM 
3.1.1.  předložit smlouvu včetně příloh č. 2, 3 a 4 starostce města k podpisu. 

Termín: 26.11.2012 
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R/834/2012 - 82. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zápis z jednání likvidační komise 29.10.2012, 
2 .   schva lu je  

2.1.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 2 ekologickou likvidací, židle s ič 0112020915 bude 
použita na náhradní díly, 

2.2.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 3 ekologickou likvidací, 
2.3.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 4 ekologickou likvidací, 
2.4.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 5 ekologickou likvidací, židle s ič 0112021041, 

0112022172, 0112022255, 0112022290, 0112022301, 0112023057, 0113760011 a 0113760012 
budou použity na náhradní díly, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

3.1.1.  zajistit dohled nad vyřazením věcí a doložení schváleného způsobu likvidace věcí 
z majetku dle částí 2.1. až 2.4. tohoto usnesení, 

Termín: 30.11.2012 
4 .   zm ocňu je  

4.1.  ředitelku organizace DDM JEDNIČKA Mgr. Ivetu Hanušovou k ekologické likvidaci vozidla Škoda 
Forman, ič 200465, a k provedení správních úkonů k vyřazení vozidla z evidence motorových 
vozidel, 

5 .   schva lu je  
5.1.  zmocnění Mgr. Ivety Hanušové v rozsahu dle části 4.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku 

města jeho podpisem. 
 
 

R/835/2012 - 82. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  a  vydává  

1.1.  v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, vnitřní předpis města č. 26/2012 - Plán inventur na rok 2012, pro 
účetní jednotku město Dvůr Králové nad Labem, s účinností od 07.11.2012 do 15.02.2013 
a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

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

Labem. 
 
 

R/836/2012 - 82. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  a  vydává  

1.1.  v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, vnitřní předpis města č. 27/2012 - Odpisový plán, s účinností od 
07.11.2012 a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

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

Labem. 
 
 

R/837/2012 - 82. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  že na výzvu k podání nabídek na pronájem nebytového prostoru č. 1 v čp. 40, náměstí  
T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, dle  zveřejnění č. 136/2012, nereagoval žádný 
zájemce, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr města 
pronajmout nebytový prostor č. 1 v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad 
Labem, včetně výzvy k podání nabídky za minimální cenu 500 Kč/m2/rok a za ostatních  

  podmínek, stanovených usnesením R/722/2012 - 77. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
z 25.09.2012. 

Termín: 26.11.2012 
 
 

R/838/2012 - 82. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  informaci, že na výzvu k podání nabídky na pronájem nebytového prostoru č. 1 v čp. 295 v ulici 
Rooseveltova, Dvůr Králové nad Labem, reagoval jediný zájemce, 

2 .   schva lu je  
2.1.  pronájem nebytového prostoru č. 1 v čp. 295  v ulici Rooseveltova, Dvůr Králové nad Labem, 

Alexandře Koblížkové, ******* ******** ****, **** ******* *** *****, za účelem provozování prodeje 
galanterie a punčochového zboží, na dobu určitou 5 let, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu 
1.100 Kč/m2/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního růstu nájemného, s účinností od 
01.01.2013, za podmínky, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši 
čtyřnásobku měsíčního nájemného, 

2.2.  nájemní smlouvu v souladu s bodem 2.1. a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
3 .   uk ládá  

3.1.  vedoucí RIM-EMM 
3.1.1.  předložit nájemní smlouvu starostce města k podpisu. 

Termín: 26.11.2012 
 
 

R/839/2012 - 82. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   vyh lašu je  

1.1.  prodej nebytového prostoru v domě čp. 511, ul. Tylova, Dvůr Králové nad Labem včetně 
spoluvlastnického podílu o velikosti 829/5052 na spol. částech domu a st. p. č. 849/1 v obci  
a k. ú. Dvůr Králové nad Labem - č. 511/1 - prodejna, kancelář a příslušenství o celkové výměře 
82,90 m2 ve výběrovém řízení obálkovou metodou ve smyslu přílohy č. 1 za minimální 
nabídkovou cenu 500.916 Kč, 

1.2.  prodej nebytového prostoru v domě čp. 511, ul. Tylova, Dvůr Králové nad Labem včetně 
spoluvlastnického podílu o velikosti 839/5052 na spol. částech domu a st. p. č. 849/1 v obci  
a k. ú. Dvůr Králové nad Labem - č. 511/2 - prodejna a příslušenství o celkové výměře 83,90 m2 
ve výběrovém řízení obálkovou metodou ve smyslu přílohy č. 2 za minimální nabídkovou cenu 
601.065 Kč, 

