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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

92. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 12.02.2013 

 

R/1046/2013 - 92. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  podání žádosti o dotaci z dotačního programu Královéhradeckého kraje "Obnova památkového 
fondu na území Královéhradeckého kraje -13KPG02" na akci: "Gymnázium - oprava fasády -  
I. etapa" a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM 

2.1.1.  zajistit podání žádosti o dotaci z dotačního programu Královéhradeckého kraje "Obnova 
památkového fondu na území Královéhradeckého kraje - 13KPG02" na akci: "Gymnázium - 
oprava fasády - I. etapa". 

Termín: 15.02.2013 
 
 

R/1047/2013 - 92. 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. 40051 jako již nepoužitelnou projektovou 
dokumentaci - Objekt pro turbogenerátor, PROJEKTIS, spol. s r. o. - PD pro vydání územního 
rozhodnutí z roku 2006 v pořizovací ceně 24.276 Kč, 

1.2.  vyřadit jako již nepoužitelnou z nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku 
(nedokončených investic) účet 042 Ka 40 org. 40051 projektovou dokumentaci - Objekt pro 
turbogenerátor, PROJEKTIS, spol. s r. o. - PD pro vydání územního rozhodnutí z roku 2006 
v pořizovací ceně 24.276 Kč. 

 

 

R/1048/2013 - 92. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  protokoly o jednáních a úkonech komise z 30.01.2013 a 06.02.2013 obsahujících informace 
o formálním pochybení vítězného uchazeče, firmy J. Pišta a spol., společnost s r. o., Dvůr 
Králové nad Labem o veřejnou zakázku, včetně zdůvodnění jeho pochybení, 

2 .   t r vá  

2.1.  na usnesení rady města č. RM/930/2012 - 85. Rady města z 04.12.2012, 

3 .   uk ládá  

3.1.  starostce města 
3.1.1. podepsat smlouvu o dílo na akci: "Rekonstrukce muzea - nová expozice pro turisty 

a návštěvníky města" ve Dvoře Králové nad Labem dle přílohy.  
 

Termín: 20.02.2013 
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3.2.  vedoucí RIM 

3.2.1. předložit smlouvu o dílo starostce města k podpisu.  
Termín: 20.02.2013 

 
 
 

R/1049/2013 - 92. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se vstupem do občanského sdružení MAS Královédvorsko, o. s., 

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

2.1.  schválit podání přihlášky člena občanského sdružení MAS Královédvorsko, o. s. a pověřit 
starostku města jejím podpisem, 

2.2.  pověřit místostarostu Dušana Kubicu zastupováním města ve všech orgánech občanského 
sdružení MAS Královédvorsko, o. s., se všemi právy a povinnostmi člena, včetně práva 
hlasovacího. 

 

 

R/1050/2013 - 92. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit prodej pozemkové parcely č. 2240/12 o výměře 501 m2, stavební parcely č. 867/4 
o výměře 457 m2 včetně stavby bez čp, vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Jiřímu Kňákalovi, 
***** ** ****** ***, *** ** **** ******* *** *****, za celkovou kupní cenu 100.000 Kč, 

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

 

 

R/1051/2013 - 92. 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: 18.02.2013 

 
 

R/1052/2013 - 92. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informaci, že do výběrového řízení na pronájem bytu č. 132 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové 
nad Labem (zveřejnění č. 146/2012) se nepřihlásil žádný zájemce, 

2 .   schva lu je  

2.1.  záměr města pronajmout byt č. 132 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem jako byt bez 
předběžného určení za min. cenu 4.444 Kč (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu a je 
stanovená odchylně od Pravidel pro hospodaření s městskými byty), 

2.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 132 v čp. 400, Švehlova, 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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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: 18.02.2013 
 
 

R/1053/2013 - 92. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 32 v čp. 2900, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem jako byt 
bez předběžného určení za min. cenu 63 Kč/m2/měsíc, tj. 2.667 Kč/měsíc dle Pravidel pro 
hospodaření s městskými byty, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 32 v čp. 2900, 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: 18.02.2013 
 
 

