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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

97. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 26.03.2013 

 

R/1148/2013 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Odpadový kalendář - rok 2014" z Fondu 
ASEKOL, 

1.2.  záměr podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Fotopasti - ochrana červených kontejnerů 
proti zlodějům a vandalismu" z Fondu ASEKOL, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu OŽP 

2.1.1.  zajistit podání žádosti na projekt „Odpadový kalendář - rok 2014" u společnosti ASEKOL  
s. r. o., Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4, 

Termín: 29.03.2013 
 

2.1.2.  zajistit podání žádosti na projekt „Fotopasti - ochrana červených kontejnerů proti zlodějům 
a vandalismu" u společnosti ASEKOL s. r. o., Československého exilu 2062/8,  
143 00 Praha 4, 

Termín: 29.03.2013 

3 .   pověřu je  

3.1.  starostku města podpisem žádosti „Odpadový kalendář - rok 2014" na Fond ASEKOL, 

3.2.  starostku města podpisem žádosti „Fotopasti - ochrana červených kontejnerů proti zlodějům 
a vandalismu" na Fond ASEKOL. 

 

 

R/1149/2013 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   zam í tá  

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

 

 

R/1150/2013 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zprávu o stavu pohledávek k 31.12.2012, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  nadále zajišťovat úkoly vyplývající z kontroly stavu pohledávek a věnovat maximální péči 
pohledávkám na obhospodařovaném úseku včetně navrhování možností dalších způsobů 
řešení správy pohledávek města. 

Termín: 31.08.2013 
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R/1151/2013 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  protokol z otevírání obálek s nabídkami z 08.03.2013, zprávy o posouzení nabídek z 13.03.2013 
a 20.03.2013 a protokoly o průběhu elektronických aukcí veřejné zakázky z 20.03.2013 na akci: 
"Zateplení mateřských škol - město Dvůr Králové nad Labem", 

2 .   rozhodu je  

2.1.  o výběru nejvhodnějších nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, že nejvhodnější 
nabídkou pro část 1 - zateplení Mateřské školy Roháčova je nabídka firmy J. Pišta a spol., 
společnost s r. o., se sídlem Dukelská 414, Dvůr Králové nad Labem, s nabídkovou cenou 
1.663.750 Kč včetně DPH, pro část 2 - zateplení Mateřské školy E. Krásnohorské je nabídka 
firmy Michal Havran, se sídlem Milady Horákové 696, Dvůr Králové nad Labem, s nabídkovou 
cenou 5.334.890 Kč včetně DPH, 

2.2.  o dalším pořadí podle výhodnosti nabídek takto: 
 
část 1 - zateplení Mateřské školy Roháčova 
2.    Byt i Dům, s. r. o., Břeclav, s cenou 1.680.690 Kč včetně DPH 
3.   PFF - stavební společnost, s. r. o., Dvůr Králové nad Labem, s cenou 1.706.099 Kč včetně 

DPH 
4.   Stavební společnost Hostinné, s. r. o., s cenou 1.754.488 Kč včetně DPH 
5.   Pavel Hauser Stavhaus, Dvůr Králové nad Labem, s cenou 1.816.210 Kč včetně DPH 
6.   Asj, s. r. o., Světí, s cenou 1.827.100 Kč včetně DPH 
7.   STAVANT CZ, s. r. o., Hostinné, s cenou 1.886.390 Kč včetně DPH 
8.   Stavební společnost Žižka, s. r. o., Dvůr Králové nad Labem, s cenou 1.889.600 Kč včetně 

DPH 
9.   Lestav, spol. s r. o., Dvůr Králové nad Labem, s cenou 2.093.300 Kč včetně DPH 
10. Stavebně dopravní Trutnov, s. r. o., s cenou 2.299.000 Kč včetně DPH 
 
část 2 - zateplení Mateřské školy Elišky Krásnohorské 
2.   Stavební společnost Hostinné, s. r. o., s cenou 5.348.200 Kč včetně DPH 
3.   PFF - stavební společnost, s. r. o., Dvůr Králové nad Labem, s cenou 5.383.291 Kč včetně 

