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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

85. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 04.12.2012 

 

R/911/2012 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej vánočních stromků, spol. KEŘE spol. s r. o., na parkovišti u obchodního domu Kaufland 
a Tesco v termínu od 03.12.2012 - 24.12.2012. 

 
 

R/912/2012 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  neschválit poskytnutí dotace na opravu fasády objektu čp. 829, ul. Sladkovského, Dvůr Králové 
nad Labem. 

 
 

R/913/2012 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  podání žádostí Základní školou Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, do 
rozvojových programů MŠMT - na kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním 
postižením a financování asistentů pedagoga pro děti se sociálním znevýhodněním,  

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

finančních prostředků poskytnutých Základní škole Strž, Dvůr Králové nad Labem,  
E. Krásnohorské 2919. 

 
 

R/914/2012 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč TJ Sokol Žireč, Žireč 70, Dvůr Králové nad Labem, na 
úhradu energií tělocvičny v Žirči, 

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace s TJ Sokol Žireč, Žireč 70, Dvůr Králové nad Labem, 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: 21.12.2012 
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R/915/2012 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  vzít na vědomí zprávu o plnění úkolů z usnesení přijatých zastupitelstvem města. 
 
 

R/916/2012 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  vz í t  na  vědom í  

1.1.  informativní zprávu o vyřízení požadavků a podnětů osadních výborů za období od 29.08.2012 - 
09.11.2012. 

 
 

R/917/2012 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  text odpovědi na petici dle přílohy č. 1 a pověřuje starostku města jejím podpisem. 
 
 

R/918/2012 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  souhlasit s narovnáním vzájemných závazků města Dvůr Králové nad Labem a správcem 
konkurzní podstaty bývalé společnosti TIBA, a. s. Ing. Stanislavem Kuželou formou dohody, 

1.2.  schválit dohodu o narovnání mezi městem Dvůr Králové nad Labem a správcem konkurzní 
podstaty Ing. Stanislavem Kuželou a pověřit starostku města jejím podpisem. 

 
 

R/919/2012 - 85. 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 122,35, 
s platností od 01.01.2013, 

2 .   zř i zu je  
2.1.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. f) zákona o obcích 1 pracovní místo referenta na sociálním 

oddělení odboru školství, kultury a sociálních věcí k 01.01.2013. 
3 .   schva lu je  

3.1.  změnu obsahové části organizačního řádu spočívající v přesunutí úseku programu obnovy 
venkova (POV) z odboru výstavby a územního plánování na odbor rozvoje, investic a majetku 
města, 

4 .   souh las í  
4.1.  se zveřejněním vnitřního předpisu č. 28/2012 obsahujícího změnu dle bodu 3.1. tohoto usnesení 

včetně přílohy č. 1 platné od 01.01.2013 na webových stránkách města, 
5 .   uk ládá  

5.1.  vedoucí KTÚ-PO 
5.1.1.  zajistit zveřejnění vnitřního předpisu č. 28/2012 obsahujícího změnu dle bodu 3.1. tohoto 

usnesení a přílohy č. 1 platné od 01.01.2013 na webových stránkách města. 
 

Termín: 20.12.2012 
 
 

R/920/2012 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se záměrem zajištění měření rychlosti ve městě a vybraných okolních obcích, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucímu ODP 

2.1.1.  připravit ve spolupráci s vedoucí odboru RIM podrobnější podklady pro posouzení realizace 
záměru. 

Termín: 28.02.2013 
 
 

R/921/2012 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  výsledek výběru dopravce na zajištění městské hromadné dopravy ve městě Dvůr Králové nad 
Labem pro období 2013 - 2020. 

 
 

R/922/2012 - 85. 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 
příspěvku na projekt "Odpadový kalendář - rok 2013" ve výši 20.000 Kč + DPH od společnosti 
ELEKTROWIN a. s., Michelská 300/60, Praha 4, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zahrnout příslušné příjmy a výdaje do návrhu nejbližší rozpočtové změny v roce 2012. 
 

