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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

98. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 09.04.2013 

 

R/1176/2013 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem- V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodloužení pojistného vztahu mezi městem Dvůr Králové nad Labem a Kooperativou 
pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group, Praha 8, Pobřežní 665/21 na pojištění plavidla 
s vlastním strojním pohonem MARINE Y16, 

1.2.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 7720375320 (ES č. RAF/POJI-2009/2275-D4) 
s Kooperativou pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21 
na pojištění plavidla s vlastním strojním pohonem  MARINE Y16 a pověřuje starostku města jeho 
podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostce města k podpisu Dodatek č. 4. k pojistné smlouvě č. 7720375320   
(ES č. RAF/POJI-2009/2275-D4) - pojištění plavidla MARINE Y16 v souladu s bodem  
1.1. tohoto usnesení. 

Termín: 15.04.2013 
 
 

R/1177/2013 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem- V 
1.   souh las í  

1.1.  s úpravou vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů uzavřenou 
podle § 8 odst. 3 zák. č. 271/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, mezi vlastníkem - městem 
Dvůr Králové nad Labem a odběratelem - obcí Kuks, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů mezi 
městem Dvůr Králové nad Labem a obcí Kuks, Kuks 12, zastoupenou starostou obce, Jiřím 
Beranem, evidovanou pod číslem RIM/DOHO-2013/0447, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM 

3.1.1.  předložit dohodu pod č. RIM/DOHO-2013/0447 dle bodu 2.1. k podpisu starostce města. 
 

Termín: 22.04.2013 
 
 

R/1178/2013 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem- V 
1.   schva lu je  

1.1.  rámcový návrh zadávací dokumentace pro zpracování "Oznámení předběžných informací" 
k připravované akci: "Pronájem kamerového systému pro měření úsekové rychlosti" ve znění 
přílohy č. 1 důvodové zprávy, 
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1.2.  text "Oznámení předběžných informací" včetně jeho uveřejnění podle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, v platném znění, k připravované veřejné zakázce: "Pronájem 
kamerového systému pro měření úsekové rychlosti" ve znění přílohy č. 2 důvodové zprávy, 

1.3.  vedoucí odboru RIM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci této veřejné 
zakázky, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM 

2.1.1.  zajistit dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, uveřejnění 
"Oznámení předběžných informací" v souladu s bodem 1.2. tohoto usnesení. 

 
Termín: 15.04.2013 

 
 

R/1179/2013 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem- V 
1.   schva lu je  

1.1.  dohodu uzavřenou mezi městem Dvůr Králové nad Labem a Městskými vodovody 
a kanalizacemi Dvůr Králové nad Labem s. r. o. o vyúčtování odběru pitné vody a odvádění 
odpadních vod odběratelům v rámci změny provozovatele vodohospodářské infrastruktury 
evidovanou pod číslem RIM/DOHO-2013/0448, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM 

2.1.1.  předložit dohodu dle bodu 1.1. starostce města k podpisu. 
 

Termín: 22.04.2013 
 
 

R/1180/2013 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem- V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  požadavek Osadního výboru Žireč na zadání technicko-ekonomické analýzy alternativního řešení 
likvidace odpadních vod, 

2 .   neschva lu je  

2.1.  zadání vypracování technicko-ekonomické analýzy alternativního řešení likvidace odpadních vod 
v městské části Žireč. 

 

 

R/1181/2013 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem- V 
1.   s tanovu je  

1.1.  provozní dobu na Tyršově koupališti Dvůr Králové nad Labem v roce 2013 od 8:30 h do 20:00 h 
s tím, že určuje provozovateli vyhradit si v Provozním a návštěvním řádu koupaliště právo zkrátit 
provozní dobu nebo uzavřít koupaliště v případě nepříznivých klimatických podmínek v průběhu 
sezony nebo rozšířit a prodloužit provozní dobu v případě příznivého počasí. 

