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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

90. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 15.01.2013 

 

R/990/2013 - 90. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  důvody zrušení Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo se spol. Janus, s. r. o., 

2 .   souh las í  

2.1.  s uzavřením servisní a materiálové smlouvy na dvě nově zakoupená multifunkční zařízení, 

2.2.  s vypsáním výběrového řízení na pokrytí servisu tiskového řešení po skončení nájemní smlouvy, 

3 .   ruš í  

3.1.  usnesení číslo R/948/2012 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - Dodatek č. 3 ke smlouvě 
o dílo se spol. Janus, s. r. o. 

 

 

R/991/2013 - 90. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis č. 10 ze sociální komise RM z 19.12.2012, 

2 .   uk ládá  
2.1.  místostarostovi 

2.1.1.  Dušanu Kubicovi jednat o možnosti prodloužení otevírací doby jedné z lékáren ve městě. 
Termín: 31.03.2013 

 
 

R/992/2013 - 90. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  stanovisko dle přílohy č. 2, podporující záměr výstavby podporovaných bytů ve Dvoře Králové 
nad Labem pro osoby nacházející se v tíživé sociální situaci, vydané na žádost Kongregace 
sester Matky Božího Milosrdenství, Štefánikova 952, Dvůr Králové nad Labem a pověřuje 
starostku města podpisem stanoviska. 

 

 

R/993/2013 - 90. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, 
Jiránkova 1138, Praha 17 - Řepy. 
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R/994/2013 - 90. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  termín pro předkládání návrhů na cenu města „Osobnost města Dvůr Králové nad Labem“ za rok 
2012, od 21.01.2013 do 13.02.2013, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

2.1.1.  informovat veřejnost o termínech pro podání návrhů v Novinách královédvorské radnice, na 
webových stránkách města Dvůr Králové nad Labem, úřední desce Městského úřadu Dvůr 
Králové nad Labem. 

Termín: 21.01.2013 
 
 

R/995/2013 - 90. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva kultury ČR Městskou knihovnou 
Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem, Tylova 512, Dvůr Králové nad Labem, na mikrofilmování 
a digitální zpřístupňování dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru v rámci programu 
veřejné informační služby Kramerius, 

2 .   souh las í  

2.1.  v případě kladného vyřízení žádosti dle bodu 1.1 tohoto usnesení, s přijetím finančních 
prostředků v roce 2013 na účet města Dvůr Králové nad Labem, jako příjemce dotace, a jejich 
převedením na účet Městské knihovně Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem, Tylova 512, Dvůr 
Králové nad Labem. 

 

 

R/996/2013 - 90. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s přijetím peněžního daru ve výši 20.000 Kč, poskytnutého Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, 
Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 1620, od společnosti Východočeská plynárenská,  
a. s., Pražská 702, Hradec Králové 4, účelově určeného na podporu sportovních aktivit mládeže 
v regionu. 

 

 

R/997/2013 - 90. 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 Královéhradeckého kraje na projekt "Prima hrátky 
v Jedničce aneb zahradní slavnost pro děti", 

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 jejich převedením na účet Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, 
Spojených národů 1620. 

 

 

R/998/2013 - 90. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  odpisový plán Základní školy Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, dle přílohy 
č. 2. 
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R/999/2013 - 90. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  oznámení Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, o obdržení 
finančních prostředků ve výši 84.036,44 Kč od Národní agentury pro evropské vzdělávací 
programy v rámci Programu celoživotní učení - Comenius Partnerství škol. 

 

 

R/1000/2013 - 90. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ceník úhrad za pronájem hrobových míst na hřbitovech Dvůr Králové nad Labem platný od 
20.01.2013 včetně navazujících pravidel k této agendě a pověřuje starostku města jeho 
podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  zveřejnění ceníku úhrad za pronájem hrobových míst na hřbitovech Dvůr Králové nad 
Labem. 

Termín: 20.01.2013 
 
 

R/1001/2013 - 90. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění veřejnoprávní 
smlouvu s obcí Dolní Brusnice ve věci vyřizování přestupkové agendy a pověřit starostku jejím 
podpisem. 

 

 

R/1002/2013 - 90. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  prominutí poplatku z prodlení podle § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění ve výši 262.053,10 Kč Evě Hynkové. 

 

 

R/1003/2013 - 90. 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, 
smlouvu o poskytování finančních prostředků za účelem úhrady ceny poskytnuté služby 
odebírání a čištění odpadních vod s Městskými vodovody a kanalizacemi Dvůr Králové nad 
Labem, s. r. o. a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí KTÚ-PO 

2.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 1.1. starostce města k podpisu. 
Termín: 18.01.2013 

 
 

R/1004/2013 - 90. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z jednání komise RM pro životní prostředí z 19.12.2012. 