DPH 
4.   J. Pišta a spol., s. r. o., Dvůr Králové nad Labem, s cenou 5.424.430 Kč včetně DPH 
5.   Stavební společnost Žižka, s. r. o., Dvůr Králové nad Labem, s cenou 5.783.800 Kč včetně 

DPH 
6.   Byt i Dům, s. r. o., Břeclav, s cenou 5.835.830 Kč včetně DPH 
7.   Lestav, spol. s r. o., Dvůr Králové nad Labem, s cenou 6.335.356 Kč včetně DPH  
8.   Pavel Hauser Stavhaus, Dvůr Králové nad Labem, s cenou 6.352.102 Kč včetně DPH 
9.   Asj, s. r. o., Světí, s cenou 6.364.601 Kč včetně DPH 
10.  BREX, s. r. o., Liberec, s cenou 7.550.400 Kč včetně DPH 
11.  Stavebně dopravní Trutnov, s. r. o., s cenou 7.865.000 Kč včetně DPH 

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvy o dílo s vítěznými uchazeči na obě části uvedené veřejné zakázky a pověřuje starostku 
města jejich podpisem, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí RIM 

4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejich výsledcích, 
Termín: 29.03.2013 

 
4.1.2.  předložit smlouvy o dílo starostce města k podpisu, 

Termín: 30.04.2013 
 

4.2.  vedoucímu RAF 
4.2.1.  zahrnout potřebné investiční náklady na druhou etapu zateplení Mateřské školy  

E. Krásnohorské do návrhu rozpočtu na rok 2014. 
Termín: 20.09.2013 
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R/1152/2013 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky ve formě jednacího řízení bez uveřejnění na 
dodatečné stavební práce  - štukový strop ve III. NP a výměnu zhlaví stropních trámů a podbití 
nad II. a III. NP  včetně chemického ošetření trámů, vyrovnání a zaklopení podlah v čp. 530 
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, s názvem: 
„Rekonstrukce muzea - nová expozice pro turisty a návštěvníky města ve Dvoře Králové nad 
Labem“ a text výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění, 

1.2.  vedoucí odboru RIM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci zadávacího 
řízení, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM 

2.1.1.  zajistit přípravu podkladů pro zadání a vlastní zadávací řízení v navržených termínech, 
 

Termín: 02.04.2013 
2.2.  vedoucímu RAF 

2.2.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu 2. rozpočtové změny města pro rok 2013. 
 

Termín: 04.06.2013 
 
 

R/1153/2013 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  doplnění nové položky a aktualizaci stávající položky v "Ocenění výkonů Technických služeb 
města Dvora Králové nad Labem odvedených pro svého zřizovatele" ve smyslu přílohy č. 1, 

1.2.  "Ocenění výkonů Technických služeb města Dvora Králové nad Labem odvedených pro svého 
zřizovatele" s platností od 01.04.2013 dle přílohy č. 3. 

 

 

R/1154/2013 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení, časový harmonogram, 
zadávací dokumentaci včetně jejích příloh, formulář Oznámení o zakázce, návrh smlouvy o dílo 
a realizaci akce:  „Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr Králové nad Labem" 
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, 

1.2.  zveřejnění veřejné zakázky na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, na 
internetových stránkách města a na portálu ISVZUS, 

1.3.  formulář Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky „Regenerace zeleně vybraných lokalit města 
Dvůr Králové nad Labem“ dle § 1 a § 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu 
odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky, 

1.4.  způsob hodnocení nabídek tak, že základním hodnotícím kritériem pro zadání shora uvedené 
veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena, 

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

1.6.  vedoucí odboru RIM, Radmilu Horáček Fiľakovskou, jako osobu oprávněnou jednat jménem 
zadavatele v rámci veřejné zakázky, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM 

2.1.1.  zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech, 
Termín: 27.3.2013 

 
2.1.2.  zajistit zahájení činnosti komise pro otevírání obálek (a zároveň hodnotící komise  

vč. náhradníků) tak, aby zahájila svoji činnost prvním jednáním 20.05.2013 před otevíráním 
obálek, 

