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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

101. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 21.05.2013 

 

R/1257/2013 - 101. 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: Nové osobní motorové vozidlo pro potřeby zajištění výkonu 
pravomoci Městské policie ve Dvoře Králové nad Labem, ve smyslu ustanovení vnitřního 
předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2012 Pravidla pro zadávání zakázek malého 
rozsahu městem 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, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RAF 

3.1.1.   zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu druhé rozpočtové změny. 
 

Termín: 05.06.2013 
 
 

R/1258/2013 - 101. 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 č. KTÚ/VERJ-2013/590 s obcí Choustníkovo Hradiště o výkonu některých úkolů 
Městské policie Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii v platném 
znění a pověřit starostku města jejím podpisem,   

1.2.  schválit v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění veřejnoprávní 
smlouvu č. KTÚ/VERJ-2013/594 s obcí Kocbeře o výkonu některých úkolů Městské policie Dvůr 
Králové nad Labem dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii v platném znění a pověřit 
starostku města jejím podpisem,   

1.3.  schválit v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění veřejnoprávní 
smlouvu č. KTÚ/VERJ-2013/596 s obcí Vlčkovice v Podkrkonoší o výkonu některých úkolů 
Městské policie Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii v platném 
znění a pověřit starostku města jejím podpisem,   

1.4.  schválit v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění veřejnoprávní 
smlouvu č. KTÚ/VERJ-2013/597 s obcí Třebihošť o výkonu některých úkolů Městské policie Dvůr 
Králové nad Labem dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii v platném znění a pověřit 
starostku města jejím podpisem.   
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R/1259/2013 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pro rozpočtový rok 2013  provedení přezkumu hospodaření města Dvůr Králové nad Labem 
Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a pověřuje starostku města v tomto smyslu, 
v souladu s ustanovením § 4, odst. 1) zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření 
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, 
požádat o toto přezkoumání Krajský úřad Královéhradeckého kraje, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostce města, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, k podpisu příslušný 
formulář žádosti o provedení přezkoumání hospodaření za rok 2013, po jeho obdržení 
z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. 

Termín: 10.06.2013 
 
 

R/1260/2013 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit rozpočtovou změnu č. 2 pro rok 2013 včetně změn v rámci jednotlivých organizačních 
jednotek rozpočtu (ORJ) a změn závazných ukazatelů, která upravuje schválený rozpočet na rok 
2013 zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: 
 
- na straně příjmů snižuje   o      3.513,04 tis. Kč 
- na straně výdajů snižuje   o      1.634,78 tis. Kč 
- ve financování upravuje    o      1.878,26 tis. Kč  
 
Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2013 
- na straně příjmů       305.131,95 tis. Kč 
- na straně výdajů       305.490,01 tis. Kč 
- financování               358,06 tis. Kč. 
 
 

R/1261/2013 - 101. 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 
finančních prostředků ve výši 229.000 Kč k zajištění činností souvisejících s výkonem působnosti 
v oblasti veřejné správy pro Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, 

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 poskytnutí a využití finančních 
prostředků z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem s Českou republikou - Hasičským 
záchranným sborem Královéhradeckého kraje, se sídlem nábřeží U Přívozu 122/4, Hradec 
Králové 3 a pověřit starostku města podpisem této smlouvy. 

 

 

R/1262/2013 - 101. 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 roční účetní závěrky následujících městem zřízených příspěvkových organizací 
sestavené k 31.12.2012: ZŠ Schulzovy sady, ZŠ 5. května, ZŠ Strž, ZŠ Podharť, ZUŠ, MŠ 
Drtinova, MŠ E. Krásnohorské, Městské knihovny Slavoj, městského kulturního zařízení Hankův 
dům, Městského muzea, Domu dětí a mládeže Jednička, Pečovatelské služby Města Dvůr 
Králové nad Labem a Technických služeb města Dvora Králové nad Labem, 

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

2.1.  schválit roční účetní závěrku města Dvůr Králové nad Labem sestavenou k 31.12.2012 
a výsledek hospodaření města Dvůr Králové nad Labem k 31.12.2012. 
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R/1263/2013 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s podmínkami zřízení stavby a provozu vodárenského zařízení a s tím souvisejícím omezením 
užívání nemovitosti vyvolanými uložením kanalizační stoky a vodovodního řadu do silničního 
pozemku v ul. 28. října, silnice II/300 v kat. úz. Dvůr Králové nad Labem, 
 
