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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

88. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 18.12.2012 

 

R/952/2012 - 88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   vyh lašu je  

1.1.  dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu 
a rozvoj tělovýchovy a sportu - činnost sportovních oddílů a pořádání sportovních akcí 
s termínem pro přijímání žádostí od 21.12.2012 - 07.02.2013, 

1.2.  dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu 
sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí a zdravotnictví s termínem pro 
přijímání žádostí od 21.12.2012 - 07.02.2013, 

1.3.  dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu 
veřejně prospěšných aktivit s termínem pro přijímání žádostí od 21.12.2012 - 15.02.2013, 

1.4.  dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na obnovu 
vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou kulturní památkou nebo které se nacházejí na 
území Městské památkové zóny města Dvůr Králové nad Labem s termínem pro přijímání 
žádostí od 21.12.2012 - 16.04.2013, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS 

2.1.1.  zajistit informování veřejnosti o vyhlášení dotačních programů dle bodů 1.1. až 1.4. tohoto 
usnesení. 
 
 

Termín: 21.12.2012 
 
 

R/953/2012 - 88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   urču je  

1.1.  platy ředitelek Základní školy Strž, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2919, Základní 
školy 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, Základní umělecké školy  
R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 83  a ředitelky Domu dětí 
a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 1620, s účinností od 
01.01.2013, dle přílohy č. 1, a pověřuje starostku města podpisem platových výměrů, 

2 .   bere  na  vědom í  
2.1.  platový postup, dle důvodové zprávy, ředitelky Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad 

Labem, s účinností od 01.12.2012, v souladu s § 1 písm. d) nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, 

3 .   schva lu je  
3.1.  osobní příplatek ředitelce Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem, dle důvodové 

zprávy, s účinností od 01.12.2012, 
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4.   urču je  
4.1.  plat ředitelce Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem, dle přílohy č. 4, s účinností 

od 01.12.2012, a pověřuje starostku města podpisem platového výměru. 
 
 

R/954/2012 - 88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč Farní charitě Dvůr Králové nad Labem, Palackého 99, Dvůr 
Králové nad Labem, na dofinancování sociální služby odborné sociální poradenství, 

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace s Farní charitou Dvůr Králové nad Labem, Palackého 99, Dvůr 
Králové nad Labem, a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS 

2.1.1.  předložit starostce města k podpisu smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení. 
Termín: 27.12.2012 

 
 

R/955/2012 - 88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  usnesení č. R/1385/2009 - 78. RM, 
2 .   schva lu je  

2.1.  přidělení služební parkovací karty vedoucím odborů a členům RM s platností od 01.01.2013. 
 
 

R/956/2012 - 88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  Dohodu o rozvázání pracovního poměru Oldřicha Horkého, 
2 .   odvo lává  

2.1.  v souladu s § 29 odst. 2, písm.g) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, s účinností od 07.04.2013 z funkce vedoucího samostatného oddělení 
kontroly a interního auditu Oldřicha Horkého, 

3 .   jm enu je  
3.1.  v souladu s § 29 odst. 2, písm. g) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů, s účinností od 08.04.2013 do funkce vedoucího samostatného oddělení 
kontroly a interního auditu MěÚ Dvůr Králové nad Labem Ing. Vladimíra Kuchaře s 6 měsíční 
zkušební dobou, 

4 .   pověřu je  
4.1.  tajemníka MěÚ podpisem jmenovacího dekretu Ing. Vladimíra Kuchaře do funkce vedoucího 

samostatného oddělení KIA, 
4.2.  tajemníka MěÚ podpisem odvolání Oldřicha Horkého z funkce vedoucího samostatného oddělení 

KIA. 
 