Termín: 11.12.2012 
 
 

R/923/2012 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  protokol o otevírání obálek s nabídkami a protokol o posouzení a hodnocení nabídek včetně 
písemné zprávy hodnotící komise o vyhodnocení nabídek z 12.11.2012 veřejné zakázky na akci: 
„Odvoz a likvidace komunálního odpadu z překládací stanice a sběrného dvora ve Dvoře Králové 
n. L.“, zadanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném 
znění, 

2 .   rozhodu je  na  zák ladě  doporučení  hodnot íc í  kom ise  
2.1.  na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka společnosti 

Marius Pedersen, a. s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČ 42194920, s nabídkovou 
cenou 16.247.500 Kč bez DPH,  

2.2.  o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti nabídek takto: na 2. místě se umístila nabídka 
společnosti .A.S.A., spol. s r. o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, IČ: 45809712, s nabídkovou 
cenou 19.092.000 Kč bez DPH, 

3 .   schva lu je  
3.1.  smlouvu o dodání, uložení a zpracování odpadu s vítězným uchazečem dle bodu 2. tohoto 

usnesení a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
4 .   uk ládá  

4.1.  vedoucímu OŽP 
4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku,  

Termín: 14.12.2012 
 

4.1.2.  předložit smlouvu o dodání, uložení a zpracování odpadu starostce města k podpisu, 
 

Termín: 27.12.2012 
4.2.  vedoucímu RAF 

4.2.1.  zahrnout náklady výše uvedené akce do návrhu rozpočtu pro rok 2013. 
Termín: 11.12.2012 

 
 

 



Strana 4/11 

R/924/2012 - 85. 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. 7 (zařazení dvou vozidel CITROEN SAXO a vozidla CITROEN JUMPER 
používaných společností Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s. r. o. 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. 7 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. 7 k pojistné smlouvě č. 2268678840 o havarijním pojištění vozidel - 
PARTNER H59 do 5 dnů od schválení tohoto usnesení starostce města k podpisu. 

 
Termín: 07.12.2012 

 
 

R/925/2012 - 85. 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 § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů faktickou změnu Smlouvy o poskytnutí finanční dotace na Smlouvu 
o poskytnutí návratné finanční výpomoci, a to formou Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí 
finanční dotace, 

1.2.  schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční dotace v souladu s bodem 1.1. 
tohoto usnesení s Městskými vodovody a kanalizacemi Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., se 
sídlem náměstí Denisovo 766, 544 01 Dvůr Králové nad Labem  a pověřit starostku města 
podpisem tohoto dodatku. 

 
 

R/926/2012 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   rozhodu je  

1.1.  jako zadavatel veřejné zakázky "Dvůr Králové nad Labem - Analýza rizik přítomnosti 
chlorovaných uhlovodíků v podzemních vodách v jímacím území Dvůr Králové nad Labem" - 
akceptační číslo 09044724, v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. e) zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, o zrušení výše uvedeného zadávacího řízení vzhledem k tomu, že 
se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na 
zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval - tedy nevyhovění žádosti zadavatele 
o prodloužení termínu uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Operačního programu Státního 
fondu životního prostředí, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM 

2.1.1.  připravit smlouvu o ukončení č. 2586/2010 uzavřenou s Královéhradeckým krajem 
z 21.06.2010, 

Termín: 31.01.2013 
2.2.  vedoucímu RAF 

2.2.1.  zahrnout vrácení poskytnuté dotace z Královéhradeckého kraje do návrhu rozpočtu pro rok 
2013, 

Termín: 11.12.2012 
 

2.2.2.  vypořádat závazky s Královéhradeckým krajem vzniklé v souvislosti s uzavřenou smlouvou 
č. 2586/2010, 

Termín: 15.01.2013 
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3.   pověřu je  
3.1.  starostku města podpisem rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení. 
 
 

R/927/2012 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  úhradu dluhu za vodné a stočné z faktury č. 2204978 ve výši 3.463 Kč formou tří měsíčních 
splátek (2x 1.154 Kč, 1x 1.155 Kč) Jaroslavu Špringerovi, ************* **** *** *** * *** ******* ** 
***** ******* *** *****,  
  

1.2.  dohodu o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady měsíčními splátkami s Jaroslavem Špringerem, 
************** **** *** *** * *** ******* ** ***** ******* *** *****, a pověřuje starostku města jejím 
podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM 

2.1.1.  předložit dohodu o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady dle splátkového kalendáře 
starostce města k podpisu. 

Termín: 15.01.2013 
 
 

R/928/2012 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  záměr založit samostatnou královédvorskou MAS (Místní akční skupinu), 
2 .   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

2.1.  souhlasit se zařazením správního území obce města Dvůr Králové nad Labem do území 
působnosti Integrované strategie území regionu Královédvorsko na období 2014 - 2020 
realizované místní akční skupinou Královédvorsko. 