 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu č. RIM/OSTA - 2013/0573 "Smlouva o podmínkách zřízení stavby a provozu 
vodárenského vedení a zařízení a o omezení užívání nemovitosti" a pověřuje starostku města 
jejím podpisem, 
 
 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM 

3.1.1.  zajistit ve spolupráci s odborem KTÚ vydržení věcného břemene na stavbu: "II/300 - Dvůr 
Králové n. L. - ul. 28. října - rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí - II. etapa" ve 
Dvoře Králové nad Labem, 

 
Termín: 28.12.2013 

 
3.1.2.  předložit smlouvu č. RIM/OSTA - 2013/0573 "Smlouva o podmínkách zřízení stavby 

a provozu vodárenského vedení a zařízení a o omezení užívání nemovitosti" na akci: "Dvůr 
Králové n. L. - ul. 28. října - rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí - II. etapa" ve 
Dvoře Králové nad Labem starostce města k podpisu. 

Termín: 24.05.2013 
 
 

R/1264/2013 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  

1.1.  řediteli TSm vybrat nejvhodnější nabídku ve smyslu předloženého výsledku výběrového řízení na 
dodávku chodníkového zametacího stroje dle přílohy č. 1 a 2. 

 

 

R/1265/2013 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  

1.1.  řediteli TSm zrušit výběrové řízení na výspravu asfaltových povrchů na komunikacích města dle 
přílohy č. 1 a vypsat nové. 

 

 

R/1266/2013 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s aktualizací jednotlivých položek "Plánu údržby a oprav komunikací pro rok 2013" navrženou 
Technickými službami města Dvora Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  "Plán údržby a oprav komunikací pro rok 2013" ve smyslu platné zřizovací listiny pro Technické 
služby města Dvora Králové nad Labem dle přílohy č. 2. 

 

 

R/1267/2013 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podněty - stížnosti ST - 2013/4 a ST - 2013/5 od obyvatel ulice Krátká (část u parku) a Lipnice - 
Rovinky ke špatnému technickému stavu těchto komunikací, 

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

2.1.  schválit odpovědi na podněty - stížnosti dle bodu 1.1. dle přílohy č. 5 a přílohy č. 6. 
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R/1268/2013 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit Zřizovací listinu Technických služeb města Dvora Králové nad Labem s účinností od 
07.06.2013 a pověřit starostku města jejím podpisem. 

 

 

R/1269/2013 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s ukončením smluvního vztahu na činnost projektového manažera k projektu: „Odkanalizování 
lokality Sylvárov, Žirecká Podstráň - splašková kanalizace“ mezi mandantem, městem Dvůr 
Králové nad Labem, a mandatářem, PhDr. Janou Staňkovou, IČ: 74616510, na žádost 
mandatáře, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dohodu o ukončení mandátní smlouvy č. RIM/DOUS-2013/0604, kterou se ukončuje smluvní 
vztah vyrovnáním závazku ve výši 25.000 Kč a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM 

3.1.1.  předložit dohodu o ukončení mandátní smlouvy č. RIM/DOUS-2013/0604 starostce města 
k podpisu. 

Termín: 11.06.2013 
 
 

R/1270/2013 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s rozšířením dodatečných stavebních prací na akci: „Rekonstrukce muzea - nová expozice pro 
turisty a návštěvníky města ve Dvoře Králové n. L.", o opravu stropů ve II. a III. NP, opravu 
štukového stropu ve III. NP a výměnu podbíjení římsy vč. doplnění korunní římsy a tím navýšení 
ceny o 549.002 Kč včetně DPH, 

2 .   rozhodu je  

2.1.  o přijetí podané nabídky v rámci jednacího řízení bez uveřejnění na provedení dodatečných 
stavebních prací v rámci akce: „Rekonstrukce muzea - nová expozice pro turisty a návštěvníky 
města ve Dvoře Králové n. L." zhotovitelem stavby, firmou J. Pišta a spol., společnost s r. o., 

3 .   schva lu je  

3.1.  dodatek č. RIM/DILO - 2013/26/D1 ke smlouvě o dílo č. RIM/DILO - 2013/26 na zhotovitele 
stavby: "Rekonstrukce muzea - nová expozice pro turisty a návštěvníky města ve Dvoře Králové 
n. L." s firmou J. Pišta a spol., společnost s r. o., Dvůr Králové n. L., a pověřuje starostku města 
jeho podpisem, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucímu RAF 

4.1.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu nejbližší rozpočtové změny. 
 