 

 

R/1182/2013 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem- V 
1.   souh las í  

1.1.  s umístěním stánku na části pozemkové parcely č. 1691/3 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 1691/3 v k. ú. 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: 17.04.2013 
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R/1183/2013 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem- V 
1.   schva lu je  

1.1.  pověření k podpisu Přihlášky do výběrového řízení na pronájem bytu a smlouvy o splnění 
podmínek výběrového řízení v souladu s vnitřním předpisem číslo 22/2010 - Pravidla pro 
hospodaření s městskými byty pro Elenu Mocovou a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  předložit pověření k podpisu přihlášky dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostce města 
k podpisu. 

Termín: 19.04.2013 
 
 

R/1184/2013 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem- V 
1.   schva lu je  

1.1.  částečnou změnu usnesení č. R/1133-1.1./2013 - 95. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
z 12.03.2013 spočívající v nahrazení části textu "4194-32/2012" textem "4268-412/2012". 

 

 

R/1185/2013 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem- V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat pozemkovou parcelu č. 764/1 o výměře 86 m2 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: 12.04.2013 
 
 

R/1186/2013 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem- V 
1.   schva lu je  

1.1.  souhlasné prohlášení o zániku věcného břemene na základě § 151 p odst. 2 zákona č. 40/1964 
Sb. (občanský zákoník), v platném znění, vyhotovené dle § 40 odst. 2 písm. a) a odst. 3 vyhlášky 
č. 26/2007 Sb. (katastrální vyhláška) zapsané na LV 293 pro obec a katastrální území Dvůr 
Králové nad Labem a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

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

Termín: 19.04.2013 
 
 

R/1187/2013 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem- V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 3713 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.400 Kč včetně příslušné sazby DPH  
a s provedením stavby na pozemkové parcele č. 3713 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 stavby  
IP-12-2004728/VB/6A (ES-RIM/BUDO-2013/433) s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín 
IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na základě plné moci zastoupena společností 
K energo s. r. o., Nádražní 346, 563 01 Lanškroun 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: 29.04.2013 
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R/1188/2013 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem- V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 739/21 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, v rozsahu dle geometrického plánu č. 4292-16/2013 za jednorázovou finanční náhradu 
ve výši 2.000 Kč včetně příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene číslo RIM/VB-2013/436 s VČP Net, s. r. o., Pražská třída 
485, 500 04 Hradec Králové, která je zastoupena společností RWE Distribuční služby, s. r. o., 
Plynárenská 499/1, 657 02 Brno a Josefem Valešem, ** ****** ****, *** **  **** ******* *** ***** 
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: 29.04.2013 
 
 

R/1189/2013 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem- V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 22 v čp. 1984, v ul. Roháčova ve Dvoře Králové nad Labem k 10.04.2013 
s Milenou Pavlasovou, bytem ******** ****, **** ******* *** *****, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy RIM/DOUS-2013/0435 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 dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostce 
města k podpisu. 

Termín: 10.04.2013 
 
 

R/1190/2013 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem- V 
1.   schva lu je  

1.1.  výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocení nabídky na pronájem bytu č. 32 v čp. 2900, ulice Eduarda 
Zbroje, Dvůr Králové nad Labem: 
1. místo: Jan Russ, ******* ****** ****, **** ******* *** *****, 2. místo - náhradník Miluše Beranová, 
*********** ****, **** ******* *** *****,* 

1.2.  pronájem bytu č. 32 v čp. 2900, v ulici Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem Janu Russovi, 
******* ****** ****, **** ******* *** ***** na dobu určitou 1 rok od 10.04.2013 do 09.04.2014 za 
smluvní nájemné ve výši 5.120 Kč/měsíc, za předpokladu, že uhradí před podpisem nájemní 
smlouvy kauci ve výši trojnásobku měsíčního nájemného včetně plnění poskytovaných 
v souvislosti s užíváním bytu, 

1.3.  nájemní smlouvu RIM/ONBT-2013/0441 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 dle bodu 1.3. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 26.04.2013 
 
 

R/1191/2013 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem- V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  protokol o otevírání obálek z 18.03.2013 a protokol o průběhu e-aukce z 21.03.2013 na veřejnou 
zakázku "Nákup služebního osobního vozidla určeného zejména pro přepravu seniorů 
a zdravotně postižených", 

