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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

83. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 20.11.2012 

 

R/849/2012 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   odvo lává  

1.1.  dnem 01.12.2012 Pavla Kmoníčka z funkce vedoucího skupiny nasazení sil a prostředků 
povodňové komise města, 

2 .   jm enu je  
2.1.  dnem 01.12.2012 Miroslava Petrů do funkce vedoucího skupiny nasazení sil a prostředků 

povodňové komise města. 
 
 

R/850/2012 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu s Královéhradeckým krajem o zajištění administrace krajského Programu obnovy 
venkova pro rok 2012 a pověřuje starostku města podpisem smlouvy, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu VÚP 

2.1.1.  předložit smlouvu starostce města k podpisu. 
Termín: 10.12.2012 

 
 

R/851/2012 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč  Ladislavu Sixtovi, ****** ***** ***** ****** *** *, *** ** 
*********, 

1.2.  darovací smlouvu dle bodu 1.1. s Ladislavem Sixtou, ****** ***** ***** ****** *** *, *** ** ********* 
a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  předložit darovací smlouvu starostce města k podpisu. 
Termín: 07.12.2012 

 
 

R/852/2012 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
v platném znění peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy ZM  takto: za 
každé jednání v roce 2012 ve výši 50 Kč členům komisí a 100 Kč předsedům komisí. 
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R/853/2012 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. u) zákona č 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) 
v platném znění rozhodnout o peněžitém plnění poskytovaném fyzickým osobám, které nejsou 
členy ZM  takto: za každé jednání v roce 2012 ve výši 100 Kč členům výborů a 150 Kč 
předsedům výborů. 

 
 

R/854/2012 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   s tanovu je  

1.1.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. j ) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
(zákon o obcích), celkový počet zaměstnanců města zařazených do městského úřadu na 121,35, 
s platností k 01.12.2012, 

2 .   ruš í  
2.1.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. f) zákona o obcích vodohospodářské oddělení (VOD) odboru 

rozvoje, investic a majetku města (RIM) s platností k 01.12.2012, 
2.2.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. f) zákona o obcích 2 pracovní místa referenta na odboru životního 

prostředí s platností k 01.12.2012, 
2.3.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. f) zákona o obcích 1 pracovní místo referenta na odboru školství, 

kultury a sociálních věcí s platností k 01.12.2012, 
3 .   zř i zu je  

3.1.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. f) zákona o obcích 1 pracovní místo referenta na oddělení rozvoje, 
investic a správy  nemovitostí odboru RIM s platností k 01.12.2012, 

4 .   schva lu je  a  vydává  
4.1.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona o obcích, vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem 

č. 28/2012 - Organizační řád Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem včetně přílohy č. 1 - 
organizační schéma, s platností k 01.12.2012, 

5 .   souh las í  
5.1.  se zveřejněním vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 28/2012 na webových 

stránkách města, 
6 .   uk ládá  

6.1.  vedoucí KTÚ-PO 
6.1.1.  zajistit zveřejnění tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města. 

Termín: 30.11.2012 
 
 

R/855/2012 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  usnesení Okresního soudu v Trutnově sp. zn: 20 EXE 641/2012-92 z 08.11.2012, 
2 .   schva lu je  

2.1.  odeslání doplnění trestního oznámení, podaného městem Dvůr Králové nad Labem 29.10.2012, 
o skutečnostech, které byly zjištěny z odůvodnění usnesení Okresního soudu Trutnov  
sp. zn: 20 EXE 641/2012-92 z 08.11.2012. 

 
 

R/856/2012 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů (zákon o obcích), zvolit za člena Osadního výboru Žireč Ing. Vladimíra 
Valentu, ***** * a Ing. Štěpána Harwota, ***** ***, s platností od 12.12.2012, 

1.2.  ve smyslu ustanovení § 120 odst. 1 zákona o obcích určit počet členů Osadního výboru Žireč na 
11 členů. 
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R/857/2012 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  podání žádosti o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na Ministerstvo dopravy ČR. 
 
