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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

91. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 29.01.2013 

 

R/1020/2013 - 91. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat stavební parcelu č. 547 a pozemkovou parcelu č. 855/1, obě 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 prodat dle 
bodu 1.1. tohoto usnesení. 

Termín: 08.02.2013 
 
 

R/1021/2013 - 91. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části pozemkové parcely č. 3739/1 o celkové výměře 30 m2, v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, za cenu 500 Kč/rok, na dobu určitou do 31.12.2014, Tomáši Michalovi, bytem ******** ***, 
*** ** **** ******* *** *****, 

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: 18.02.2013 

 
 

R/1022/2013 - 91. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výsledek vyhodnocení nabídek na prodej nebytového prostoru č. 511/1 v ul. Tylova, Dvůr Králové 
nad Labem:  
1. místo: Lucie Jankowská, ******* *** ***, *******, 

2 .   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

2.1.  schválit prodej nebytového prostoru č. 1 v domě čp. 511, ul. Tylova v obci a k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 849/1 ve výši 
829/5052 manželům Lucii Jankowské a Ralfu Jankowski, ******* *** ***, ******* za celkovou kupní 
cenu 639.369 Kč, 

2.2.  schválit kupní smlouvu dle bodu 2.1. tohoto usnesení a pověřit starostku města jejím podpisem. 
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R/1023/2013 - 91. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  usnesení číslo R/765/2012 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem z 09.10.2012, kterým bylo 
schváleno zřízení úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 699/16 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem a smlouva o zřízení věcného břemene. 

 

 

R/1024/2013 - 91. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit prodej stavební parcely č. 1571 o výměře 854 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
Martinu Syrovátkovi, bytem ******** *****, *** ** **** ******* *** *****, za celkovou kupní cenu 
170.000 Kč, 

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

 

 

R/1025/2013 - 91. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  navýšení stávající ceny za nájem garáží o příslušnou sazbu DPH, s platností a účinností od 
01.02.2013, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. 2 ke smlouvě o přidělení a nájmu nebytových prostor - garáže č. 2 u čp. 963 v ulici 
Sladkovského ve Dvoře Králové nad Labem s Jarmilou Mrtkovou, ************ ***, **** ******* *** 
*****, 

2.2.  dodatek č. 2 ke smlouvě o přidělení a nájmu nebytových prostor - garáže č. 1 u čp. 1296 v ulici 
Komenského ve Dvoře Králové nad Labem s Jiřím Kašparem, ********** ****, **** ******* *** *****,* 

2.3.  dodatek č. 2 ke smlouvě o přidělení a nájmu nebytových prostor - garáže č. 2 u čp. 1296 v ulici 
Komenského ve Dvoře Králové nad Labem s Ladislavem Šestákem, ********** ****, **** ******* *** 
*****,** 

3 .   pověřu je  

3.1.  starostku města podpisem dodatků v souladu s body 2.1. - 2.3., 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí RIM-EMM 

4.1.1.  předložit dodatky starostce města k podpisu. 
Termín: 18.02.2013 

 
 

R/1026/2013 - 91. 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. 2956 v ulici Štefánikova ve Dvoře Králové nad Labem: 
1. místo: Monika Kulhánková, ** ***** *** ****, **** ******* *** *****,*2. místo: Zdenka Michalová, 
**** ******** ***,*3. místo: Andrea Machová, ********* * ***** **** *** ***,* 

1.2.  pronájem nebytového prostoru č. 2 v čp. 2956 v ulici Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, 
Monice Kulhánkové, ** ***** ****, **** ******* *** *****, za účelem zřízení kanceláře pro dva 
finanční poradce firmy PARTNERS,  na dobu určitou 5 let s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu 
900 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, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  předložit nájemní smlouvu starostce města k podpisu. 
Termín: 18.02.2013 

 
 

R/1027/2013 - 91. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   revok u je  

1.1.  usnesení R/1014/2013 - 90. Rada města Dvůr Králové nad Labem z 15.01.2013, týkající se bodů 
2.7. a 2.8., 

2 .   schva lu je  

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

2.2.  dohodu o ceně pro odběratele tepelné energie, přílohu č. 4 ke smlouvě o dodávce tepelné 
energie č. 7053 (ohřev teplé užitkové vody), 

3 .   pověřu je  

3.1.  starostku města podpisem dohod o ceně v souladu s body 2.1. a 2.2., 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí RIM-EMM 

4.1.1.  předložit dohody o ceně starostce města k podpisu. 
Termín: 18.02.2013 

 
 