2 .   rozhodu je  

2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku uvedenou v bodě 1.1. tohoto usnesení tak, 
že nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy: AUTO INZAT s. r. o., Preslova 441, 544 01 Dvůr 
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Králové nad Labem, IČ: 25997289, nabídková cena 260.000 Kč bez DPH za vozidlo Renault 
Kangoo Privilege, hodinová sazba servisních prací 300 Kč bez DPH, o dalším pořadí uchazečů 
takto: 
2. AC BOOM s. r. o., Seifertova 1165, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 25250957, 
nabídková cena 265.160 Kč bez DPH za vozidlo Citroen Berlingo, hodinová sazba servisních 
prací 330 Kč bez DPH. 
 
 

R/1192/2013 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem- V 
1.   schva lu je  

1.1.  odměny za mimořádné aktivity, dle důvodové zprávy, ředitelce Domu dětí a mládeže Jednička 
Dvůr Králové nad Labem a ředitelce Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem. 
Výplata odměn je možná jen v rámci přidělených mzdových prostředků. 

 

 

R/1193/2013 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem- V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  oznámení ředitelky Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem o získání finančního 
daru ve výši 100.000 Kč na financování rekonstrukce noclehárny, 

1.2.  oznámení ředitelky Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem o získání neinvestiční 
dotace MPSV na rok 2013 ve výši 1.400.000 Kč. 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zahrnout do návrhu nejbližší rozpočtové změny přesun finančních prostředků ve výši 
vysoutěžené ceny za veřejnou zakázku na rekonstrukci noclehárny, z investičního fondu 
Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem do rozpočtu města ORJ 40. 

 
Termín: 16.05.2013 

 
 

R/1194/2013 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem- V 
1.   schva lu je  

1.1.  podporující stanovisko, dle přílohy č. 2, k projektu Farní charity Dvůr Králové nad Labem, 
Palackého 99, Dvůr Králové nad Labem, pro podporu aktivit na rozvoj kompetencí dětí ze 
sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí v návaznosti na jejich vzdělávací 
potřeby, k žádosti o dotaci z výzvy MŠMT Podpora práce s dětmi a mládeží ohrožených 
sociálním vyloučením, a pověřuje starostku města podpisem stanoviska. 

 

 

R/1195/2013 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem- V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace na provozní výdaje Junáka - svazu skautů a skautek ČR Střediska Zvičina, 
Plk. Švece 1278, Dvůr Králové nad Labem, ve výši 15.000 Kč, 

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace č. ŠKS/SMDO - 2013/449 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. k podpisu. 
Termín: 23.04.2013 

 
 

R/1196/2013 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem- V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Českému svazu bojovníků za svobodu, Legerova 22, Praha 2 - Nové Město, 
na projekt "Uchovávat paměť národa pro rok 2013" ve výši 2.000 Kč, 
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1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace č. ŠKS/SMDO - 2013/452 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. k podpisu. 
Termín: 03.04.2013 

 
 

R/1197/2013 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem- V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádosti o dotaci na projekt Partnerství škol Comenius s názvem "Umělecké obrázky 
(fotografie) minulosti a přítomnosti", Základní školou Strž, Dvůr Králové nad Labem,  
E. Krásnohorské 2919, vyhlášeného Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy, Na 
Poříčí 1035/4, Praha 1, 

2 .   souh las í  

2.1.  s přijetím finančních prostředků v případě kladného vyřízení žádosti podané Základní školou 
Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, o dotaci uvedenou dle bodu 1.1 tohoto 
usnesení. 

 

 

R/1198/2013 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem- V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  oznámení ředitelky Základní školy Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, 
o obdržení finančních prostředků ve výši 498.798 Kč z rozpočtu MŠMT na Rozvojový program - 
Financování asistentů pedagoga pro děti se sociálním znevýhodněním na rok 2013. 

 

 

R/1199/2013 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem- V 
1.   schva lu je  

1.1.  odpisový plán Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, dle  
přílohy č. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

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

               starostka města                  místostarosta 

 