 
 

R/929/2012 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  odpisový plán Technických služeb města Dvora Králové nad Labem pro rok 2012 - 2013 dle 
přílohy č. 3. 

 
 

R/930/2012 - 85. 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: "Rekonstrukce muzea - nová expozice pro turisty a návštěvníky města" ve Dvoře Králové 
nad Labem z 23.11.2012 a 27.11.2012, 

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 firmy: J. Pišta a spol., společnost s r. o., Dukelská 414, Dvůr Králové nad 
Labem s cenou 6.538.239 Kč vč. DPH, 

2.2.  o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek takto:  
2. místo: Stavební společnost ŽIŽKA, spol. s r. o., Dvůr Králové nad Labem, s cenou  
6.584.143 Kč vč. DPH, 
3. místo: Pavel Hauser - STAVHAUS, Dvůr Králové nad Labem, s cenou 7.194.232,29 Kč  
vč. DPH, 

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

podpisem smlouvy, 
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4.   uk ládá  
4.1.  vedoucí RIM 

4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 
Termín: 07.12.2012 

 
4.1.2.  předložit smlouvu starostce města k podpisu. 

Termín: 04.01.2013 
 

4.2.  vedoucímu RAF 
4.2.1.  zahrnout náklady na výše uvedenou akci do návrhu rozpočtu města pro rok 2013. 
 

Termín: 11.12.2012 
 
 

R/931/2012 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s dodatečnými stavebními pracemi ve výši 221.020 Kč bez DPH na akci: "Komunikace k RD 
Sylvárov" ve Dvoře Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  
2.1.  dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci: "Komunikace k RD Sylvárov" ve Dvoře Králové nad 

Labem se zhotovitelem, firmou SaM, a. s., Česká Lípa, a pověřuje starostku města jeho 
podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM 

3.1.1.  předložit dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci: "Komunikace k RD Sylvárov" ve Dvoře 
Králové nad Labem starostce města k podpisu. 

Termín: 11.12.2012 
 
 

R/932/2012 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s přijetím nadačního příspěvku ve výši 30.000 Kč na základě umístění v soutěži "Cesty městy" 
s projektem "Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka" a zavazuje se použít jej v souladu 
s podmínkami smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku, 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku číslo 71-DO-005 s Nadací Partnerství a pověřuje 

starostku města jejím podpisem, 
3 .   uk ládá  

3.1.  vedoucí RIM 
3.1.1.  předložit smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku starostce města k podpisu, 
 

Termín: 21.12.2012 
3.2.  vedoucímu RAF 

3.2.1.  zahrnout příspěvek do návrhu nejbližší rozpočtové změny po obdržení příspěvku. 
 

Termín: 28.02.2013 
 
 

R/933/2012 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit nabytí veřejného osvětlení vybudovaného v pozemkových parcelách č. 3774/2,  
č. 2277/2, č. 2277/20, č. 2277/19, č. 2294/1 a stavební parcele č. 2187, všechny v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem od Jitky Baudischové, ******** ****, **** ******* *** *****, Ing. Daniela 
a Veroniky Chrobokových, ****** ***, **** ******* *** *****, Aleny Čálkové, ***** * *******, ***** * 
******, Roberta Dostála, *** ********* ****, **** ******* *** *****, Kateřiny Dufkové, **** ******* ***, 
*******, Pavla a Ivy Krejzlových, ****** ************ ****, **** ******* *** *****, Jana a Vladislavy 
Pavlisových, ********** ****, **** ******* *** *****, Ing. Zbyňka Reila, ********* ***, **** ******* *** 
*****, Aleše Rejla, ****** ****, **** ******* *** *****, Ing. Drahomíry Smrčkové, ********** ****, **** 
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******* *** *****, Jiřího a Ester Zvelebilových, ****** ************ ****, **** ******* *** *****, Michala 
a Zuzany Bujárkových, ******** ****, **** ******* *** *****, Mgr. Miloslava a Mgr. Stanislavy 
Culkových, *********** ****, **** ******* *** *****, 

1.2.  pověřit starostku města podpisem darovací smlouvy obsahující obligatorní náležitosti dle bodu 
1.1. tohoto usnesení. 