 

R/858/2012 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr podání žádosti  o příspěvek od společnosti ELEKTROWIN a. s., Michelská 300/60, Praha 
4, na projekt "Odpadový kalendář - rok 2013", 

2 .   pověřu je  
2.1.  starostku města podpisem žádosti o příspěvek od společnosti ELEKTROWIN a. s., Michelská 

300/60, Praha 4, na projekt "Odpadový kalendář - rok 2013", 
3 .   uk ládá  

3.1.  vedoucímu OŽP 
3.1.1.  zajistit podání žádosti o příspěvek od společnosti ELEKTROWIN a. s., Michelská 300/60, 

Praha 4, na projekt "Odpadový kalendář - rok 2013". 
 
 

Termín: 30.11.2012 
 
 

R/859/2012 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výpověď smlouvy o zajištění servisu a dodávek materiálu pro kopírovací stroje se spol. ASCHB, 
a. s. z 11.03.2005 a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

 
 

R/860/2012 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky na 
akci: „Nákup licencí Microsoft“ z 13.11.2012, 

2 .   rozhodu je  na  zák ladě  doporučení  hodnot íc í  kom ise  
2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, že nejvhodnější 

nabídkou je nabídka spol. Cesa, a. s., Pardubice, Jiřího Potůčka 250, 530 00 Pardubice, cena 
415.248 Kč včetně DPH, 

2.2.  o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek: 
2) AutoCont CZ, a. s., Hornopolní 3322/24, 702 00 Ostrava, cena 416.616 Kč včetně DPH, 
3) Computer Help, spol. s r. o., Blanická 533/16, 120 00 Praha 2, cena 420.352,80 včetně DPH, 
4) Ortex, spol. s r. o., Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové, cena 441.600 včetně DPH, 
5) C System CZ, a. s., Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno, cena 460.694,40 včetně DPH, 

3 .   schva lu je  
3.1.  kupní smlouvu s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky a pověřuje starostku města 

jejím podpisem, 
4 .   uk ládá  

4.1.  vedoucímu OI 
4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku. 

Termín: 23.11.2012 
 
 

R/861/2012 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit rozpočtovou změnu č. 4 pro rok 2012 včetně změn v rámci jednotlivých organizačních 
jednotek rozpočtu (ORJ) a změn závazných ukazatelů, která upravuje schválený rozpočet na rok 



Strana 4/15 

2012 zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení : 
 
· na straně příjmů zvyšuje    o  7.324,90 tis. Kč 
· na straně výdajů zvyšuje    o  2.963,63 tis. Kč 
· ve financování upravuje     o  4.361,27 tis. Kč  
 
Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2012 
· na straně příjmů              324.368,00 tis. Kč 
· na straně výdajů              359.084,94 tis. Kč 
· financování                -34.716,94 tis. Kč. 
 
 

R/862/2012 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit rozpočtový výhled města Dvůr Králové nad Labem na období let 2014 až 2016. 
 
 

R/863/2012 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit v souladu s § 84 odst. (2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2013, navržený jako 
přebytkový v následujícím sestavení: 
Celkové příjmy ve výši 277 539,78 tis. Kč + financování  - 110,17 tis. Kč = celkové zdroje  
277 429,61 tis. Kč. Celkové výdaje ve výši 277 429,61 tis. Kč, 

1.2.  schválit závazné ukazatele rozpočtu dle tabulek č. 3 město Dvůr Králové nad Labem návrh 
rozpočtu města na rok 2013 Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2013 a č. 4 město Dvůr Králové 
nad Labem Závazné ukazatele příspěvkových organizací na rok 2013, 

1.3.  schválit dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí peněžitých a věcných 
darů, příspěvků a dotací dle návrhu rozpočtu na rok 2013 v té výši a těm právnickým a fyzickým 
osobám, které jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu, 

2 .   schva lu je  
2.1.  dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí peněžitých a věcných darů, 

příspěvků a dotací dle návrhu rozpočtu na rok 2013 v té výši a těm právnickým a fyzickým 
osobám, které jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu, pokud bude schválený 
zastupitelstvem města. 

 
 

R/864/2012 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit a vydat v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  obecně závaznou vyhlášku města č. 3/2012 O zrušení 
obecně závazné vyhlášky města č. 6/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací 
přístroj nebo jiné technické zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního 
předpisu, a to s účinností od 28.12.2012. 