 

R/957/2012 - 88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí odměn vedoucím pracovníkům města podle § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů, ve výši dle přílohy č.1, 

2 .   uk ládá  
2.1.  tajemníkovi MěÚ 

2.1.1.  s odvoláním na § 110 odst. 4 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů (zákon o obcích), stanovit ve smyslu ust. § 110 odst. 4 písm. c) téhož 
zákona, odměnu vedoucím zaměstnancům města dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, jako 
součást platu za měsíc prosinec 2012, tj. s výplatou ve výplatním termínu pro měsíc 
prosinec 2012, 
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Termín: 27.12.2012 
2.2.  vedoucímu RAF 

2.2.1.  s odvoláním na § 102 odst. 2 písm. a) zákona o obcích, zajistit proplacení odměn 
z příslušných rozpočtových položek rozpočtu města roku 2012 až do jejich plného 
vyčerpání a pouze případnou zbývající část z rozpočtu města roku 2013. 

Termín: 13.01.2013 
 
 

R/958/2012 - 88. 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 124.246.799,70 Kč, které je vedeno před 
Okresním soudem v Trutnově pod sp. zn. 114C 64/2012, 

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/959/2012 - 88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   uk ládá  

1.1.  tajemníkovi MěÚ 
1.1.1.  zpracovat informativní zprávu o postupu zajištění místního referenda ve věci provozování 

vodovodní a kanalizační sítě města Dvůr Králové nad Labem. 
Termín: 15.01.2013 

 
 

R/960/2012 - 88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s přidáním autobusového spojení do Žirče a zpět v čase cca 10:40 hod. 3 x v týdnu v pondělí, 
středa a pátek, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu ODP 

2.1.1.  zajistit přidání autobusového spojení do Žirče a zpět v čase cca 10:40 hod. 3 x v týdnu v 
pondělí, středa a pátek, 

Termín: 31.01.2013 
2.1.2.  předložit radě města vyhodnocení účinnosti tohoto opatření, 
 

Termín: 31.03.2013 
2.2.  vedoucímu RAF 

2.2.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu nejbližší rozpočtové změny roku 2013. 
 

Termín: 07.03.2013 
 
 

R/961/2012 - 88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  dodatek č. 2 ke Smlouvě o závazku veřejné služby v přepravě cestujících z 13.01.2011 
a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu ODP 

2.1.1.  předložit starostce města k podpisu dodatek č. 2 ke smlouvě o závazku veřejné služby 
v přepravě cestujících z 13.01.2011 dle bodu 1.1 tohoto usnesení do 8 dnů od schválení 
usnesení. 

Termín: 28.12.2012 
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R/962/2012 - 88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení smlouvy o využití systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného městem 
Dvůr Králové nad Labem společností VoiceBow, s. r. o., Na Výsluní 201/13, 100  00 Praha 10, 
IČ: 27135918, 

1.2.  využití systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného městem Dvůr Králové nad 
Labem společností Internethome, s. r. o., Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4 - Michle,  
IČ 24161357, 

1.3.  dohodu o ukončení smlouvy o využití systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného 
městem Dvůr Králové nad Labem se společností VoiceBow, s. r. o., Na Výsluní 201/13,  
100  00 Praha 10, IČ: 27135918, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku 
města jejím podpisem, 

1.4.  smlouvu o využití systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného městem Dvůr 
Králové nad Labem se společností Internethome, s. r. o., Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4 - 
Michle, IČ 24161357, v souladu s bodem 1.2. tohoto usnesení a pověřuje starostku města jejím 
podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu OŽP 

2.1.1.  předložit dohodu o ukončení smlouvy o využití systému nakládání s komunálním odpadem 
starostce města k podpisu, 

Termín: 07.01.2013 
 

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

Termín: 07.01.2013 
 
 

R/963/2012 - 88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  využití systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného městem Dvůr Králové nad 
Labem Myroslavem Ostapchukem, Palackého 88, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,  
IČ: 28796071, 

1.2.  smlouvu o využití systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného městem Dvůr 
Králové nad Labem s Myroslavem Ostapchukem, Palackého 88, 544 01 Dvůr Králové nad 
Labem, IČ: 28796071, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku města jejím 
podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu OŽP 

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

Termín: 07.01.2013 
 
 

R/964/2012 - 88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zápisy ze schůzí škodní komise z 20.08.2012, 26.09.2012, 12.11.2012 a 17.12.2012, 
2 .   souh las í  

2.1.  s navrženými postupy včetně řešení jednotlivých případů dle předložených zápisů z jednání 
škodní komise z 20.08.2012, 26.09.2012, 12.11.2012 a 17.12.2012. 