R/1054/2013 - 92. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 22 v čp. 57, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, Anně 
Husičkové, náměstí T. G. Masaryka 57, Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou od 23.02.2013 
- 22.02.2014, a to odchylně od Pravidel pro hospodaření s městskými byty, za dohodnuté 
nájemné 35 Kč/m2/měsíc, tj. 1.682 Kč/měsíc, za předpokladu, že uhradí před podpisem nájemní 
smlouvy kauci ve výši trojnásobku měsíčního nájemného vč. plnění poskytovaných v souvislosti 
s užíváním bytu, 

1.2.  nájemní smlouvu v souladu s bodem 1.1. 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: 23.02.2013 

 
 

R/1055/2013 - 92. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  úpravu výše nájemného z nebytových prostor a garáže pro rok 2013 o meziroční růst inflace ve 
výši, vyhlášené ČSÚ, tj. o 3,3 %,  dle předloženého seznamu s platností a účinností od 
01.01.2013, 

1.2.  navýšení stávající ceny za nájem garáží o příslušnou sazbu DPH, s platností a účinností od 
01.03.2013, 

1.3.  Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na nebytový prostor č. 1 v čp. 1 na náměstí T. G. Masaryka ve 
Dvoře Králové nad Labem s Martinem Šporerem, ******* ***, *****, 

1.4.  Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na nebytový prostor č. 2 v čp. 1 na náměstí T. G. Masaryka ve 
Dvoře Králové nad Labem se společností PRO-FOTO s. r. o., Trocnovská 1481, Dvůr Králové 
nad Labem, 

1.5.  Dodatek č. 16 k nájemní smlouvě na nebytový prostor č. 3 v čp. 40 na náměstí T. G. Masaryka 
ve Dvoře Králové nad Labem se společností SEEL, s. r. o., náměstí T. G. Masaryka 40, Dvůr 
Králové nad Labem, 

1.6.  Dodatek č. 17 k nájemní smlouvě na nebytový prostor č. 4 v čp. 40 na náměstí T. G. Masaryka 
ve Dvoře Králové nad Labem s Věrou Humeňukovou, ******* ** ** ******** **, **** ******* *** *****,  
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Věrou Novotnou, ******** ****** ****, **** ******* *** *****, Jitkou Neumanovou, ********* ***, **** 
******* *** ***** a Evou Martínkovou, ********* ****, **** ******* *** *****, 

1.7.  Dodatek č. 13 k nájemní smlouvě na nebytový prostor č. 5 v čp. 40 na náměstí T. G. Masaryka 
ve Dvoře Králové nad Labem s Jaroslavou Voňkovou, ******** ****, **** ******* *** *****, 

1.8.  Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na nebytový prostor č. 6 v čp. 40 na náměstí T. G. Masaryka 
ve Dvoře Králové nad Labem s  Tomášem Němečkem, ********* ***, **** ******* *** *****, 

1.9.  Dodatek č. 13 k nájemní smlouvě na nebytový prostor č. 7 v čp. 40 na náměstí T. G. Masaryka 
ve Dvoře Králové nad Labem s Jaroslavem Osifčinem, ** ******** ****, **** ******* *** ***** 
a Petrem Sedláčkem, ******* ***, **** ******* *** *****, 

1.10.  Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na nebytový prostor č. 9 v čp. 40 na náměstí T. G. Masaryka 
ve Dvoře Králové nad Labem s Farní charitou Dvůr Králové nad Labem, Palackého 99, Dvůr 
Králové nad Labem, 

1.11.  Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na nebytový prostor č. 10 v čp. 40 na náměstí T. G. Masaryka 
ve Dvoře Králové nad Labem s Jiřím Vidasovem, ******* ************ **, **** ******* *** *****, 

1.12.  Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na nebytový prostor č. 1 v čp. 57 na náměstí T. G. Masaryka 
ve Dvoře Králové nad Labem se společností Zvičinské uzeniny a lahůdky s. r. o., Dolní Brusnice 
78, Bílá Třemešná, 