Termín: 20.5.2013 
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2.2.  vedoucímu RAF 
2.2.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu rozpočtu na rok 2014 a do rozpočtového 

výhledu na rok 2015. 
Termín: 30.09.2013 

 
 

R/1155/2013 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 2294/1 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, v rozsahu dle geometrického plánu č. 4060-31/2011 za jednorázovou finanční náhradu 
ve výši 12.100 Kč včetně příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene číslo NET/OSNM/154-1/2011-2 (ES RIM/VB-2013/392) 
s VČP Net, s. r. o., Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové, která je zastoupena společností 
RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem a pověřuje starostku města jejím 
podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

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

Termín: 15.04.2013 
 
 

R/1156/2013 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 3547/1 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem v rozsahu dle geometrického plánu č. 4285-1/2013, za jednorázovou finanční náhradu ve 
výši 1.000 Kč včetně příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene číslo RIM/VB-2013/403 s Jaroslavem Zumrem, ********** 
****** ***, *** ** ******* a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

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

Termín: 15.04.2013 
 
 

R/1157/2013 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 43 v čp. 2904 Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Kristýně Šrámkové, 
******* ****** ****, **** ******* *** ***** na dobu určitou 2 roky od 01.04.2013 do 31.03.2015 za 
smluvní nájemné ve výši 2.410 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. RIM/ONBT-2013/0390 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: 29.03.2013 

 
 

R/1158/2013 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 13 v čp. 1250 nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, Vendulce 
Suchomelové, ******* ******** *** ****, **** ******* *** ***** odchylně od Pravidel pro hospodaření s 
městskými byty  na dobu určitou 1 rok od 15.04.2013 do 14.04.2014 za smluvní nájemné výši 
3.260 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. RIM/ONBT-2013/0332 v souladu s bodem 1.1. 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: 12.04.2013 

 
 

R/1159/2013 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem nebytového prostoru č.1 v čp. 2957 v ulici Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, za 
cenu 641 Kč/m2/rok včetně uplatnění meziročního inflačního růstu, na dobu určitou 5 let od 
25.04.2013, Lucii Zábrodské, ********* ****, **** ******* *** *****, za účelem ponechání již 
provozovaného kadeřnictví, 

1.2.  nájemní smlouvu č. RIM/ONNP-2013/0391 dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku 
města jejím podpisem, a to za předpokladu, že bude uhrazena kauce ve výši měsíčního 
nájemného včetně záloh na služby a bezdůvodné obohacení shodné s výší nájemného a záloh 
na služby a za předpokladu, že bude záměr zveřejněn a nebudou k němu podány připomínky či 
jiné návrhy, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

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

Termín: 05.04.2013 
 

2.1.2.  předložit nájemní smlouvu dle bodu 1.2. starostce města k podpisu za předpokladu, že 
nebude v době zveřejnění z řad občanů ani organizací k tomuto záměru podána žádná 
připomínka. 

Termín: 25.04.2013 
 
 

R/1160/2013 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   vyh lašu je  

1.1.  výběrová řízení na prodej volných bytových jednotek v majetku města Dvůr Králové nad Labem, 
kterého se mohou zúčastnit pouze osoby způsobilé k právním úkonům, tedy fyzické osoby starší 
18 let, s trvalým pobytem na území ČR a právnické osoby se sídlem na území ČR, za 
předpokladu, že nejsou dlužníky města ani příspěvkových organizací zřízených městem a zaplatí 
kauci v plné výši uvedené u jednotlivých bytových jednotek a to nejpozději v den podání své 
nabídky a které uvedou pravdivé údaje, jinak budou z výběrového řízení vyloučeny, 

1.2.  prodej volné bytové jednotky č. 1902/42  v čp. 1902, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad 
Labem, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 2263 v rozsahu 
494/7737 k celku, formou obálkové metody ve smyslu přílohy č. 2, za minimální nabídkovou cenu 
614.264 Kč, 

1.3.  prodej volné bytové jednotky č. 1068/11 v čp. 1068, nábřeží Benešovo, včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu a na st. p. č. 1338 v rozsahu 536/1999 k celku, formou 
obálkové metody ve smyslu přílohy č. 2, za minimální nabídkovou cenu 742.797 Kč, 