R/1028/2013 - 91. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  vyhradit si rozhodnutí o vyřazení z nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku 
(nedokončených investic) účet 042 Ka 40 org. 40005 - Rekonstrukce čp. 83 (Regina) jako již 
nepoužitelné následující dokumentace: ARKO - podklad pro PD Regina z roku 2002 (pořizovací 
cena 39.900 Kč), Fibikar - PD přestavba domu čp. 83 z roku 2002 (pořizovací cena 99.700 Kč), 
Tschiedel - PD rekonstrukce čp. 83 Regina z roku 2003 (pořizovací cena 183.000 Kč) 
a Tschiedel - PD rekonstrukce čp. 83 Regina z roku 2004 (pořizovací cena 14.000 Kč), to vše 
v celkové pořizovací ceně 336.600 Kč, 

1.2.  vyřadit jako již nepoužitelné z nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku 
(nedokončených investic) účet 042 Ka 40 org. 40005 - Rekonstrukce čp. 83 (Regina) jako již 
nepoužitelné následující dokumentace: ARKO - podklad pro PD Regina z roku 2002 (pořizovací 
cena 39.900 Kč), Fibikar - PD přestavba domu čp. 83 z roku 2002 (pořizovací cena 99.700 Kč), 
Tschiedel - PD rekonstrukce čp. 83 Regina z roku 2003 (pořizovací cena 183.000 Kč) 
a Tschiedel - PD rekonstrukce čp. 83 Regina z roku 2004 (pořizovací cena 14.000 Kč), to vše 
v celkové pořizovací ceně 336.600 Kč. 

 

 

R/1029/2013 - 91. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s dokončením rozpracované projektové dokumentace na akci: "Rekonstrukce místní komunikace 
v ulici Čelakovského", 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení PD na akci: "Rekonstrukce místní komunikace v ulici 
Čelakovského" se zhotovitelem, firmou TENET, architektonický ateliér, s. r. o., v souladu 
s bodem 1.1 tohoto usnesení, a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM 

3.1.1.  předložit dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení PD na akci: "Rekonstrukce místní 
komunikace v ulici Čelakovského" starostce města k podpisu. 

Termín: 28.02.2013 
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R/1030/2013 - 91. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   uk ládá  

1.1.  místostarostovi 
1.1.1.  - předsedovi hodnotící komise Dušanu Kubicovi svolat členy hodnotící komise k dalšímu 

jednání za účelem posouzení vzniklé situace před podpisem smlouvy o dílo na akci: 
"Rekonstrukce muzea - nová expozice pro turisty a návštěvníky města" ve Dvoře Králové 
nad Labem a doporučení dalšího postupu zadavateli. 

Termín: 31.01.2013 
 
 

R/1031/2013 - 91. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  rozdělení schváleného provozního příspěvku pro TSm do jednotlivých hlavních činností dle 
zřizovací listiny pro rok 2013 dle přílohy č. 2. 

 

 

R/1032/2013 - 91. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  Operační plán čištění města pro rok 2013 vypracovaný Technickými službami města Dvora 
Králové nad Labem ve znění přílohy č. 2. 

 

 

R/1033/2013 - 91. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace společnosti DECARO RMG, s. r. o., Husovo náměstí 1702, Hostivice, na 
úhradu výdajů projektu Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů. 

 

 

R/1034/2013 - 91. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje Hankovým domem, 
městským kulturním zařízením, náměstí Václava Hanky 299, Dvůr Králové nad Labem, na 
festival Dny R. A. Dvorského,  

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 Hankovu domu, městskému kulturnímu zařízení, náměstí Václava Hanky 
299, Dvůr Králové nad Labem. 

 

 

R/1035/2013 - 91. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s převedením částky 75.000 Kč z rezervního fondu Domu dětí a mládeže Jednička, Spojených 
národů 1620, Dvůr Králové nad Labem, do investičního fondu, za účelem nákupu počítačové 
techniky a licencí. 

 

 

R/1036/2013 - 91. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč Zdeňkovi Zítkovi, ****** ***** ************ ******** **, *** 
**  **** ******* *** *****, 

1.2.  darovací smlouvu dle bodu 1.1. se ******* ******, ****** ***** ************ ******** **, *** **  **** 
******* *** ***** a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  předložit smlouvu starostce města k podpisu. 
Termín: 08.02.2013 

 
 

R/1037/2013 - 91. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč Angele Cetényiové, ****** ***** ** ****** ****, *** **  
**** ******* *** *****, 

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

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  předložit smlouvu starostce města k podpisu. 
Termín: 08.02.2013 

 
 

R/1038/2013 - 91. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  vz í t  na  vědom í 

1.1.  informativní zprávu o vyřízení požadavků a podnětů Osadního výboru Žireč z 03.12.2012. 