 
 

R/865/2012 - 83. 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: 
Mobilní veterinární služba Daktari - MVDr. Vilma Kajerová Ph.D., V Telčicích 231,  
533 12 Chvaletice, 
Mobilní veterinární služba Daktari - MVDr. Martina Taslerová, Žirecká Podstráň 25, 544 01 Dvůr 
Králové nad Labem, 
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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 Dodatky č. 1 ke smlouvám o spolupráci dle 
přílohy č. 1 a 2 s výše uvedenými veterinárními ordinacemi a lékaři a pověřuje starostku města 
podpisem těchto dodatků, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit Dodatky č. 1 ke smlouvám o spolupráci pro výše uvedené veterinární ordinace a 
lékaře starostce města k podpisu. 

Termín: 30.11.2012 
 
 

R/866/2012 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit provedení možných dodatečných úprav rozpočtu Radou města Dvůr Králové nad Labem  
v rámci případné rozpočtové změny č. 5/2012 uskutečněné na základě nutnosti narovnání 
rozpočtovaných hodnot v souladu s dosaženými skutečnostmi k 31.12.2012 dle předchozích 
závěrů a požadavků přezkumu hospodaření a doplnění případné rozpočtové změny č. 5/2012 
k 31.12.2012 dle požadavků nadřízených orgánů z hlediska předkládání ročních výkazů, a to 
především u dotačních titulů a vztahů k jiným rozpočtům, 

1.2.  uložit vedoucímu odboru RAF předložit na vědomí nejbližšímu zasedání zastupitelstva města 
konanému po provedení případné rozpočtové změny č. 5 pro rok 2012 hodnoty této dodatečné 
úpravy rozpočtu města na rok 2012. 

 
 

R/867/2012 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení projektu "Rekonstrukce autobusového nádraží ve Dvoře Králové nad Labem" a s tím 
spojených veškerých navazujících úkonů, 

1.2.  dohodu s ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín o ukončení 
smlouvy o smlouvě budoucí na zajištění přeložky zařízení distribuční soustavy na akci Dvůr 
Králové n. L. - OSNADO, a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

 
 

R/868/2012 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s provedením stavebních úprav v bytě č. 62 v čp. 2905, ul. E. Zbroje ve Dvoře Králové nad 
Labem, 

2 .   schva lu je  
2.1.  dohodu o provedení stavebních úprav ******* ********** * **** ** ** * *** ****, *** ** ****** ** ***** 

******* *** ***** a pověřuje vedoucí odboru RIM jejím podpisem. 
 
 

R/869/2012 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   rozhodu je  

1.1.  o přijetí podané nabídky v rámci jednacího řízení bez uveřejnění na provedení dodatečných 
prací: "Hydrotechnickou studii" v rámci akce: "Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad 
Labem" zhotovitelem, firmou PROVOD - inženýrská společnost, s. r. o., Ústí nad Labem,  

2 .   schva lu je  
2.1.  dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na dodatečnou službu: "Hydrotechnickou studii" v rámci akce: 

"Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem" a pověřuje starostku města jeho 
podpisem, 
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3.   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM 

3.1.1.  předložit dodatek č. 2 na dodatečnou službu: "Hydrotechnickou studii" v rámci akce: 
"Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem" starostce města k podpisu. 

 
Termín: 26.11.2012 

 
 

R/870/2012 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit Zřizovací listinu Technických služeb města Dvora Králové nad Labem s účinností od 
01.01.2013 a pověřit starostku města jejím podpisem. 

 
 

R/871/2012 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  přesuny provozního příspěvku TSm mezi jednotlivými činnostmi dle zřizovací listiny (ZL) pro rok 
2012 dle přílohy č. 2. 

 
 

R/872/2012 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  návrh "Plánu údržby městské veřejné zeleně na rok 2013" vypracovaný TSm ve vztahu 
k navrhované výši provozního příspěvku do rozpočtu města pro rok 2013. 