Termín: 31.05.2013 
 
 

R/1271/2013 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  neschválit navrácení pozemkové parcely č. 634 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové spoluvlastníkům 
sousední pozemkové parcely č. 88/1 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové. 

 

 

R/1272/2013 - 101. 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. 547 o výměře 726 m2 za kupní cenu 350 Kč/m2 a pozemkové 
parcely č. 855/1 o výměře 256 m2, za kupní cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 305.300 
Kč, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, do podílového vlastnictví: 
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Hálové Miroslavě, ***** **** ******* ***, *** ** **** ******* *** ***** do spoluvlastnického podílu ve 
výši 1720/24827, za kupní cenu 21.151 Kč,  
manželům Luďkovi a Janě Hrnčířovým, ***** **** ******* ***, *** ** **** ******* *** *****,  do 
spoluvlastnického podílu ve výši 4834/24827, za kupní cenu 59.444 Kč,  
manželům Josefu a Anně Munzarovým, ***** **** ******* ***, *** ** **** ******* *** *****,  do 
spoluvlastnického podílu ve výši 3821/24827, za kupní cenu 46.987 Kč,  
manželům Rostislavu a Oxaně Ševčíkovým, ***** **** ******* ***, *** ** **** ******* *** *****, do 
spoluvlastnického podílu ve výši 8973/49654, za kupní cenu 55.171 Kč,  
Štěpánkovi Danieli, ***** ********** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve 
výši 10873/49654, za kupní cenu 66.853 Kč,   
manželům Štefanu a Janě Zubajovým, ***** **** ******* ***, *** ** **** ******* *** *****, do 
spoluvlastnického podílu ve výši 4529/24827, za kupní cenu 55.694 Kč.   

1.2.  schválit kupní smlouvu č. RIM/KUPP-2013/585 a pověřit starostku města jejím podpisem. 

 

 

R/1273/2013 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části pozemkové parcely č. 1691/3 o výměře 19 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za 
cenu 500 Kč/m2/rok, tj. celkové roční nájemné 9.500 Kč/rok, Zdeňce Michalové, *** ** **** ******** 
***, 

1.2.  nájemní smlouvu RIM/NAJE-2013/587 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 dle bodu 1.2. starostce města k podpisu. 
 

Termín: 10.06.2013 
 
 

R/1274/2013 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  žádost bývalých nájemců bytových jednotek, kteří si odkoupili byt v domě čp. 1902, nábřeží 
Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, o příspěvek do fondu oprav, 

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

2.1.  nesouhlasit s přidělením prostředků do fondu oprav v domě čp. 1902, nábřeží Benešovo, Dvůr 
Králové nad Labem z důvodu velké odchylky počtu kupujících od celkového počtu bytů a tím 
i schválené podmínky odkoupení bytu všemi nájemci. 

 

 

R/1275/2013 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  přidělení bytu č. 21 v čp. 2905 v ulici Eduarda Zbroje jako bytu určeného pro nájemce, který 
pracuje pro město Marcelu Šádkovi, ***** ********* *** ***, *** ** ****** ******* od 01.06.2013 po 
dobu trvání pracovního poměru s městem Dvůr Králové nad Labem za smluvní nájemné  
5.012 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. RIM/ONBT-2013/0606 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 dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 31.05.2013 
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R/1276/2013 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  neschválit prodej části pozemkové parcely č. 3771/3 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Davidu 
Jakubcovi, ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** ****** 

 

 