 
 

R/965/2012 - 88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  úpravy a doplnění příslušných ustanovení pro rok 2013 u vnitřního předpisu města Sazebník 
úhrad za poskytování informací dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, 
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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 vnitřní předpis města Dvůr Králové nad 
Labem č. 31/2012 Sazebník úhrad za poskytování informací v roce 2013, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 31/2012 do  5 pracovních dnů 
od schválení tohoto usnesení starostce města k podpisu, 

Termín: 28.12.2012 
3 .   souh las í  

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

R/966/2012 - 88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  úpravy a doplnění příslušných ustanovení pro rok 2013 u vnitřního předpisu města Dvůr Králové 
nad Labem Prováděcí předpis ke Statutu sociálního fondu zaměstnanců města Dvůr Králové nad 
Labem a uvolněných členů Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem dle přílohy č. 1 tohoto 
materiálu, 

1.2.  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. 29/2012 Prováděcí předpis na rok 
2013 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. 29/2012 do 5 pracovních dnů od 
schválení tohoto usnesení starostce města k podpisu, 

Termín: 28.12.2012 
3 .   nesouh las í  

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

R/967/2012 - 88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  úpravy a doplnění příslušných ustanovení pro rok 2013 u vnitřního předpisu města Rozdělení 
rozpočtového hospodaření do organizačních jednotek rozpočtu dle rozpočtové skladby 
s vymezením seznamu příkazců operací dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, 

1.2.  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. 30/2012 Rozdělení rozpočtového 
hospodaření do organizačních jednotek rozpočtu dle rozpočtové skladby s vymezením seznamu 
příkazců operací s účinností od 01.01.2013, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 30/2012 do 5 pracovních dnů od 
schválení tohoto usnesení starostce města k podpisu, 

Termín: 28.12.2012 
3 .   nesouh las í  

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

R/968/2012 - 88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výpověď smlouvy č. 2586/2010 z 21.06.2010 o poskytnutí neinvestiční dotace uzavřené mezi 
městem Dvůr Králové nad Labem a Královéhradeckým krajem, a pověřuje starostku města jejím 
podpisem, 

1.2.  vrácení již poskytnuté neinvestiční dotace ve výši 699.100 Kč Královéhradeckému kraji, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM 

2.1.1.  předložit výpověď smlouvy starostce města k podpisu, 
Termín: 21.12.2012 

2.2.  vedoucímu RAF 
2.2.1.  vrátit poskytnutou neinvestiční dotaci ve výši 699.100 Kč na účet Královéhradeckého kraje. 
 

Termín: 31.12.2012 
 
 

R/969/2012 - 88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se záměrem vybudovat přechod pro chodce na silnici II/300 v obci Lipnice u autobusové 
zastávky v centru obce a s podáním žádosti o příspěvek na projekt „Opatření pro zvýšení 
bezpečnosti dopravy 2013", 

2 .   schva lu je  
2.1.  podání žádosti o příspěvek na projekt „Opatření pro zvýšení bezpečnosti dopravy 2013", 

a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
3 .   uk ládá  

3.1.  vedoucí RIM 
3.1.1.  zajistit podání žádosti o příspěvek na Státní fond dopravní infrastruktury, 
 

Termín: 04.01.2013 
3.2.  vedoucímu RAF 

3.2.1.  v případě kladného vyřízení žádosti o dotaci zahrnout potřebné finanční prostředky do 
návrhu nejbližší rozpočtové změny rozpočtu města na rok 2013. 