 
 

R/873/2012 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s úhradou jednorázové peněžité náhrady ve výši 417.600 Kč za uložení dešťové kanalizace do 
silničního pozemku silnice II/300 v kat. úz. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  
2.1.  "Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a provozu vodárenského vedení a zařízení a o omezení 

užívání nemovitosti" a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
3 .   uk ládá  

3.1.  vedoucí RIM 
3.1.1.  předložit "Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a provozu vodárenského vedení a zařízení 

a o omezení užívání nemovitosti" v rámci akce: "Dešťová kanalizace v ul. Smetanova" ve 
Dvoře Králové nad Labem starostce města k podpisu. 

Termín: 26.11.2012 
 
 

R/874/2012 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s uzavřením smlouvy: "Smlouva o podmínkách zřízení stavby a provozu vodárenského zařízení 
a o omezení užívání nemovitosti" za uložení kanalizační stoky a vodovodního řadu do silničního 
pozemku v ul. 28. října, silnice II/300 v kat. úz. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  
2.1.  "Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a provozu vodárenského vedení a zařízení a o omezení 

užívání nemovitosti" a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
3 .   uk ládá  

3.1.  vedoucí RIM 
3.1.1.  zajistit ve spolupráci s odborem KTÚ vydržení věcného břemene na stavbu: "II/300 - Dvůr 

Králové n. L. - ul. 28. října - rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí" ve Dvoře Králové 
nad Labem, 

Termín: 28.12.2013 
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3.1.2.  předložit smlouvu: "„Smlouva o podmínkách zřízení stavby a provozu vodárenského vedení 
a zařízení a o omezení užívání nemovitosti"” na akci: "Dvůr Králové n. L. - ul. 28. října - 
rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí" ve Dvoře Králové nad Labem starostce 
města k podpisu. 

Termín: 27.11.2012 
 
 

R/875/2012 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s uzavřením smlouvy: "Smlouva o podmínkách zřízení stavby a provozu vodárenského zařízení 
a o omezení užívání nemovitosti" za uložení kanalizační stoky a vodovodního řadu do silničního 
pozemku v ul. Smetanova, silnice II/300 v kat. úz. Dvůr Králové nad Labem, 
 
 

2 .   schva lu je  
2.1.  "Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a provozu vodárenského vedení a zařízení a o omezení 

užívání nemovitostí" a pověřuje starostku města jejím podpisem. 
3 .   uk ládá  

3.1.  vedoucí RIM 
3.1.1.  zajistit ve spolupráci s odborem KTÚ vydržení věcného břemene na stavbu: "II/300 - Dvůr 

Králové n. L. - ul. Smetanova - rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí" ve Dvoře 
Králové nad Labem, 

Termín: 28.12.2013 
 

3.1.2.  předložit smlouvu: "Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a provozu vodárenského vedení 
a zařízení a o omezení užívání nemovitostí" na akci: "II/300 - Dvůr Králové n. L.  
- ul. Smetanova - rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí" ve Dvoře Králové nad 
Labem starostce města k podpisu. 

Termín: 27.11.2012 
 
 

R/876/2012 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se změnou výše indikátorů projektu "Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka včetně přilehlých 
komunikací v ulici Palackého a J. Hory", která byla schválena poskytovatelem dotace 
prostřednictvím Oznámení o výsledku administrativní kontroly z 30.10.2012, 

2 .   schva lu je  
2.1.  dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. HK/0507/S a pověřuje starostku města jeho 

podpisem. 
 
 

R/877/2012 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  pokácení dřevin rostoucích na pozemcích parc. č. 1832/22 a 1832/21, k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem dle přílohy tohoto materiálu. 

 
 

R/878/2012 - 83. 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 43 m2 a části pozemkové parcely 
č. 979/21, které jsou dle GP č. 4237-283/2012 z 25.10.2012 označeny jako díl "a" a díl "b",  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Karlu a Věře Polákovým, oba bytem ********** ****, *** ** **** 
******* *** *****, za cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 27.800 Kč, 

1.2.  schválit kupní smlouvu dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřit starostku města jejím podpisem. 
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R/879/2012 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu části st. p. č. 4011, st. p. č. 4012, st. p. č. 4013 a st. p. č. 4014, všechny  
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 
článku 1.1. tohoto usnesení. 