1.4.  prodej volné bytové jednotky č. 511/ 22 v čp. 511, ulice Tylova, Dvůr Králové nad Labem, včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 849/1 v rozsahu 574/5052 
k celku, formou obálkové metody ve smyslu přílohy č. 2, za minimální cenu 590.603 Kč, 

1.5.  prodej volné bytové jednotky č. 1988/12 v čp. 1987,1988,1989 nábřeží Benešovo, včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č.  2346, č. 2347, č. 2348 
v rozsahu 522/17416 k celku, formou obálkové metody ve smyslu přílohy č. 2, za minimální 
nabídkovou cenu 573.217 Kč,   

1.6.  prodej volné bytové jednotky č. 1988/32 v čp. 1987,1988,1989 nábřeží Benešovo, včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 2346, č. 2347, č. 2348 
v rozsahu 508/17416 k celku,   formou obálkové metody ve smyslu přílohy č. 2, za minimální 
nabídkovou cenu 558.629 Kč, 

1.7.  prodej volné bytové jednotky č. 1989/13 v čp. 1987,1988,1989 nábřeží Benešovo, včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 2346, č. 2347, č. 2348 
v rozsahu 224/17416 k celku, formou obálkové metody ve smyslu přílohy č. 2, za minimální 
nabídkovou cenu 231.374 Kč, 
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1.8.  prodej volné bytové jednotky č. 1989/21 v čp. 1987,1988,1989 nábřeží Benešovo, včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 2346, č. 2347, č. 2348 
v rozsahu 504/17416 k celku, formou obálkové metody ve smyslu přílohy č. 2, za minimální 
nabídkovou cenu 552.013 Kč, 

1.9.  prodej volné bytové jednotky č. 1985/31 v čp. 1984,1985 v ul. Roháčova, včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 2338, č. 2339 a p. p. č. 4829 
v rozsahu 607/7314 k celku, formou obálkové metody ve smyslu přílohy č. 2, za minimální 
nabídkovou cenu 755.005 Kč, 

1.10.  prodej volné bytové jednotky č. 1987/13 v čp. 1987, č. 1988, č. 1989 nábřeží Benešovo, včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 2346,2347,2348 v rozsahu 
203/17416 k celku, formou obálkové metody ve smyslu přílohy č. 2, za minimální nabídkovou 
cenu 196.245 Kč, 

1.11.  prodej volné bytové jednotky č. 1228/11 v čp. 1228 v ul. Bezručova, včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu a st. p. č. 1219/1 v rozsahu 5467/45324 k celku, formou 
obálkové metody ve smyslu přílohy č. 2, za minimální nabídkovou cenu 344.439 Kč, 

1.12.  prodej volné bytové jednotky č. 2300/32 v čp. 2300 v ul. Leoše Janáčka, včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 3406 v rozsahu 8974/46184 
k celku, formou obálkové metody ve smyslu přílohy č. 2, za minimální nabídkovou cenu 
1.139.724 Kč, 

1.13.  prodej volné bytové jednotky č. 963/11 v čp. 963 v ul. Sladkovského, včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu a st. p. č. 504 v rozsahu 7200/28616 k celku, formou 
obálkové metody ve smyslu přílohy č. 2, za minimální nabídkovou cenu 981.531 Kč, 

2 .   schva lu je  

2.1.  složení komise pro otevírání obálek a zároveň hodnotící komise ve složení Jan Bém, Petr 
Krejcar, Elena Mocová (náhradníci Dušan Kubica, Petr Vojtěch, Iva Škopová), 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

3.1.1.  zveřejnit podmínky výběrových řízení na jednotlivé volné bytové jednotky na úřední desce 
Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 12.04.2013 
 
 

R/1161/2013 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením sjezdu a  zpevněného vjezdu na části pozemkové parcely č. 407 v k. ú. Žireč Ves 
a se vstupem na pozemkovou parcelu č. 407 v k. ú. Žireč Ves, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o umístění číslo RIM/OSTA-2013/397 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
s Helenou Zábrodskou, ***** **,  *** ** **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jejím 
podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