Termín: 07.03.2013 
 
 

R/970/2012 - 88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  částečnou změnu usnesení č. R/930 - 2.2/2012 - 85. Rada města z 04.12.2012 spočívající ve 
změně pořadí 3. a 4. místa a nahrazení původního textu: 3. místo: Pavel Hauser - STAVHAUS, 
E. Krásnohorské 2318, Dvůr Králové nad Labem, nabídková cena bez DPH 5.995.193,58, Kč, 
vč. DPH 7.194.232,29 Kč za 3. místo: STATING s. r. o., Na Spravedlnosti 1306, Kostelec nad 
Orlicí, nabídková cena bez DPH 5.961.984 Kč, vč. DPH, 7.154.382 Kč. 

 
 

R/971/2012 - 88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zpracování formuláře pro předběžné oznámení veřejné zakázky na akci: "Zateplení MŠ Elišky 
Krásnohorské a MŠ Roháčova ve Dvoře Králové nad Labem", 

2 .   schva lu je  
2.1.  zveřejnění předběžného oznámení veřejné zakázky na akci: "Zateplení MŠ Elišky Krásnohorské 

a MŠ Roháčova ve Dvoře Králové nad Labem", 
3 .   uk ládá  

3.1.  vedoucí RIM 
3.1.1.  zajistit odeslání předběžného oznámení veřejné zakázky na akci: "Zateplení MŠ Elišky 

Krásnohorské a MŠ Roháčova ve Dvoře Králové nad Labem". 
Termín: 28.12.2012 

 
 

R/972/2012 - 88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  Plán údržby městské veřejné zeleně na rok 2013 ve smyslu platné zřizovací listiny Technických 
služeb města Dvora Králové nad Labem dle přílohy č. 1 a 2. 
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R/973/2012 - 88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  přílohu č. 4 k provozovatelské smlouvě uzavřené mezi městem Dvůr Králové nad Labem 
a Městskými vodovody a kanalizacemi Dvůr Králové nad Labem s. r. o., z 27.06.2012. 

 
 

R/974/2012 - 88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  Plán péče o dětská hřiště pro rok 2013 vypracovaný Technickými službami města Dvora Králové 
nad Labem. 

 
 

R/975/2012 - 88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  přidání nových položek do "Ceníku prací a služeb Technických služeb města Dvora Králové nad 
Labem" dle přílohy č. 1 s platností od 01.01.2013, 

 
 

R/976/2012 - 88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  doplnění nových položek a zrušení neaktuálních položek v "Ocenění výkonů Technických služeb 
města Dvora Králové nad Labem odvedených pro svého zřizovatele", 

1.2.  "Ocenění výkonů Technických služeb města Dvora Králové nad Labem odvedených pro svého 
zřizovatele" dle přílohy č. 2 s platností od 19.12.2012. 

 
 

R/977/2012 - 88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  Plán údržby a oprav komunikací pro rok 2013 ve smyslu platné zřizovací listiny Technických 
služeb města Dvora Králové nad Labem dle přílohy č. 1. 

 
 

R/978/2012 - 88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  

1.1.  řediteli TSm vybrat nejvhodnější nabídku ve smyslu předloženého výsledku výběrového řízení 
dle přílohy č. 1 a 2. 

 
 

R/979/2012 - 88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s vybudovanou stavbou garáže na části stavební parcely č. 1466/1 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, za podmínky, že po legalizaci stavby dojde k odkoupení části pozemku pod stavbou 
garáže, 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvu o umístění v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení s Jaroslavem Mašínem, Štefánikova 

2958, Dvůr Králové nad Labem 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: 02.01.2012 
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R/980/2012 - 88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 33 v čp. 1989, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, Miloši Špeťuchovi, 
nábřeží Benešovo 1989, Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou 1 rok. 