R/1277/2013 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 1848/1, č. 3738, č. 4103, 
č. 4104, č. 4105, č. 4106/1, č. 4109, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za jednorázovou 
finanční náhradu ve výši 200 Kč bez příslušné sazby DPH za každý započatý metr pozemku 
zatíženého plynárenským zařízením a se zřízením stavby na pozemkových parcelách č. 1848/1, 
č. 3738, č. 4103, č. 4104, č. 4105, č. 4106/1, č. 4109, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlas se zřízením stavby  
č. sml. RIM/BUDO-2013/493 s VČP Net, s. r. o., Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové, která 
je na základě plné moci zastoupena společností RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 
499/1, 657 02 Brno 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: 10.06.2013 
 
 

R/1278/2013 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s umístěním dočasné stavby dřevěného stánku na části pozemkové parcely č. 1910/3  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem na dobu 3 let, 

2 .   neschva lu je  

2.1.  smlouvu o umístění se společností Americana Bar s. r. o., Vančurova 2690, 544 01 Dvůr Králové 
nad Labem, 

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o umístění číslo RIM/OSTA-2013/553 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
s Technickými službami města Dvora Králové nad Labem, Seifertova 2936, 544 01 Důr Králové 
nad Labem a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí RIM-EMM 

4.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 3.1. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 10.06.2013 
 
 

R/1279/2013 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 2 v čp. 830 v ulici Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, Vlastě Pfeiferové, ******* 
*** ***, *** ** **** ******* *** ***** na dobu určitou 2 roky od 01.06.2013 do 31.05.2015 za smluvní 
nájemné ve výši 2.481 Kč/měsíc,  

1.2.  nájemní smlouvu č. RIM/ONBT-2013/0605 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 dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 31.05.2013 
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R/1280/2013 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  neschválit jakékoliv nakládání s pozemkovou parcelou č. 678/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
do doby uplynutí 20 let od účinků vkladu vlastnického práva smlouvy o bezúplatném převodu 
nemovitostí č. 32/512/2010 do katastru nemovitostí, tj. do 11.08.2030, 

1.2.  neschválit prodej pozemkové parcely č. 4807 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem Evě Hořejší, *** 
****** ****, **** ******* *** *****, 

2 .   neschva lu je  

2.1.  pronájem pozemkové parcely č. 4807 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem. 

 

 

R/1281/2013 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 690/7, č. 3596/1,  
č. 3596/2, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 
200 Kč bez příslušné sazby DPH za každý započatý metr pozemku zatíženého plynárenským 
zařízením a se zřízením stavby na pozemkových parcelách č. 690/7, č. 3596/1, č. 3596/2, 
všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlas se zřízením stavby 
RIM/BUDO-2013/595 s VČP Net, s. r. o., Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové, která je na 
základě plné moci zastoupena společností RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 
657 02 Brno 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: 10.06.2013 
 
 

R/1282/2013 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s provedením přeložky plynovodní přípojky, vybudováním nového objektu hlavního uzávěru plynu 
na stavební parcele č. 2343 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem a se vstupem na stavební parcelu  
č. 2343 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  s provedením přeložky plynovodní přípojky, vybudováním nového objektu hlavního uzávěru plynu 
na stavební parcele č. 2344 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem a se vstupem na stavební parcelu  
č. 2344 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

1.3.  s provedením přeložky plynovodní přípojky, vybudováním nového objektu hlavního uzávěru plynu 
na stavební parcele č. 2345 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem a se vstupem na stavební parcelu  
č. 2345 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dohodu o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení a o právu 
provést stavbu č. 74/2013/DK (ES-RIM/DOHO-2013/591) na stavební parcele č. 2343  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem pro vybudování nového objektu hlavního uzávěru plynu s VČP 
Net, s. r. o., Pražská třída 485, Hradec Králové, která je na základě plné moci zastoupena 
společností RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, Brno a pověřuje starostku města 
jejím podpisem, 

2.2.  dohodu o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení a o právu 
provést stavbu č. 75/2013/DK (ES-RIM/DOHO-2013/592) na stavební parcele č. 2344  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem pro vybudování nového objektu hlavního uzávěru plynu s VČP 
Net, s. r. o., Pražská třída 485, Hradec Králové, která je na základě plné moci zastoupena 
společností RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, Brno a pověřuje starostku města 
jejím podpisem, 