 
 

R/934/2012 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu 39% podílu na bytové jednotce č. 2958/32 v čp. 2958, Štefánikova, Dvůr Králové 
nad Labem s Petrem Větrovským, *********** ****, **** ******* *** *****, k 31.12.2012, 

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

1.3.  schvaluje pronájem 39% podílu na bytové jednotce č. 2958/32 v čp. 2958, Štefánikova, Dvůr 
Králové nad Labem, Zdeňce Vejborné, ********** ******, ******** *********, ****** ******* a Miroslavu 
Všetečkovi, *** ******** ****, ****** *******, 

1.4.  nájemní smlouvu v souladu s bodem 1.3. a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
2 .   uk ládá  

2.1.  vedoucí RIM-EMM 
2.1.1.  předložit dohodu o ukončení nájemní smlouvy a nájemní smlouvu starostce města 

k podpisu, 
Termín: 27.12.2012 

3 .   kons ta tu je  
3.1.  že jsou v souladu s kupní smlouvou z 14.12.2000, uzavřenou s Petrem Větrovským, *********** 

****, **** ******* *** *****, splněny podmínky převodu podílu k dané nemovitosti, 
4 .   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

4.1.  schválit dohodu o převzetí závazku se Zdeňkou Vejbornou, ********** ******, ******** *********, 
****** ******* a Miroslavem Všetečkou, *** ******** ****, ****** ******* 
 a pověřit starostku města podpisem dohody o převzetí závazku. 
 
 

R/935/2012 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s umístěním vodovodní, kanalizační přípojky, s napojením sjezdu a vybudováním zpevněného 
vjezdu na části pozemkové parcely č. 3596/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem a se vstupem na 
pozemkovou parcelu č. 3596/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvu o umístění v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení s MUDr. Josefem a Dagmar 

Polákovými, ********** ******, *** ** ****** ******* * a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
3 .   uk ládá  

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

Termín: 02.01.2013 
 
 

R/936/2012 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem stavební parcely č. 58 a pozemkových parcel č. 27/1 a č. 27/4 o celkové výměře  
1.839 m2, všechny v k. ú. Zboží  u Dvora Králové, firmě Alena Šmídová, se sídlem Zboží 2,  
544 01 Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou 5 let, s účinností od 01.01.2013 za cenu  
15 Kč/m2/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního růstu nájemného za předchozí rok,    

1.2.  nájemní smlouvu dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
1.3.  pronájem 3 místností v budově bez čp. na stavební parcele č. 50 v k. ú. Zboží u Dvora Králové, 

firmě Alena Šmídová, se sídlem Zboží 2, Dvůr Králové nad Labem za účelem provozování kiosku 
a kanceláře čerpací stanice LPG, na dobu určitou 5 let, s účinností od 01.01.2013 za cenu  
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414 Kč/m2/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního růstu nájemného za podmínky, že před 
podpisem nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši čtyřnásobku měsíčního nájemného, 

1.4.  nájemní smlouvu dle bodu 1.3. tohoto usnesení a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
2 .   uk ládá  

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

Termín: 02.01.2013 
 
 

R/937/2012 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 3739/1 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: 14.12.2012 

 
 

R/938/2012 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  pověření k zastupování města před Finančním úřadem ve Dvoře Králové nad Labem ve věcech 
daně z převodu nemovitostí a daně darovací v plném rozsahu, vyjma oprávnění k podpisu 
daňových přiznání udělené Ivaně Huňatové na základě usnesení RM číslo R/518-2.1./2012 -  
64. RM z 12.06.2012. 

 
 

R/939/2012 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení pronájmu části pozemkové parcely č. 1830/4 za účelem umístění 2 ks reklamních 
poutačů o celkové výměře 4 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem s firmou Pavel Bořek - 
STAVEBNÍ FIRMA, se sídlem Poděbradova 2014, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, dohodou 
k 31.12.2012, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy v souladu s bodem1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostku města podpisem dohody, 

1.3.  pronájem části pozemkové parcely č. 1830/4  za účelem umístění 2 ks reklamních poutačů 
o celkové výměře 4 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem firmě PENZION ZA VODOU, s. r. o., se 
sídlem Poděbradova 2014, 544 01 Dvůr Králové nad Labem na dobu neurčitou s účinností od 
01.01.2013, za dohodnutou cenu 25.000 Kč/rok,  

1.4.  nájemní smlouvu dle bodu 1.3. 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: 02.01.2013 
 

2.1.2.  předložit dohodu o ukončení nájemní smlouvy starostce města k podpisu. 
 