Termín: 30.11.2012 
 
 

R/880/2012 - 83. 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. 676/16 o výměře 119 m2, která je dle GP  
č. 4212-162/2012 z 25.10.2012 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 676/49  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Josefu Erbanovi a Daně Horákové, oba bytem ************ ****, 
*** ** **** ******* *** *****, za cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 23.800 Kč, 

1.2.  schválit kupní smlouvu v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřit starostku města jejím 
podpisem, 

1.3.  schválit prodej části pozemkové parcely č. 676/16 o výměře 121 m2, která je dle GP  
č. 4212-162/2012 z 25.10.2012 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 676/50  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Václavu a Věře Svobodovým, oba bytem ************ ****, *** ** 
**** ******* *** *****, za cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 24.200 Kč, 

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

1.5.  schválit prodej části pozemkové parcely č. 676/16 o výměře 121 m2, která je dle GP  
č. 4212-162/2012 z 25.10.2012 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 676/51  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Jitce Godárové, bytem ** ** ********* ****, *** ** **** ******* *** 
*****, za cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 24.200 Kč, 

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

1.7.  schválit prodej části pozemkové parcely č. 676/16 o výměře 339 m2, která je nově oddělena GP 
č. 4212-162/2012 z 25.10.2012 a je ji ponecháno původní označení pozemková parcela 
č. 676/16 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem Zdeňku a Olze Plecháčovým, oba bytem ************ 
****, *** ** **** ******* *** *****, za cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 67.800 Kč, 

1.8.  schválit kupní smlouvu v souladu s bodem 1.7. tohoto usnesení a pověřit starostku města jejím 
podpisem, 

1.9.  schválit prodej části pozemkové parcely č. 676/16 o výměře 175 m2, která je dle GP  
č. 4212-162/2012 z 25.10.2012 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 676/48  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, do podílového spoluvlastnictví ve výši 1/4 Zdeňku a Olze 
Plecháčovým, oba bytem ************ ****, *** ** **** ******* *** *****,  Jitce Godárové, bytem ** ** 
********* ****, **** ******* *** *****, Václavu a Věře Svobodovým, *** ***** ************ ****, *** ** **** 
******* *** ***** * Josefu Erbanovi a Daně Horákové, oba bytem Čelakovského 2003, Dvůr 
Králové nad Labem za cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 35.000 Kč, 

1.10.  schválit kupní smlouvu v souladu s bodem 1.9. tohoto usnesení a pověřit starostku města jejím 
podpisem. 

 
 

R/881/2012 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  své usnesení č. R/823-1.4., 1.5./2012 - 82. Rada města Dvůr Králové nad Labem z 06.11.2012, 
2 .   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

2.1.  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  
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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 
podílového spoluvlastnictví ve výši 1/2 za kupní cenu 5.700 Kč,  
manželům Jiřímu a Blance Soumarovým, ***** ************ ***, *** ** **** ******* *** *****, do 
podílového spoluvlastnictví ve výši 1/2 za kupní cenu 5.700 Kč,   
 
 

2.2.  schválit kupní smlouvu v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení a pověřit starostku města jejím 
podpisem. 

 
 

R/882/2012 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit odkoupení pozemkových parcel č. 3714/5 o výměře 36 m2, č. 3714/6 o výměře 7 m2, 
č. 1131/69 o výměře 33 m2, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu ve výši 100 
Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 7.600 Kč od Ing. Stanislava Kužely, správce konkursní 
podstaty úpadce TIBA, a. s., Podnikatelská 552, 190 11 Praha 9, 

1.2.  schválit kupní smlouvu v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení s Ing. Stanislavem Kuželou, 
správcem konkursní podstaty úpadce TIBA, a. s., Podnikatelská 552, 190 11 Praha 9 a pověřit 
starostku města jejím podpisem. 

 
 

R/883/2012 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č. 111/512/2012 týkající se pozemkové 
parcely č. 1852/4 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem s Českou republikou - Úřadem pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 a pověřit 
starostku města jejím podpisem. 

 
 

R/884/2012 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 3702 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 20.400 Kč bez příslušné sazby DPH, 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2009748/VB001 s ČEZ 

Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na 
základě plné moci zastoupena společností SUDOP Energo s. r. o., se sídlem Praha 3, Olšanská 
1a, 130 80, a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

3.1.1.  předložit smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo  
IV-12-2009748/VB001 starostce města k podpisu. 