2.3.  dohodu o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení a o právu 
provést stavbu č. 76/2013/DK (ES-RIM/DOHO-2013/593) na stavební parcele č. 2345  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem pro vybudování nového objektu hlavního uzávěru plynu s VČP 
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Net, s. r. o., Pražská třída 485, Hradec Králové, která je na základě plné moci zastoupena 
společností RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, Brno a pověřuje starostku města 
jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

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

Termín: 10.06.2013 
 

3.1.2.  předložit dohodu dle bodu 2.2. tohoto usnesení starostce města k podpisu, 
 

Termín: 10.06.2013 
 

3.1.3.  předložit dohodu dle bodu 2.3. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 10.06.2013 
 
 

R/1283/2013 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  neschválit prodej části pozemkové parcely č. 3120/3 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem  
Ing. Robertu Bartošovi, ******** ***, *** ** **** ******* *** ****** 

 

 

R/1284/2013 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit prodloužení termínu pro výstavbu rodinného domu na pozemkové parcele č. 1984/15  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, a to na dobu 8 let od uzavření kupní smlouvy na pozemkovou 
parcelu č. 1984/15 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  schválit dodatek č. RIM/KUPP-2008/538 - D-1 ke kupní smlouvě z 01.12.2008 dle bodu 1.1. 
tohoto usnesení s Romanem Pošvou, ***** ***** *, *** ** ******* a pověřit starostku města jeho 
podpisem. 

 

 

R/1285/2013 - 101. 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. 764/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za dohodnutou kupní 
cenu ve výši 17.200 Kč a směnu pozemkové parcely č. 765/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za 
pozemkové parcely č. 765/3, č. 765/4, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem bez další finanční 
kompenzace Ondřejovi Kodatovi, ****** ************ ****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.2.  pověřit starostku města podpisem kupní a směnné smlouvy obsahující obligatorní náležitosti dle 
bodu 1.1. tohoto usnesení. 

 

 

R/1286/2013 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  zrušit část usnesení č. 681c)/2010 - 21. ZM z 21.01.2010, kterým byl schválen záměr prodat 
pozemky v lokalitě Alešova ulice dle situace vypracované architektonickou kanceláří s. r. o., 
ATELIER, Zídka, Plocek, Misík označených rodinných domů 3 za minimální kupní cenu  
670 Kč/m2, za podmínek v předloženém zveřejnění, 

1.2.  schválit změnu podmínek pro prodej pozemkových parcel č. 1984/9, č. 1984/10, č. 2004/4,  
č. 2004/16, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem u rodinných domů typu č. 3, 

1.3.  schválit záměr prodat pozemkové parcely č. 1984/9, č. 1984/10, č. 2004/4, č. 2004/16, všechny 
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem k výstavbě rodinných domů typu 3 za cenu infrastruktury 
272.037 Kč a minimální kupní cenu pozemku ve výši 200 Kč/m2, za podmínek uvedených 
v předloženém zveřejnění. 
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R/1287/2013 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr výpůjčky pilíře se sochou sv. Františka Xaverského na pozemku p. p. č. 208/2  
v k. ú. Zboží u Dvora Králové a pozemku p. p. č. 208/2 v k. ú. Zboží u Dvora Králové vypůjčiteli 
Řád svatého Huberta, občanské sdružení, IČ 65715390, se sídlem Horní Krupá 118,  
580 01 Havlíčkův Brod,  

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr výpůjčky pilíře 
se sochou sv. Františka Xaverského a pozemku dle čl. 1.1. tohoto usnesení. 

 
Termín: 27.05.2013 

 
 

R/1288/2013 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem pozemkových parcel č. 2123, č. 2124/2, č. 2119/6, č. 2119/4, č. 2120, č. 4775,  
č. 2119/1 a č. 2122 o celkové výměře 13.426 m2, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za 
cenu 0,18 Kč/m2/rok, tj. za roční nájemné 2.417 Kč, Zdeňku Čapkovi, ********** **, *** ** **********, 
* 

1.2.  nájemní smlouvu č. RIM/NAJE-2013/599 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 dle bodu 1.2. starostce města k podpisu. 
 