1.13.  Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na nebytový prostor č. 1 v čp. 72 v ulici Revoluční ve Dvoře 
Králové nad Labem s Kateřinou Zandlerovou, ******* ******** ****, **** ******* *** *****,* 

1.14.  Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě na nebytový prostor - areál v ulici Sylvárovská ve Dvoře 
Králové nad Labem se společností Daros profi s. r. o., Riegrova 329, Dvůr Králové nad Labem, 

1.15.  Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na nebytový prostor č. 1 v čp. 115 v ulici Palackého ve Dvoře 
Králové nad Labem s Václavem Němcem - RADIOKING, *********** ***, ****** ****ě, 

1.16.  Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na nebytový prostor č. 1 (restaurace a příslušenství) v čp. 299 
na náměstí Václava Hanky ve Dvoře Králové nad Labem s Pavlem Mičanem, ******* ****** ***, 
**** ******* *** *****, 

1.17.  Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na nebytový prostor č. 1 v čp. 400 v ulici Švehlova ve Dvoře 
Králové nad Labem s Vilmou Charvátovou, ***** **, **** ******* *** *****,* 

1.18.  Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na nebytový prostor č. 2 v čp. 400 v ulici Švehlova ve Dvoře 
Králové nad Labem s Marcelou Křížkovou, ******** ***, **** ******* *** *****,* 

1.19.  Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na nebytový prostor č. 3 v domě čp. 400 v ulici Švehlova ve 
Dvoře Králové nad Labem s Alenou Nermuťovou, * ******** ***, *******, 

1.20.  Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě na nebytový prostor č. 4 v domě čp. 400 v ulici Švehlova ve 
Dvoře Králové nad Labem se společností STREET AND SPORTS WEAR - s. a. m., s. r. o., 
Milady Horákové 2774, Kladno, 

1.21.  Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na nebytový prostor č. 2 v domě čp. 511 v ulici Tylova ve 
Dvoře Králové nad Labem s Lukášem Kotoušem, ******** ***, *******,* 

1.22.  Dodatek č. 16 k nájemní smlouvě na nebytový prostor č. 1 na st. p. č. 1219/2 u čp. 867 v ulici 
Švehlova ve Dvoře Králové nad Labem s Petrem Krausem, ********* ***, **** ******* *** *****,* 

1.23.  Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na nebytový prostor č. 1 v domě čp. 950 v ulici Boženy 
Němcové ve Dvoře Králové nad Labem s René Sedlákem, ****** ****, **** ******* *** *****, 

1.24.  Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na nebytový prostor č. 1 v domě čp. 2954 v ulici Štefánikova ve 
Dvoře Králové nad Labem s Monikou Kulhánkovou, ** ***** ****, **** ******* *** *****,**** 

1.25.  Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na nebytový prostor č. 1 v domě čp. 2955 v ulici Štefánikova ve 
Dvoře Králové nad Labem s Ivanou Janečkovou, ***** **, **** ******* *** *****,** 

1.26.  Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na nebytový prostor č. 1 v domě čp. 2956 v ulici Štefánikova ve 
Dvoře Králové nad Labem s Michalem Havranem, ****** ******** ***, **** ******* *** *****, 

1.27.  Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na nebytový prostor č. 1 v domě čp. 2957 v ulici Štefánikova ve 
Dvoře Králové nad Labem s Lucií Zábrodskou, ********* ****, **** ******* *** *****, 
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1.28.  Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě na nebytový prostor č. 2 v domě čp. 2957 v ulici Štefánikova ve 
Dvoře Králové nad Labem s Michalem Šmelhausem, ***** **, **** ******* *** *****, 

1.29.  Dodatek č. 12 k nájemní smlouvě na nebytový prostor č. 1 v domě čp. 2958 v ulici Štefánikova 
ve Dvoře Králové nad Labem s Jiřím Nechvílem, **** ******** ***, **** ********,* 

1.30.  Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na nebytový prostor č. 2 v domě čp. 2958 v ulici Štefánikova ve 
Dvoře Králové nad Labem s Ludmilou Veselou, ******** ****, **** ******* *** *****,** 