Termín: 10.12.2012 
 
 

R/885/2012 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 4/3, č. 564, obě  
v k. ú. Žirecká Podstráň za jednorázovou finanční náhradu ve výši 8.400 Kč včetně příslušné 
sazby DPH a se zřízením stavby na pozemkových parcelách č. 4/3, č. 564, obě v k. ú. Žirecká 
Podstráň, 
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2.   schva lu je  
2.1.  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby číslo  

IV-12-2010958/VB/01 s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 
874/8, 405 02, která je na základě plné moci zastoupena společností MONTPROJEKT, a. s., se 
sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

3.1.1.  předložit smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu 
o právu stavby číslo IV-12-2010958/VB/01 starostce města k podpisu. 

Termín: 10.12.2012 
 
 

R/886/2012 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s provedením stavby elektrické přípojky na pozemkových parcelách č. 3370/2, č. 3370/15, obě 
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvu o právu provést stavbu číslo IP-12-2004167/1 s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, 

Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na základě plné moci zastoupena Milanem 
Schejbalem, Kocbeře 91, 544 64 a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

3.1.1.  předložit smlouvu o právu provést stavbu číslo IP-12-2004167/1 starostce města k podpisu. 
 

Termín: 10.12.2012 
 
 

R/887/2012 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 148/1, č. 148/14, č. 2611/10, 
č. 2616/2, č. 3571/1, č. 3571/2, č. 3571/33, všechny v  k. ú. Dvůr Králové nad Labem, v rozsahu 
dle geometrického plánu č. 4242-140/2012 za jednorázovou finanční náhradu ve výši 600 Kč 
včetně příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2002601/1 s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na základě plné moci zastoupena 
společností PROCEZ s. r. o., se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Na Občinách 
959/2, 500 09 a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  předložit smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2002601/1 starostce města 
k podpisu. 

Termín: 10.12.2012 
 
 

R/888/2012 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit záměr prodat část pozemkové parcely č. 947/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní 
cenu ve výši 500 Kč/m2, 

1.2.  neschválit směnu pozemkové parcely č. 947/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za část 
pozemkové parcely č. 585/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem se společností BIOOBCHOD.CZ  
s. r. o., Dobrovského 338, Dvůr Králové nad Labem. 
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R/889/2012 - 83. 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. 2277/8 o výměře 1.509 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
za kupní cenu 1.103.079 Kč Tomáši a Lucii Kubicovým, *** ********* ****, **** ******* *** *****, 

1.2.  schválit kupní smlouvu v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení s Tomášem a Lucií Kubicovými, 
*** ********* ****, **** ******* *** ***** a pověřit starostku města jejím podpisem. 

 
 

R/890/2012 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit vzdání se práva na převod pozemkové parcely č. 1691/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
od Pozemkového fondu České republiky, Husinecká 1024/11a, Praha 3 za podmínky zajištění 
přístupu k budově na stavební parcele č. 1467 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem přes část 
pozemkové parcely č. 1691/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem z místní komunikace na 
pozemkové parcele č. 3728/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem v ul. Milady Horákové a pověřit 
starostku města podpisem vzdání se práva na převod. 

 
 

R/891/2012 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu ** *** * *** ****, **********, **** ******* *** *****, jako bytu sociálního, přiděleného 
v mimořádně tíživé životní situaci, Karlu Havlíčkovi, ********** ****, **** ******* *** *****, na dobu 
určitou od 21.11.2012 do 20.05.2013, 

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: 10.12.2012 

 
 

R/892/2012 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  rozšíření výpůjčky o nebytový prostor č. 5 v čp. 2, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad 
Labem  od  01.12.2012 do 30.06.2013, Mateřskému centru Žirafa, o. s., Elišky Krásnohorské 
2428, Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce z 30.06.2010 dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostku města jeho podpisem,. 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  předložit dodatek č. 3 starostce města k podpisu. 
Termín: 10.12.2012 

 
 

R/893/2012 - 83. 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), 
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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 
bodu 1.1. tohoto usnesení. 