 

 

R/1039/2013 - 91. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  průběžné plnění úkolů uložených radou města k 31.12.2012, 

2 .   schva lu je  

2.1.  nové termíny nesplněných úkolů uložených radou města dle přílohy č. 1, 

3 .   ruš í  

3.1.  část 2.1.3. usnesení č. R/513/2011 z 31.05.2011, 

3.2.  část 2.1.1. usnesení č. R/901/2012 z 20.11.2012. 

 

 

R/1040/2013 - 91. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s udělením plné moci k zastupování města Dvůr Králové nad Labem ve věci nařízení exekuce na 
majetek povinného k návrhu společnosti WWTP DKNL, s. r. o., před Okresním soudem 
v Trutnově pod sp. zn. 20 EXE 641/2012 a před Krajským soudem v Hradci Králové pod  
sp. zn. 24 Co 18/2013, 

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/1041/2013 - 91. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  bezplatné umístění dalšího kontejneru na textil společnosti Diakonie Broumov, s. r. o., V Důlni 
913, Úpice, IČ 25921916, na pozemku města, 

1.2.  dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí služeb č. OŽP/POSS-2012/1017, se společností Diakonie 
Broumov, s. r. o., V Důlni 913, Úpice, IČ 25921916, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřuje starostku města podpisem tohoto dodatku, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucímu OŽP 

2.1.1.  předložit dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí služeb č. OŽP/POSS-2012/1017 starostce 
města k podpisu. 

Termín: 18.02.2013 
 
 

R/1042/2013 - 91. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s usnesením zastupitelstva města č. Z/366/2012 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr 
Králové nad Labem z 11.12.2012 rozpočtovou změnu č. 5 pro rok 2012  včetně změn v rámci 
jednotlivých organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) a změn závazných ukazatelů, která upravuje 
schválený rozpočet na rok 2012 zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany KÚ 
Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: 
 
· na straně příjmů snižuje   o   16.759,47 tis. Kč 
· na straně výdajů snižuje   o   17.836,21 tis. Kč 
- ve financování upravuje   o    -1.076,74 tis. Kč  
 
 
Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2012 
 
· na straně příjmů       310.843,36 tis. Kč 
· na straně výdajů       341.342,39 tis. Kč 
· financování          30.499,03 tis. Kč, 

2 .   uk ládá  
2.1.  starostce města 

2.1.1.  informovat zastupitelstvo města o souhrnných hodnotách 5. rozpočtové změny roku 2012. 
 

Termín: 07.03.2013 
 
 

R/1043/2013 - 91. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  souhlasit s prováděním rozpočtových opatření radou města v rozsahu uvedeném pod bodem  
1.2. tohoto usnesení, 

1.2.  pověřit Radu města Dvůr Králové nad Labem prováděním rozpočtových opatření v rámci 
rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem v následujícím rozsahu:  
a) při jednotlivých rozpočtových změnách u kapitálových výdajů a příjmů do výše 2 mil. Kč 

včetně v rámci každé ORJ rozpočtu města, 
b) při jednotlivých rozpočtových změnách u běžných výdajů a příjmů do výše 500 tis. Kč včetně 

v rámci každé ORJ rozpočtu města. 
 
 

R/1044/2013 - 91. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zrušení využívání služby tzv. Fiktivního Cash-Poolingu u Československé obchodní banky, a. s. 
a podání výpovědi Smlouvy o poskytování služby ČSOB Cash Pooling fiktivní, 

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 výpověď Smlouvy o poskytování 
služby ČSOB Cash Pooling Fiktivní a pověřuje starostku města podpisem této výpovědi, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit výpověď Smlouvy o poskytování služby ČSOB Cash Pooling fiktivní starostce 
města k podpisu do 5 pracovních dnů od schválení tohoto usnesení. 

Termín: 04.02.2013 
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R/1045/2013 - 91. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   zam í tá  

1.1.  žádost paní Jitky Sobotkové, bytem Kotkova ul. čp. 830, Dvůr Králové nad Labem o proplacení 
škody. 

 

 

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

               starostka města                   místostarosta 
 
 