1.31.  Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na nebytový prostor č. 3 v domě čp. 2958 v ulici Štefánikova ve 
Dvoře Králové nad Labem se společností KOMPLEX 3M s. r. o., Štefánikova 2958, Dvůr 
Králové nad Labem, 

1.32.  Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na nebytový prostor č. 1 v domě čp. 2960 v ulici Eduarda 
Zbroje ve Dvoře Králové nad Labem s Danou Pechlátovou, ******* ****** ****, **** ******* *** 
*****, 

1.33.  Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na nebytový prostor č. 1 v domě čp. 2961 v ulici Eduarda 
Zbroje ve Dvoře Králové nad Labem s René Medikusem, **** ***** ****, **** ******* *** *****, 

1.34.  Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na nebytový prostor č. 2 v domě čp. 2963 v ulici Štefánikova ve 
Dvoře Králové nad Labem s Gabrielou Kočnarovou, ** ******** ****, **** ******* *** *****, 

1.35.  Dodatek č. 11 k nájemní smlouvě na nebytový prostor - objekt dílny na st. p. č.348/2, k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem ve Dvoře Králové nad Labem s Václavem Knaiflem, *** ****** ***, *******, 
a Jaroslavem Chmelíkem, ****** ***, **** ******* *** *****, 

1.36.  Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na garáž č. 1 na st. p. č. 504, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
u domu čp. 963 v ulici Sladkovského ve Dvoře Králové nad Labem s Michaelem Benešem, 
************ ***,  **** ******* *** *****, který se týká navýšení ceny o příslušnou sazbu DPH  
a o meziroční růst inflace, 

1.37.  Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na garáž č. 1 na st. p. č, 3598, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
u domu čp. 1243 v ulici Nedbalova ve Dvoře Králové nad Labem s Martinou Šindelářovou, 
********* ****, **** ******* *** *****, 

1.38.  Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na garáž č. 2 na st. p. č. 3599, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
u domu čp. 1243 v ulici Nedbalova ve Dvoře Králové nad Labem s Martinou Šindelářovou, 
********* ****, **** ******* *** *****, 

2 .   pověřu je  

2.1.  starostku města podpisem dodatků k nájemním smlouvám s nájemci nebytových prostor a garáží 
dle bodu 1.3. - 1.38., 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

3.1.1.  předložit dodatky k nájemním smlouvám starostce města k podpisu. 
 

Termín: 31.03.2013 
 
 

R/1056/2013 - 92. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit odkoupení pozemkové parcely č. 3806/32 o výměře 1.222 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 122.200 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/1057/2013 - 92. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  vyhradit si souhlas se sepsáním osvědčení o nabytí vlastnického práva formou notářského 
zápisu k trafostanicím TS 114 na stavební parcele č. 2177, TS 117 na stavební parcele č. 2174, 
TS 131 na stavební parcele č. 2187, TS 688 na stavební parcele č. 3188, vše v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem společnosti ČEZ a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 
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1.2.  souhlasit se sepsáním osvědčení o nabytí vlastnického práva formou notářského zápisu 
k trafostanicím TS 114 na stavební parcele č. 2177, TS 117 na stavební parcele č. 2174, TS 131 
na stavební parcele č. 2187, TS 688 na stavební parcele č. 3188, vše v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem společnosti ČEZ a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly a pověřit starostku města jeho 
podpisem, 

1.3.  schválit záměr prodat stavební parcelu č. 2177 o výměře 24 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2. 

 

 

R/1058/2013 - 92. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit směnu pozemkových parcel č. 787/45 o výměře 34 m2 a 792/98 o výměře 125 m2 za 
pozemkovou parcelu č. 792/108 o výměře 35 m2, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
s finanční kompenzací ve výši 24.800 Kč s Danielem Brdičkou a Ing. Evou Brdičkovou, *** ***** 
******** ****, ***** **** ******* *** *****, 

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

 

 

R/1059/2013 - 92. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací 
dokumentaci a realizaci akce: Nákup služebního osobního vozidla určeného zejména pro 
přepravu seniorů a zdravotně postižených, v souladu s článkem 4. bod 4 vnitřního předpisu 
města Dvůr Králové nad Labem č. 21/2012 Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu 
příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků 
v předloženém znění, 