Termín: 10.06.2013 
 
 

R/1289/2013 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výpověď nájemní smlouvy z 28.07.2003 uzavřené s Ing. Věrou Robkovou, ****** ****, *** ** **** 
******* *** *****, na část pozemkové parcely č. 576 o výměře 400 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem,  

1.2.  výpověď dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  předložit výpověď nájemní smlouvy starostce města k podpisu, 
Termín: 10.06.2013 

3 .   schva lu je  

3.1.  záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 576 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí RIM-EMM 

4.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu dle 
bodu 3.1. tohoto usnesení. 

 
Termín: 25.05.2013 

 
 

R/1290/2013 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  výběrové řízení na pronájem bytu č. 1 v čp. 830 v ulici Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, 
zveřejnění č. 26/2013. 
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R/1291/2013 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s navrženým způsobem narovnání sporných záležitostí mezi vlastníky nemovitostí čp. 83  
a čp. 84 na náměstí T. G. Masaryka dle dohody o narovnání a smlouvy o právu ke stavbě  
v příloze č. 4, 

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

2.1.  schválit dohodu o narovnání  a smlouvu o právu ke stavbě č. RIM/DOHO-2013/608  
s Ing. Markem Andrem, ** ********** ***, *** ** ********* a Janou Androvou, ** ********** ***, *** ** 
********* a pověřit starostku města jejím podpisem. 

 

 

R/1292/2013 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu pozemkových parcel č. 378, č. 379, č. 391, č. 436/1, č.  436/4, č. 436/6,  
č. 436/8, č. 469, č. 470, č. 471, č. 551 a č. 558, všechny v k. ú. Doubravice, 
pozemkových parcel č. 259, č. 263, č. 266, č. 322 a č. 323/1, všechny v k. ú. Bílé Poličany,  
pozemkových parcel č. 257, č. 261, č. 391, č. 395, č. 396, č. 443, č. 772/1 a č. 785, všechny  
k. ú. Lanžov,   
pozemkových parcel č. 1936 a č. 1943, všechny v k. ú. Komárov u Dvora Králové a stavby 
"rybník - Podharť  na p. p. č. 1033 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 pronájmu dle 
bodu 1.1. tohoto usnesení. 

 
Termín: 25.05.2013 

 
 

R/1293/2013 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 3653/1 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.210 Kč včetně příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2005905/VB/02 (ES-RIM/VB-2013/611) s ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na 
základě plné moci zastoupena společností GEOŠRAFO s. r. o., se sídlem Hradec Králové, 
Zemědělská 1091/3b, 500 03 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: 10.06.2013 
 
 

R/1294/2013 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 1084/2 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 pronájmu dle 
bodu 1.1. tohoto usnesení. 

 
Termín: 31.05.2013 
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R/1295/2013 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit záměr prodat část pozemkové parcely č. 567 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem. 

 

 

R/1296/2013 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  protokol o hodnocení nabídek z 06.05.2013 na veřejnou zakázku ZŠ Podharť - dodávka 
prezentační techniky a souvisejících služeb, 

2 .   rozhodu je  

2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku "ZŠ Podharť - dodávka prezentační techniky 
a souvisejících služeb" tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy T-E-V Pardubice, s. r. o., 
Čechovo nábřeží 516, 530 03 Pardubice, za cenu 246.235 Kč včetně DPH. 

 

 

R/1297/2013 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  změnu provozu Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 v měsících červnu až 
srpnu 2013, dle přílohy č. 2, v tomto období bude vždy zabezpečen provoz v některém pracovišti 
mateřské školy. 

 

 

R/1298/2013 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Labské stezce, o. s., Kovansko 45, Bobnice, na podporu aktivit a celoroční 
činnost, která souvisí s akcí Tour de Labe, ve výši 2.000 Kč, 

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace č. ŠKS/SMDO - 2013/650 v souladu s bodem 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: 29.05.2013 
 
 

R/1299/2013 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace TJ Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137, pro obnovený oddíl 
kulečníku. 

 

 

R/1300/2013 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace  Sboru dobrovolných hasičů Verdek, Dvůr Králové nad Labem na realizaci 
akce dětský den ve Verdeku ve výši 2.500 Kč, 

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace č. ŠKS/SMDO - 2013/584 v souladu s bodem 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: 29.05.2013 
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R/1301/2013 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s přijetím sponzorského daru - čtvrtky a papír v hodnotě 5.280 Kč včetně DPH, poskytnutého 
Mateřské škole, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428, od Východočeské tiskárny, 
spol. s r. o., Husovo nám. 54, Sezemice. 