Termín: 31.12.2012 
 
 

R/940/2012 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  písařskou chybu v usnesení číslo R/826 -1.1./2012 - 82. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
z 06.11.2012, ve kterém bylo nesprávně uvedeno 3596/17/1 místo 3596/1.  
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R/941/2012 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením sjezdu a  zpevněného vjezdu na části pozemkové parcely č. 3764/1 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem a se vstupem na pozemkovou parcelu č. 3764/1 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvu o umístění v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení s Jiřinou Vachkovou, ********* ***, 

**** ******* *** *****, která je zastoupena opatrovníkem Oldřichem Vachkem, ********** ***, **** 
******* *** ***** a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

3.1.1.  předložit smlouvu o umístění starostce města k podpisu. 
Termín: 02.01.2013 

 
 

R/942/2012 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodeje stavební parcely č. 849/2 o výměře 44 m² se stavbou garáže v k.  ú. a obci Dvůr 
Králové nad Labem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

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

Termín: 10.12.2012 
 

3 .   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  
3.1.  schválit prodej st. p. č. 849/2 se stavbou garáže v k. ú. a obci Dvůr Králové nad Labem  

Mgr. Petrovi Novotnému, ****** ***, **** ******* *** *****, za cenu dohodou 40.000 Kč s tím, že 
zajistí na vlastní náklady opravu nebo odstranění stavby a za předpokladu, že bude zveřejněn 
záměr prodeje a nebudou k němu podány připomínky či jiné návrhy. 

 
 

R/943/2012 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  výsledek vyhodnocení nabídek na pronájem bytu č. 51 v čp. 2905, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr 
Králové nad Labem:  
1. místo: manželé Pavel Banda, ******* ****** ****, **** ******* *** ***** a Monika Bandová, ********* 
***, **** ******* *** *****, 

1.2.  pronájem bytu č. 51 v čp. 2905, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem manželům Pavlu 
Bandovi, ******* ****** ****, **** ******* *** ***** a Monice Bandové, ********* ***, **** ******* *** 
****** 

 
 

R/944/2012 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene p. č. 3702 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za 
jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.000 Kč bez příslušné sazby DPH a s provedením 
stavby na pozemkové parcele č. 3702 v k. ú. Dvůr králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvu o právu provést stavbu a o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo 

IP-12-2004613/VB/3 s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 
874/8, 405 02, která je na základě plné moci zastoupena společností ELMOS spol. s r. o., 
Žižkova 532, 541 01 Trutnov a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
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3.   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

3.1.1.  předložit smlouvu o právu provést stavbu a o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene číslo IP-12-2004613/VB/3 starostce města k podpisu. 

Termín: 02.01.2013 
 
 

R/945/2012 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  protokol o hodnocení nabídek z 23.11.2012 na veřejnou zakázku ZŠ Schulzovy sady, Dvůr 
Králové nad Labem, Školní 1235, "Dodávka ICT techniky", 

2 .   rozhodu je  
2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku "Dodávka ICT techniky" tak, že nejvhodnější 

nabídkou je nabídka firmy Bc. Petr Šotola, Zborovská 2757, 544 01 Dvůr Králové nad Labem za 
cenu 139.728 Kč. 

 
 

R/946/2012 - 85. 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 aktivních prvků LAN a pracovních stanic“ z 27.11.2012 

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 
742.530 Kč 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.  předložit kupní smlouvu starostce města k podpisu. 

Termín: 14.12.2012 
 

4.1.2.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku. 
Termín: 07.12.2012 

 
 

R/947/2012 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  náhradu uvedených současně využívaných modulů spol. VERA za moduly spol. VITA, 
2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o technické podpoře se společností VITA software, s. r. o. a pověřuje starostku města 
jejím podpisem. 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OI 

3.1.1.  předložit smlouvu starostce města k podpisu. 
Termín: 14.12.2012 

 
 

R/948/2012 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s rozšířením specifikace předmětu původní smlouvy č. JK268328 o dvě nová multifunkční 
zařízení, 

1.2.  s odkupem všech multifunkčních strojů, které byly předmětem původní nájemní smlouvy  
č. JK268328, 
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2.   schva lu je  
2.1.  Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. JK268328 se společností JANUS, spol. s r. o. a pověřuje 

starostku města jeho podpisem, 
3 .   uk ládá  

3.1.  vedoucímu OI 
3.1.1.  předložit dodatek smlouvy starostce města k podpisu. 

Termín: 14.12.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 

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