2 .   rozhodu je  

2.1.  že při této veřejné zakázce bude využit elektronický systém E-ZAK, 

 

 

R/1060/2013 - 92. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis č. 1 ze sociální komise RM z 23.01.2013, 

1.2.  doporučení sociální komise RM pokračovat v rekonstrukci Domu Žofie, aby bylo zajištěno bydlení 
pro sociálně slabé občany města, jejichž počet narůstá, 

2 .   schva lu je  

2.1.  umístění dvojice ******** *****, **** ********** * ***** ********, **** **********,  ****** ***** ** ****** ****, 
Dvůr Králové nad Labem, do domu s pečovatelskou službou. 

 

 

R/1061/2013 - 92. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s podáním žádosti o dotaci ve variantě 1 na projekt "MKDS 2013 - Optimalizace" do Programu 
prevence kriminality MVČR, 

2 .   schva lu je  

2.1.  Roční plán prevence kriminality na rok 2013, 

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

3.1.  schválit projekt "MKDS 2013 - Optimalizace" variantu 1, dle přílohy č. 1 a 5, 
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R/1062/2013 - 92. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis kulturní komise RM z 15.10.2012 a zápis sportovní komise RM z 21.01.2013. 

 

 

R/1063/2013 - 92. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informaci o vyúčtování dotací poskytnutých městem Dvůr Králové nad Labem v roce 2012 
a považuje dodání vyúčtování k 21.01.2013 za splnění termínu určeného pro vyúčtování, který 
byl stanoven na neděli 20.01.2013. 

 

 

R/1064/2013 - 92. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  termíny zápisů do mateřských škol zřizovaných městem Dvůr Králové nad Labem - do Mateřské 
školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 a Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, 
Elišky Krásnohorské 2428, ve dnech 24.04.2013 od 10:00 hodin do 15:00 hodin a 25.04.2013 od 
12:00 hodin do 15:00 hodin, pro školní rok 2013/2014, 

2 .   souh las í  

2.1.  s kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol zřizovaných městem 
Dvůr Králové nad Labem, dle přílohy č. 2. 

 

 

R/1065/2013 - 92. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  poskytnutí finančího příspěvku na úhradu neinvestičních výdajů za žáka ******* *******, ***** ** 
****** ****, **** ******* *** *****, navštěvujícího První soukromou základní školu v Hradci Králové, 
s. r. o., Vocelova 1334, Hradec Králové. 

 

 

R/1066/2013 - 92. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s připojením se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet", 

1.2.  s vyvěšením tibetské vlajky 08.03.2013 na budově MěÚ Dvůr Králové nad Labem čp. 38, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  vyvěsit 08.03.2013 tibetskou vlajku na budovu MěÚ Dvůr Králové nad Labem čp. 38. 
 

Termín: 08.03.2013 
 
 

R/1067/2013 - 92. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s pokračováním spolupráce s Občanským sdružením Bokouš na projektu "Královédvorské 
farmářské trhy v roce 2013" za podmínky, že nepotravinové, řemeslné a další druhy zboží české 
produkce nepřesáhnou 30 % prodávaného zboží. 

 

 

R/1068/2013 - 92. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   nesouh las í  

1.1.  s pořádáním prodejních trhů Václavem Chaloupkou na náměstí T. G. Masaryka v roce 2013. 
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R/1069/2013 - 92. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zprávu o vyřizování petic a stížností přijatých v roce 2012. 

 

 

R/1070/2013 - 92. 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 4.183.445,10 Kč, které je vedeno před 
Okresním soudem v Trutnově pod sp. zn. 115 C 23/2012, 

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/1071/2013 - 92. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s vydáním společného prohlášení města Dvůr Králové nad Labem a společnosti VODOVODY 
A KANALIZACE Dvůr Králové n. L. spol. s r. o. vyplývajícího z  čl. II. bodu H) Dohody 
o narovnání z 28.06.2012 a pověřuje starostku města jeho podpisem. 