Termín: 26.11.2012 
 
 

R/894/2012 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 21 v čp. 57 na náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem 
jako byt bez předběžného určení za min. cenu 6.527 Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení 
bytu) dle Pravidel pro hospodaření s městskými byty (min. 63 Kč/m2/měsíc), 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 21 v čp. 57 na náměstí T. G. Masaryka, 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: 26.11.2012 
 
 

R/895/2012 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 11 v čp. 830 (samostatný domek), ul. Kotkova, Dvůr Králové nad Labem Kláře 
Hermanové, ******* ***, **** ******* *** *****, na dobu určitou 1  rok od 01.12.2012 za smluvní 
nájemné 4.440 Kč/měsíc, za předpokladu, že tento byt bude způsobilý k užívání a Klára 
Hermanová uvolní k 30.11.2012 byt č. 1 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.  pronájem bytu č. 1 v čp. 830 v ul. Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, Kláře Hermanové, ******* 
***, **** ******* *** *****, na dobu určitou 1 rok od 01.12.2012 za smluvní nájemné  
3.000 Kč/měsíc, za předpokladu, že nedojde k výměně tohoto bytu za volný byt č. 11 v čp. 830, 
ul. Kotkova, Dvůr Králové nad Labem dle bodu 1.1. tohoto usnesení a Klára Hermanová uhradí 
před podpisem nájemní smlouvy kauci ve výši trojnásobku měsíčního nájemného vč. plnění za 
služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu, 

1.3.  nájemní smlouvy v souladu s bodem 1.1. a 1.2. tohoto usnesení a pověřuje starostku města 
podpisem smlouvy dle bodu 1.1. nebo dle bodu 1.2., 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 1.1. nebo dle bodu 1.2. starostce města k podpisu. 
Termín: 10.12.2012 

 
 

R/896/2012 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  usnesení č. R/700/2012 - 74. Rada města Dvůr Králové nad Labem - prodej bytové jednotky 
č. 1902/11 Petru Petříkovi, 

1.2.  část svého usnesení č. R/516-1.17. a 1.18./2012 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - 
prodej bytové jednotky č. 1985/22 v ul. Roháčova Syrůčkovým, 

2 .   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  
2.1.  zrušit část usnesení č. Z/312-1.9 a 1.10./2012 - 14. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad 

Labem o prodeji bytové jednotky č. 1902/14 Petru Petříkovi, 
2.2.  schválit prodej bytové jednotky č. 1902/11 v domě čp. 1902, nábřeží Benešovo, v obci  

a k. ú. Dvůr Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu  
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a st. p. č. 2263 ve výši 468/7737 Petru Petříkovi, ******* ******** ****, **** ******* *** ***** za 
celkovou kupní cenu 421.940 Kč s úhradou kupní ceny následujícím způsobem: 
- část kupní ceny v částce 5.000 Kč bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,  
- zbytek 416.940 Kč bude uhrazen do 3 měsíců od vkladu kupní smlouvy v katastru nemovitostí 
s tím, že kupní smlouva bude obsahovat ujednání o zřízení zástavního práva ve prospěch města 
na nesplacenou část kupní ceny, 

2.3.  ve smyslu bodu 2.1. schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem, 
2.4.  zrušit část usnesení č. Z/275-1.17 a 1.18./2012 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad 

Labem o prodeji bytové jednotky č. 1985/22 manželům Syrůčkovým, 
2.5.  schválit prodej bytové jednotky č. 1985/22 v domě čp. 1984, 1985 v ulici Roháčova, v obci  

a k. ú. Dvůr Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu 
a st. p. č. 2338 a 2339 a p. p. č. 4829 ve výši 607/7314 do výlučného vlastnictví Žanety 
Syrůčkové, ******** ****, **** ******* *** ***** za celkovou kupní cenu 549.978 Kč, 

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

R/897/2012 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  neschválit snížení kupní ceny za pozemkové parcely č. 787/41, č. 787/42, č. 787/46, č. 792/99, 
č. 792/100, č. 792/101, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem na částku 150 Kč/m2, 

1.2.  trvat na svém usnesení č. Z/254/2012 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem 
z 21.06.2012. 

 
 

R/898/2012 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  neschválit prodej části pozemkové parcely č. 98/8 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové. 
 