 
 

R/981/2012 - 88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výsledné pořadí nabídek vzniklých z výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru č. 2 
v čp. 2 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem: 
1. místo: Sýkorová Ladislava, Choustníkovo Hradiště 37, Choustníkovo Hradiště, 
2. místo: TOURIST CENTRUM, s. r. o., Švédská 10, Olomouc, 
3. místo: Drápalíková Jana, Riegrova 344, Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  pronájem nebytového prostoru č. 2 v čp. 2 na náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, 
Ladislavě Sýkorové, Choustníkovo Hradiště 37, Choustníkovo Hradiště za účelem zřízení studia 
ORIFLAME - výdej kosmetického zboží,  na dobu určitou 5 let s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za 
cenu 1.510 Kč/m2/rok včetně uplatnění meziročního inflačního růstu nájemného, s účinností od 
01.02.2013, za podmínky, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši 
čtyřnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby, 

1.3.  nájemní smlouvu v souladu s bodem 1.2. 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: 07.01.2013 
 
 

R/982/2012 - 88. 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. 152/2012, nereagoval žádný 
zájemce, 

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 s tím, že využití nebytového prostoru může být v souladu s jeho stavebně 
technickým určením nebo po dohodě s vlastníkem i v rozporu s jeho stavebně-technickým 
určením za předem dohodnutých podmínek. 

Termín: 03.01.2013 
 
 

R/983/2012 - 88. 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. 2956 v ulici 
Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, dle zveřejnění č. 153/2012, nereagoval žádný zájemce, 

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. 2 v čp. 2956 v ulici Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, 
včetně výzvy k podání nabídky za podmínek stanovených usnesením R/827/2012-82. Rada 
města Dvůr Králové nad Labem z 06.11.2012. 

Termín: 03.01.2013 
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R/984/2012 - 88. 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. 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: 27.12.2012 
 
 

R/985/2012 - 88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 1 v čp. 830, Kotkova, Dvůr Králové nad Labem jako byt bez 
předběžného určení - obálkovou metodou, za min. cenu 2.652 Kč/m2/měsíc dle Pravidel pro 
hospodaření s městskými byty, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 1 v čp. 830 ve složení: Jan Bém (náhradník Dušan Kubica), 
Jiří Janeček (náhradník Jaroslava Hiltscherová) a Helena Mojiková (náhradník Kateřina 
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: 27.12.2012 
 
 

R/986/2012 - 88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části stavebních parcel č. 4011, č. 4012, č. 4013 a č. 4014 o celkové výměře 17 m2, 
všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Pavlu a Janě Chmelíkovým, bytem Erbenova 2367, 
544 01 Dvůr Králové nad Labem za cenu 9 Kč/m2/rok, tj. celkové roční nájemné 153 Kč/rok, 

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 

2.1.1.  předložit nájemní smlouvu starostce města k podpisu. 
Termín: 07.01.2013 

 
 

R/987/2012 - 88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výsledek vyhodnocení nabídek na pronájem bytu č. 23 v čp. 2904, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr 
Králové nad Labem:  
1. místo: Mgr. Pavlína Rainová, Kollárova 1961,  Dvůr Králové nad Labem,  

1.2.  pronájem bytu č. 23 v čp. 2904, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem Mgr. Pavlíně 
Rainové, Kollárova 1961, Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou 1 rok od 01.01.2013 do 
31.12.2013, 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, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  předložit nájemní smlouvu starostce města k podpisu. 
Termín: 07.01.2013 

 
 

R/988/2012 - 88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s prodloužením doby výpůjčky výpočetní techniky do konce roku 2013, 
2 .   schva lu je  

2.1.  Dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce MV-25358-1/REG/2-2010 s Ministerstvem vnitra České 
republiky a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OI 

3.1.1.  předložit dodatek smlouvy starostce města k podpisu. 
Termín: 21.12.2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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