 

 

R/1072/2013 - 92. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.   se změnou ceníku IREDO, navýšení vícezónového jízdného v zóně č. 471 z 16 Kč na 17 Kč, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. 3 Dohody o vyúčtování tržeb v městské hromadné dopravě z 29.12.2009, uzavřené se 
společností OREDO s. r. o. se sídlem Nerudova 104, Hradec Králové a pověřuje starostku města 
jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu ODP 

3.1.1.  předložit starostce města k podpisu dodatek č. 3 Dohody o vyúčtování tržeb v městské 
hromadné dopravě z 29.12.2009, uzavřené se společností OREDO s. r. o. se sídlem 
Nerudova 104, Hradec Králové. 

Termín: 28.02.2013 
 
 

R/1073/2013 - 92. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s § 102 odst. 3, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů Opatření pro případ nepříznivého vývoje příjmové stránky rozpočtu města v roce 2013 
ve znění přílohy č. 1, 

2 .   uk ládá  
2.1.  starostce města 

2.1.1.  předložit zastupitelstvu města informaci "Opatření v případě nepříznivého vývoje příjmové 
stránky rozpočtu města v roce 2013". 

Termín: 07.03.2013 
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R/1074/2013 - 92. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit, za podmínek uvedených ve smlouvě v příloze č. 1 tohoto materiálu, poskytnutí 
vyrovnávací platby ve výši 200.000 Kč pro Městskou nemocnici, a. s. ve Dvoře Králové nad 
Labem za plnění závazku veřejné služby - zajištění provozu dětské LSPP v roce 2013, 

1.2.  schválit v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a bodem 1.1. tohoto usnesení Smlouvu o závazku veřejné služby 
a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby pro výše uvedený 
účel s Městskou nemocnicí, a. s. se sídlem Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
a pověřit starostku města podpisem této smlouvy. 

 

 

R/1075/2013 - 92. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit příslušné úpravy jednotlivých ustanovení Smlouvy o úvěru č. 0841/12/5649 
s Československou obchodní bankou, a. s. dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, 

1.2.  schválit v souladu s § 85 písm. j) a k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru 
č. 0841/12/5649 s Československou obchodní bankou, a. s. se sídlem Radlická 333/150,  
150 57 Praha 5 a pověřit starostku města podpisem tohoto dodatku. 

 

 

R/1076/2013 - 92. 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. 2/2013 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. 2/2013 starostce města 
k podpisu, 

Termín: 19.02.2013 

3 .   nesouh las í  

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

 

 

R/1077/2013 - 92. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  program 17. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného ve čtvrtek 
07.03.2013 od 15 hodin v sále Hankova domu 

 
1. Zahájení 
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 
3. Výbory ZM 
4. Prominutí poplatku z prodlení 
5. Veřejnoprávní smlouva s obcí Dolní Brusnice 
6. Vyřazení nepotřebných dokumentací 
7. Členství v Místní akční skupině Královédvorsko, o. s. 
8. Majetkové záležitosti 
9. Měsíční zálohy za čištění odpadních vod 
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10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace svazku obcí Královská věnná města 
11. Zřizovací listina Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem 
12. Dotace z dotačního programu na podporu tělovýchovy a sportu na rok 2013 
13. Dotace z dotačního programu na sociální služby, služby související se sociální oblastí a na 

podporu zdravotnictví na rok 2013 
14. Cena „Osobnost města Dvůr Králové nad Labem“ za rok 2012 
15. Projekt Městský kamerový dohlížecí systém 2013 – Optimalizace 
16. Informace o souhrnných hodnotách 5. rozpočtové změny roku 2012 
17. Pravomoci rady města k provádění rozpočtových opatření 
18. Opatření v případě nepříznivého vývoje příjmové stránky rozpočtu v roce 2013 
19. Smlouva o závazku veřejné služby - dětská LSPP 
20. Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru 
21. Vyjádření předběžného souhlasu s případným dalším dodatkem ke smlouvě o úvěru 
22. Rozpočtová změna č. 1 pro rok 2013 
23. Diskuze 
24. Závěr 
 
 
 

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

               starostka města                   místostarosta 
 