3.1.1.  předložit smlouvu o umístění dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 15.04.2013 
 
 

R/1162/2013 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit odkoupení pozemkových parcel č. 303/5 o výměře 38 m2, č. 303/6 o výměře 232 m2, obě 
v k. ú. Lipnice u Dvora Králové za dohodnutou kupní cenu ve výši 27.000 Kč od Zdeňka 
Semeráka, ******* **, **** ******* *** ***** a Ivy Zajícové, ******* **, **** ******* *** *****, 

1.2.  schválit kupní smlouvu RIM/KUPP-2013/411 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřit 
starostku města jejím podpisem. 
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R/1163/2013 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 3750/1, č. 3821,  
č. 2050/9, č. 2050/13, č. 2050/10 a stavební parcele č. 4148, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 200 Kč bez příslušné sazby DPH za každý 
započatý metr uloženého horkovodního potrubí a s provedením stavby v pozemkových parcelách 
č. 3750/1, č. 3821, č. 2050/9, č. 2050/13, č. 2050/10 a stavební parcele č. 4148, všechny  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést 
stavbu číslo 000175_2013 (ES-RIM/BUDO-2013/409) s ČEZ, a. s., Duhová 2/1444,  
140 53 Praha 4 a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

3.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 15.04.2013 
 
 

R/1164/2013 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem pozemkových parcel č. 103/1, č. 187/15, č. 190/4, č. 199/1, č. 199/2, č. 212/1, č. 213/2 
č. 214/1, č. 242, č. 396, č. 419/3  a č. 445/1, o celkové výměře 29 469 m2, všechny v k. ú. Lipnice 
u Dvora Králové, za 0,18 Kč/m2/rok, tj. za roční nájemné 5.305 Kč, firmě Agro Verdek a. s., 
Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3, provozovna Husitská 1524, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  nájemní smlouvu č. RIM/NAJE-2013/410 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: 08.04.2013 

 
 

R/1165/2013 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prohlášení o přechodu vlastnického práva k nemovitostem na obec na základě § 1 zákona ČNR 
č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, 
vyhotovené podle § 40 vyhlášky č. 26/2007 Sb. (katastrální vyhláška) k pozemkové parcele  
č. 250/6 o výměře 45 m2 v k. ú. Zboží u Dvora Králové, 

1.2.  prohlášení o přechodu vlastnického práva k nemovitostem na obec na základě § 1 zákona ČNR 
č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, 
vyhotovené podle § 40 vyhlášky č. 26/2007 Sb. (katastrální vyhláška) k pozemkové parcele č. 99 
o výměře 343 m2 v k. ú. Sylvárov, 

1.3.  prohlášení o přechodu vlastnického práva k nemovitostem na obec na základě § 1 zákona ČNR 
č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, 
vyhotovené podle § 40 vyhlášky č. 26/2007 Sb. (katastrální vyhláška) ke stavební parcele č. 291 
o výměře 401 m2 v k. ú. Kocléřov, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  předložit prohlášení dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostce města k podpisu, 
 

Termín: 27.03.2013 
 

2.1.2.  předložit prohlášení dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostce města k podpisu, 
 

Termín: 27.03.2013 
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2.1.3.  předložit prohlášení dle bodu 1.3. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 27.03.2013 
 
 

R/1166/2013 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  odpisový plán Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, dle přílohy č. 2. 

 

 

R/1167/2013 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137, Dvůr Králové 
nad Labem na projekt Oblastní přebor Teamgym junior ve výši 4.000 Kč, Český závod věkových 
skupin - 4.000 Kč, Park - místo kde chci trávit volný čas - 3.000 Kč, Letní dětský tábor na 
Ježkově - 15.000 Kč, 

1.2.  smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKS/SMDO - 2013/400, ŠKS/SMDO - 2013/402, ŠKS/SMDO - 
2013/404 a ŠKS/SMDO - 2013/405 dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku města 
jejich podpisem 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

2.1.1.  předložit starostce města smlouvy dle bodu 1.2. tohoto usnesení k podpisu, 
 

Termín: 15.04.2013 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RAF 

3.1.1.  zahrnout příslušný převod finančních prostředků do nejbližší rozpočtové změny dle 
podkladů odboru ŠKS. 