 

 

R/1302/2013 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  poskytnutí finančního daru Domovu pro seniory Pilníkov, Trutnovská 176, 542 42 Pilníkov. 

 

 

R/1303/2013 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z jednání památkové komise RM z 06.05.2013, 

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

2.1.  schválit poskytnutí dotace z programu na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou 
kulturní památkou, nebo které se nacházejí na území Městské památkové zóny města Dvůr 
Králové nad Labem majitelům nemovitosti: ***** ******** * *** ********, ********* *** ***, **** ******* 
*** ***** na kompletní rekonstrukci fasády domu čp. 114, ul. Palackého, Dvůr Králové nad Labem 
- ve výši 40.000 Kč, **** **** *********, *** ******** *, ***** *, na opravu fasády, oken, dveří a vrat 
přístavby a severní strany hl. budovy domu čp. 829, ul. Sladkovského, Dvůr Králové nad Labem, 
ve výši 80.000 Kč, **** ********, *** ********** *** ***, **** ******* *** *****,  na nátěr dřevěných 
a zděných částí domu čp. 478, ul. Přemyslova, Dvůr Králové nad Labem, ve výši 30.000 Kč, 
****** ********, ********** *** ****, **** ******* *** *****, na čelní fasádu domu čp. 741, ul. Palackého, 
Dvůr Králové nad Labem, ve výši 50.000 Kč, 
 
 

2.2.  schválit smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKS/SMDO - 2013/0598, ŠKS/SMDO - 2013/0600, 
ŠKS/SMDO - 2013/0601, ŠKS/SMDO - 2013/0602 v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení 
a pověřit starostku města jejich podpisem, 

2.3.  neschválit poskytnutí dotace z programu na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou 
kulturní památkou, nebo které se nacházejí na území Městské památkové zóny města Dvůr 
Králové nad Labem majitelům nemovitosti: ***** ******** ********, ******* ** ** ******** *** **, **** 
******* *** *****, na výměnu oken a sjednocení barevnosti domu čp. 39, náměstí T. G. Masaryka, 
Dvůr Králové nad Labem a **** ****** *******, ****** ****, **** ******* *** *****, na výměnu výkladců 
prodejny do ul. J. Hory na domě čp. 34, ul. J. Hory, Dvůr Králové nad Labem, 

2.4.  uložit vedoucí oddělení ŠKS - ŠKIC předložit smlouvy dle bodu 2.2. tohoto usnesení k podpisu 
starostce města do 26.6.2013, 

3 .   souh las í  

3.1.  s návrhem na rozdělení finančních prostředků v 2. kole programu Ministerstva kultury ČR 
„Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností",   
tj. 58.000 Kč na kapli Panny Marie Sedmibolestné v Libotově a 50.000 Kč na varhany v kostele 
sv. Anny v Žirči. 

 

 

R/1304/2013 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit snížení dotace TJ Dvůr Králové nad Labem, nábřeží J. Wolkera 137, v souvislosti 
s oddělením oddílu volejbalu o 37.000 Kč, 

1.2.  schválit dodatek č. 1 ke smlouvě č. ŠKS/SMDO - 2013/213 - D1 v souladu s bodem č. 1.1. tohoto 
usnesení, 

1.3.  uložit vedoucí oddělení ŠKS-ŠKIC předložit dodatek č. 1 dle bodu 1.2. k podpisu starostce města 
do 26.06.2013, 
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1.4.  neschválit navýšení poskytnuté dotace TJ Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137, 
Dvůr Králové nad Labem, pro oddíl kuželek, která byla schválena usnesením  
č. Z/394/2013 - 17. ZM ze 07.03.2013. 

 

 

R/1305/2013 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  změnit usnesení č. Z/392/2013 - 17. ZM ze 07.03.2013 takto: zastupitelstvo města schvaluje 
dodatek č. 1 ke smlouvě č. ŠKS/SMDO - 2011/0020 uzavřené se svazkem obcí Královská věnná 
města, Československé armády 408/51, Hradec Králové, na financování a předfinancování 
projektu "Královská věnná města, známá, nepoznaná..." 