2 .   uk ládá  
2.1.  řediteli Technických služeb města 

2.1.1.  vypracovat návrh plánu zimní údržby pro zimní sezónu 2013/2014, kde provádění 
chemické úpravy chodníků bude omezeno na minimum. 

Termín: 31.08.2013 
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R/1005/2013 - 90. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  úpravu a doplnění příslušných ustanovení Smlouvy o spolupráci číslo 1030550594/2  
s Kooperativou pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group 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, a v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení Smlouvu o spolupráci číslo 1030550594/2 
s Kooperativou pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group  a pověřuje starostku města 
podpisem této smlouvy, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit Smlouvu o spolupráci číslo 1030550594/2 s Kooperativou pojišťovnou, a. s., 
Vienna Insurance Group do 5 pracovních dnů od schválení tohoto usnesení starostce 
města k podpisu. 

Termín: 22.01.2013 
 
 

R/1006/2013 - 90. 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. 10 (navýšení rozsahu pojištění u nemovitostí a pojištění souboru strojů  
vč. příslušenství), 

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. 10 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. 10 k pojistné smlouvě č. 5830851989 na pojištění majetku města do  
5 pracovních dnů od schválení tohoto usnesení starostce města k podpisu. 

Termín: 22.01.2013 
 
 

R/1007/2013 - 90. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  podání žádosti o vyloučení použití účtu v České národní bance pro převod příjmů z výnosu daní 
nebo podílu na výnosu sdílených daní dle zákona o rozpočtovém určení daní Krajskému 
finančnímu úřadu v Hradci Králové a Ministerstvu financí ČR, 

1.2.  v souladu s § 102 odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení Žádost o vyloučení použití účtu 
v České národní bance pro převod příjmů z výnosu daní nebo podílu na výnosu sdílených daní 
dle zákona o rozpočtovém určení daní a pověřuje starostku města podpisem této žádosti, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit Žádost o vyloučení použití účtu v České národní bance pro převod příjmů 
z výnosu daní nebo podílu na výnosu sdílených daní dle zákona o rozpočtovém určení 
daní, v návaznosti na zřízení příslušného účtu v České národní bance, starostce města 
k podpisu. 

Termín: 22.03.2013 
 
 

R/1008/2013 - 90. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, zveřejnění výzvy k předložení nabídky, 
zadávací dokumentaci a realizaci akce: Zateplení objektu mateřské školy Elišky Krásnohorské 
a objektu mateřské školy Roháčova ve Dvoře Králové nad Labem, 

1.2.  vedoucí odboru RIM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci veřejné 
zakázky, 
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1.3.  složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků 
v předloženém znění, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM 

2.1.1.  zajistit, aby členové hodnotící komise (případně náhradníci za členy komise) zahájili svoji 
činnost prvním jednáním 20.02.2013, 

Termín: 20.02.2013 
2.1.2.  zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech, 

Termín: 30.09.2014 
Kontrolní termín: 15.10.2013 

2.2.  vedoucímu RAF 
2.2.1.  zahrnout odsoutěžené potřebné finanční prostředky do návrhu nejbližší rozpočtové změny 

po uzavření smlouvy o dílo a současně i do návrhu rozpočtu pro rok 2014. 
Termín: 12.12.2013 

 
 

R/1009/2013 - 90. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  řediteli Technických služeb města Dvora Králové nad Labem odměnu v navržené výši. Výplata 
odměny je možná jen v rámci přidělených mzdových prostředků 

 

 

R/1010/2013 - 90. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  umístění již vybudované stavby pergoly a rodinného domu na částech stavební parcely č. 1125 
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za podmínky, že po legalizaci staveb dojde k odkoupení částí 
pozemku pod stavbami, 

1.2.  smlouvu o umístění v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení s Miluší Fišerovou, ****** ******* ***, 
**** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  předložit smlouvu o umístění starostce města k podpisu. 
Termín: 05.02.2013 

 
 

R/1011/2013 - 90. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat část pozemkové parcely č. 3656/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem nacházející se 
pod stavbou kolny, která je v geometrickém plánu označena jako díl "b", 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu záměr prodat dle článku 1.1. tohoto usnesení. 
 

Termín: 22.01.2013 
 
 

R/1012/2013 - 90. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 3571/11, č. 3571/48,  
č. 3571/44, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za jednorázovou finanční úhradu, která 
bude určena znaleckým posudkem po dokončení stavby, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností OMV Česká republika  
s. r. o., Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4, Nusle a pověřuje starostku města jejím 
podpisem, 
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3.   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

3.1.1.  předložit smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene starostce města 
k podpisu. 

Termín: 05.02.2013 
3.2.  vedoucímu RAF 

3.2.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu rozpočtu předpokládaného roku, ve 
kterém bude vydán kolaudační souhlas. 