 
Termín: 17.05.2013 

 
 

R/1168/2013 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Společnosti železniční výtopna Jaroměř, Nádražní 227, Jaroměř, na jízdu 
pravidelných historických výletních vlaků ve výši 5.000 Kč,  

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace č. ŠKS/SMDO - 2013/432 dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

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

Termín: 15.04.2013 
 
 

R/1169/2013 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z památkové komise RM z 01.03.2013 

2 .   souh las í  

2.1.  s návrhem na rozdělení finančních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury ČR z programu 
"Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností " dle přílohy 
č. 2. 
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R/1170/2013 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   odvo lává  

1.1.  v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, RNDr. Danu Holečkovou z členství v komisi cestovního ruchu, s platností 
k 01.04.2013, 

2 .   jm enu je  

2.1.  v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích, členem komise cestovního 
ruchu Ing. Jaroslava Hyjánka, s platností od 01.04.2013, 

3 .   odvo lává  

3.1.  v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, Pavla Kmoníčka z členství v komisi dopravní, s platností k 01.04.2013, 

4 .   jm enu je  

4.1.  v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích, členem komise dopravní Jana 
Haase s platností od 01.04.2013. 

 

 

R/1171/2013 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informaci o výsledku městem podaného oznámení o skutečnostech nasvědčujících spáchání 
trestného činu Alešem Morávkem jako jednatelem společnosti WWTP DKNL s. r. o. a touto 
společností, 

2 .   souh las í  

2.1.  s podáním stížnosti proti usnesení o odložení věci č. j. KRPH-106442-22/TČ-2012-050080 
a jejím podpisem starostkou města, k němuž došlo 04.03.2013. 

 

 

R/1172/2013 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informaci o soudním sporu s JUDr. Davidovou o náhradu škody, 

2 .   schva lu je  

2.1.  nepodání dovolání do výroku č. II rozsudku Krajského soudu Hradec Králové z 20.11.2012  
č. j. 26Co 383/2012-1258. 

 

 

R/1173/2013 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zastavením řízení ve věci správní žaloby podané městem Dvůr Králové nad Labem proti 
rozhodnutí Ministerstva zemědělství z 18.10.2012 č. j. 175307/2012-MZE-15111, 

2 .   schva lu je  

2.1.  nezaplacení soudního poplatku ve věci dle bodu 1.1. 

 

 

R/1174/2013 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   rozhodu je  na  zák ladě  doporučení  hodnot íc í  k om ise 

1.1.  v návaznosti na usnesení R/921/2012 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem tak, že 
nejvýhodnější nabídkou na zajištění dopravní obslužnosti území města Dvůr Králové nad Labem 
je nabídka společnosti OSNADO s. r. o., Nádražní 501, 542 24 Svoboda nad Úpou,  
IČ 15057615, s předpokládanou kompenzací za dobu trvání smlouvy ve výši 20.635.000 Kč, 

1.2.  o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti nabídek takto: na 2. místě se umístila nabídka 
společnosti BusLine a. s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily, IČ 28360010, s předpokládanou 
kompenzací za dobu trvání smlouvy ve výši 21.295.000 Kč, 
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2.   schva lu je  

2.1.  smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění 
dopravní obslužnosti v územním obvodu města Dvůr Králové nad Labem,  
č. ODP/POSS-2013/0428, s vítězným uchazečem dle bodu 1 tohoto usnesení a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu ODP 

3.1.1.  předložit smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou 
k zajištění dopravní obslužnosti v územním obvodu města Dvůr Králové nad Labem,  
č. ODP/POSS-2013/0428, starostce města k podpisu. 

Termín: 29.03.2013 
 
 

R/1175/2013 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informaci o počtu přepravovaných osob na spoji č. 35 a 39 do Žirče a zpět. 

 

 

 

 

 

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

               starostka města                  místostarosta 

 

 
 