 

R/899/2012 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  informaci, 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. 137/2012, nereagoval žádný 
zájemce, 

2 .   vyzývá  
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, nebo po 
dohodě s vlastníkem i v rozporu s jeho stavebně-technickým určením za předem dohodnutých 
podmínek 
- 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. 40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad 
Labem, včetně výzvy k podání nabídky dle části 2.1. tohoto usnesení. 

Termín: 01.12.2012 
 
 

R/900/2012 - 83. 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. 2 v čp. 2954 v ulici 
Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, reagoval jediný zájemce, 
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2.   schva lu je  
2.1.  pronájem nebytového prostoru č. 2 v čp. 2954 v ulici Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, 

Martině Všetečkové, *********** ***, **** ******* *** *****, za účelem provozování vinotéky, na dobu 
určitou 5 let, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu 600 Kč/m2/rok, včetně uplatnění meziročního 
inflačního růstu nájemného, s účinností od 01.12.2012, za podmínky, že před podpisem nájemní 
smlouvy bude uhrazena kauce ve výši čtyřnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby, 

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: 01.12.2012 
 
 

R/901/2012 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 31 v čp. 1987, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, Ladislavu Tykalovi, 
******* ******** ****, Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou od 21.11.2012 do 07.05.2013, 
z důvodu možného dokončení prodeje na základě svého rozhodnutí, tj. odlišně od Pravidel pro 
hospodaření s městskými byty, 

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

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

Termín: 10.12.2012 
 
 

R/902/2012 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat pozemkovou parcelu č. 776/1 v k. ú. Kocbeře, 
2 .   uk ládá  

2.1.  vedoucí RIM-EMM 
2.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr prodat dle 

článku 1.1. tohoto usnesení. 
Termín: 30.11.2012 

 
 

R/903/2012 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr směnit pozemkové parcely č. 787/45  a č. 792/98  za č. 792/108, všechny  v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem s finanční kompenzací rozdílu výměry pozemků, za kupní cenu 200 Kč/m2, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

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

Termín: 01.12.2012 
 
 

R/904/2012 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit záměr směnit část pozemkové parcely č. 4770 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za část 
stavební parcely č. 23 a část pozemkové parcely č. 4227, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem. 
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R/905/2012 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  rozhodnutí Státní energetické inspekce, územního inspektorátu pro Královéhradecký 
a Pardubický kraj, Wonkova 1143, Hradec Králové, č. 524007612 a č. 524006612, o uložení 
opatření navržených energetickým auditem a o jejich lhůtách, Mateřské škole, Dvůr Králové nad 
Labem, Elišky Krásnohorské 2428 a Mateřské škole, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, 

1.2.  opatření, uložená rozhodnutími uvedenými v bodě 1.1. tohoto usnesení, a termín pro realizaci 
opatření tj. 31.12.2014 pro Mateřskou školu, Dvůr Králové nad Labem, El. Krásnohorské 2428, 
a 31.12.2015 pro Mateřskou školu, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zahrnout celkovou potřebnou částku, dle důvodové zprávy, do návrhu rozpočtu města na 
rok 2013. 

Termín: 20.11.2012 
 
 

R/906/2012 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  výroční zprávy o činnosti základních škol Schulzovy sady, Strž, 5. května a Podharť za období 
školního roku 2011/2012, 

2 .   schva lu je  
2.1.  odměny za mimořádné aktivity, dle přílohy č. 6 - dle návrhu odboru ŠKS, řediteli a ředitelkám 

škol, ředitelce školského zařízení a zástupkyni ředitelky Základní školy Podharť. Výplata odměn 
je možná jen v rámci přidělených mzdových prostředků. 

 
 

R/907/2012 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  odměny za mimořádné aktivity, dle důvodové zprávy, ředitelkám Hankova domu, městského 
kulturního zařízení, Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem, Městské knihovny Slavoj ve 
Dvoře Králové nad Labem a Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem. Výplata 
odměn je možná jen v rámci přidělených mzdových prostředků. 

 
 

R/908/2012 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  plán ozdravných opatření, uvedených v příloze č. 2, která vyplynula z roční prověrky bezpečnosti 
práce a požární ochrany na Základní škole Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 
1235. 

 
 
 
 
 

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