2 .   schva lu je  
2.1.  složení komise pro otevírání obálek a zároveň pro hodnocení nabídek ve složení Jan Bém, Petr 

Krejcar, Elena Mocová  a náhradníky ve složení Dušan Kubica, Petr Vojtěch a Iva Škopová, 
3 .   uk ládá  

3.1.  vedoucí RIM-EMM 
3.1.1.  zveřejnit podmínky výběrových řízení na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad 

Labem. 
Termín: 13.11.2012 

 
 

R/840/2012 - 82. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu stavební parcely č. 58 a pozemkových parcel č. 27/4 a 27/1, všechny  
v k. ú. Zboží u Dvora Králové, za stávajících podmínek zvýšených o procento inflace dosažené 
v předchozím roce,  

1.2.  záměr pronájmu 3 místností v budově bez čp. na stavební parcele č. 50 v k. ú. Zboží u Dvora 
Králové, za stávajících podmínek zvýšených o procento inflace dosažené v předchozím roce,  
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

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

Termín: 16.11.2012 

R/841/2012 - 82. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 133 v čp. 400 v ul. Švehlova ve Dvoře Králové nad Labem, k 14.11.2012 
s  Veronikou Farbárovou, ******** ***, **** ******* *** *****,* 

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. 341 v čp. 400 v ul. Švehlova, Dvůr Králové nad Labem  Veronice Farbárové, 
******** ***, **** ******* *** *****, na dobu určitou 2  roky od 15.11.2012 za smluvní nájemné  
4.104 Kč/měsíc, za předpokladu, že uvolní k 14.11.2012 byt č. 133 v čp. 400 v ul. Švehlova, 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 o ukončení nájmu a nájemní smlouvu starostce města k podpisu. 
Termín: 26.11.2012 

 
 

R/842/2012 - 82. 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 aktivních prvků LAN a pracovních stanic" 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: 07.12.2012 
2.1.2.  zajistit činnost hodnotící komise k 27.11.2012. 

Termín: 27.11.2012 
 
 

R/843/2012 - 82. 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: "ZŠ Schulzovy sady - Dodávka ICT techniky" v souladu s vnitřním 
předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 21/2012 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  složení hodnotící komise včetně náhradníků v předloženém znění, 
2 .   rozhodu je  

2.1.  že při této veřejné zakázce nebude využit elektronický systém E-ZAK. 
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R/844/2012 - 82. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  oznámení ředitelky Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem o podání žádosti 
o dotace ze státního rozpočtu pro rok 2013 na sociální služby pečovatelská služba a azylový 
dům. 

R/845/2012 - 82. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zápis č. 9 ze sociální komise RM z 24.10.2012, 
2 .   schva lu je  

2.1.  umístění ****** ******, **** **********, ******* ****** ****, Dvůr Králové nad Labem před ****** 
*********, **** **********, ******* ***, Dvůr Králové nad Labem, do domu s pečovatelskou službou. 

 
 

 

R/846/2012 - 82. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  podání žádostí Městským muzeem ve Dvoře Králové nad Labem, Sladkovského 530, Dvůr 
Králové nad Labem, o poskytnutí dotací z rozpočtu Ministerstva kultury ČR na projekty 
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví v roce 2013 v části A a v části D b), 

2 .   souh las í  
2.1.  v případě kladného vyřízení žádostí o dotace dle bodu 1.1. tohoto usnesení, s přijetím finančních 

prostředků v roce 2013 na účet města Dvůr Králové nad Labem, jako zřizovatele příjemce 
dotace, a jejich převedením na účet Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem, 
Sladkovského 530, Dvůr Králové nad Labem. 

 
 

 

R/847/2012 - 82. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  souhlasit se změnou termínu pro provedení stavebních úprav a vyúčtování dotace ke smlouvě 
o poskytnutí dotace č. ŠKS/SMDO-2012/1833 uzavřené s ****** ********, *********** ****, **** 
******* *** *****, 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 .   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  u lož i t  
2.1.  vedoucí ŠKS 

2.1.1.  předložit starostce města dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 1.1. tohoto 
usnesení k podpisu, 

Termín: 26.12.2012 
3 .   uk ládá  

3.1.  vedoucímu RAF 
3.1.1.  zahrnout částku 50.000 Kč do návrhu rozpočtu města pro rok 2013, 

Termín: 20.11.2012 
 
 

 

R/848/2012 - 82. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  podání žádosti Domem dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 
1620, o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva kultury ČR na projekt "Celostátní literární 
soutěž zlatá tužka", 
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2 .   souh las í  

2.1.  v případě kladného vyřízení žádosti o dotaci dle bodu 1.1. tohoto usnesení, 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. 

 
 
 

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