Termín: 31.12.2014 
 
 

R/1013/2013 - 90. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 3571/5, č. 3571/6, č. 3571/12, 
č. 3571/49, č. 3769/1, č. 3769/12, č. 3786/1, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za 
jednorázovou finanční náhradu ve výši 17.100 Kč bez příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2010039/VB3 s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na základě plné moci zastoupena 
společností VČE-montáže, a. s., se sídlem Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082, 531 17, která je 
na základě plné moci zastoupena společností GEOMA HJ PARDUBICE s. r. o., se sídlem 
Pardubice, Jindřišská 1441, 530 02 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-12-2010039/VB3 starostce města 
k podpisu. 

Termín: 05.02.2013 
 
 

R/1014/2013 - 90. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s navrženými cenami tepelné energie na sekundární části soustavy vytápění s ČEZ, a. s., 
platných od 01.01.2013, 

2 .   schva lu je  

2.1.  Dohodu o ceně pro odběratele tepelné energie, přílohu č. 4 ke smlouvě o dodávce tepelné 
energie č. 5202, 

2.2.  Dohodu o ceně pro odběratele tepelné energie, přílohu č. 4 ke smlouvě o dodávce tepelné 
energie č. 5227, 

2.3.  Dohodu o ceně pro odběratele tepelné energie, přílohu č. 4 ke smlouvě o dodávce tepelné 
energie č. 5233, 

2.4.  Dohodu o ceně pro odběratele tepelné energie, přílohu č. 4 ke smlouvě o dodávce tepelné 
energie č. 5234, 

2.5.  Dohodu o ceně pro odběratele tepelné energie, přílohu č. 4 ke smlouvě o dodávce tepelné 
energie č. 5235, 

2.6.  Dohodu o ceně pro odběratele tepelné energie, přílohu č. 4 ke smlouvě o dodávce tepelné 
energie č. 5236, 

2.7.  Dohodu o ceně pro odběratele tepelné energie, přílohu č. 4 ke smlouvě o dodávce tepelné 
energie č. 7053 (teplo), 

2.8.  Dohodu o ceně pro odběratele tepelné energie, přílohu č. 4 ke smlouvě o dodávce tepelné 
energie č. 7053 (ohřev TUV), 

2.9.  Dohodu o ceně pro odběratele tepelné energie, přílohu č. 4 ke smlouvě o dodávce tepelné 
energie č. 69957500_1, 

2.10.  Dohodu o ceně pro odběratele tepelné energie, přílohu č. 4 ke smlouvě o dodávce tepelné 
energie č. 69963700_1, 
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3.   pověřu je  

3.1.  starostku města podpisem dohod o ceně v souladu s body 2.1. - 2.10., 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí RIM-EMM 

4.1.1.  předložit dohody o ceně starostce města k podpisu. 
Termín: 04.02.2013 

 
 

R/1015/2013 - 90. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s provedením stavby elektrické přípojky na pozemkových parcelách č. 2128/14, č. 3753/1, obě 
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o právu provést stavbu číslo IV-12-2009581/1 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 IV-12-2009581/1 starostce města k podpisu. 
Termín: 05.02.2013 

 
 

R/1016/2013 - 90. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 102 v čp. 1296, ul. Komenského, Dvůr Králové nad Labem, k 16.01.2013 
s Karlem Havlíčkem, *** ********** *** ****, **** ******* *** *****, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 102 v čp. 1296, ul. Komenského, Dvůr Králové 
nad Labem s Karlem Havlíčkem, *** ********** ****, **** ******* *** *****, k 16.01.2013 a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  předložit dohodu o ukončení nájemní smlouvy starostce města k podpisu. 
Termín: 16.01.2013 

 
 

R/1017/2013 - 90. 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. 161/2012, nereagoval žádný 
zájemce, 

2 .   schva lu je  

2.1.  záměr pronájmu nebytového prostoru č. 2 v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad 
Labem, 

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: 04.02.2013 
 
 

R/1018/2013 - 90. 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, 
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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: 25.01.2013 
 
 
 

R/1019/2013 - 90. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s udělením plné moci k zastoupení poškozeného města Dvůr Králové nad Labem ve věci 
oznámení podezření ze spáchání trestné činnosti proti společnosti WWTP DKNL, s. r. o. a jejímu 
jednateli Aleši Morávkovi v souvislosti s podáním návrhů společnosti WWTP DKNL, s. r. o. na 
exekuci na majetek města, 

2 .   schva lu je  

2.1.  zmocnění Mgr. Kateřiny Kavalírové, advokátky Advokátní kanceláře Nypl, Novák, Kavalírová 
a partneři, se sídlem Dukelská 15, 500 02 Hradec Králové z 09.01.2013 k zastupování města 
v rozsahu plné moci dle bodu 1.1. tohoto usnesení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
   Edita Vaňková v. r.         Jan Bém v. r.    

               starostka města                   místostarosta 
 