 

 

R/1306/2013 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit a vydat v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku města Dvůr Králové nad 
Labem č. 1/2013, kterou  se stanovuje poplatek za komunální odpad, s účinností od 01.07.2013. 
 
 
 
 

R/1307/2013 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  rozšíření díla - zhotovení upraveného návrhu "Územního plánu Dvůr Králové nad Labem" včetně 
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území na základě veřejného projednání, změnu sazby 
DPH a zkrácení termínu předání výsledného návrhu ve smyslu dodatku č. 2 (číslo právního 
úkonu: VÚP/DILO-2011/114-D2) ke smlouvě o dílo uzavřeného mezi městem Dvůr Králové nad 
Labem (objednatel) a společností URBAPLAN spol. s r. o. (zhotovitel) 08.12.2010, jejímž 
předmětem je "Územní plán Dvůr Králové nad Labem", ve znění dodatku č. 1 uzavřeného mezi 
smluvními stranami 25.06.2012, 

1.2.  dodatek č. 2 (číslo právního úkonu: VÚP/DILO-2011/114-D2) ke smlouvě o dílo v souladu 
s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku města podpisem dodatku, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu VÚP 

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

Termín: 31.05.2013 
 
 

R/1308/2013 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  a  vydává  

1.1.  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. 6/2013 Ceník kopírovacích prací 
s účinností od 01.06.2013 a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

2 .   souh las í  

2.1.  se zveřejněním vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 6/2013 Ceník kopírovacích 
prací na webových stránkách města Dvůr Králové nad Labem, 
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3.   uk ládá  
3.1.  vedoucí VVS 

3.1.1.  předložit vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 6/2013 Ceník kopírovacích prací 
starostce města k podpisu, 

 
Termín: 24.05.2013 

 
3.1.2.  zajistit zveřejnění vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 6/2013 Ceník 

kopírovacích prací na webových stránkách. 
 

Termín: 31.05.2013 
 
 

R/1309/2013 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2013 Pravidla pro udělování 
čestného občanství města Dvůr Králové nad Labem s účinností od 01.07.2013. 

 

 

R/1310/2013 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  vzít na vědomí zprávu o plnění úkolů z usnesení přijatých zastupitelstvem města, 

1.2.  schválit nové termíny nesplněných a oddálených úkolů z usnesení přijatých zastupitelstvem 
města dle přílohy č. 2 a 3. 

 

 

R/1311/2013 - 101. 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 13.03.2013 
a Osadního výboru Verdek z 29.03.2013. 

 

 

R/1312/2013 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  program 18. zasedání Zastupitelstva města Dvůr králové nad Labem konaného ve čtvrtek 
06.06.2013 od 15 hodin v sále Hankova domu 

 
1. Zahájení 
2. Plnění usnesení Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 
3. Výbory ZM 
4. Veřejnoprávní smlouvy 
5. Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2013, kterou se stanovuje 

poplatek za komunální odpad 
6. Smlouva o sdružení zadavatelů pro zadání projektové dokumentace na stavbu: „II/299 - 

Dvůr Králové nad Labem - MOK u oční školy“ 
7. Zřizovací listina Technických služeb města Dvora Králové nad Labem 
8. Oprava a údržba komunikací v ul. Krátká a Lipnice – Rovinky 
9. Majetkové záležitosti 
10. Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2013 - Pravidla pro udělování čestného 

občanství města Dvůr Králové nad Labem 
11. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace TJ Dvůr Králové nad Labem č. ŠKS/SMDO - 

2013/213 
12. Dotace z dotačního programu města na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou 

nemovitou kulturní památkou, nebo které se nacházejí na území městské památkové zóny 
města Dvůr Králové nad Labem pro rok 2013 

13. Oprava usnesení č. Z/392/2013 - 17. ZM ze 07.03.2013 
14. Schvalování roční účetní závěrky k 31.12.2012 
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15. Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2012 
16. Závěrečný účet města za rok 2012 
17. Smlouva o poskytnutí a využití finančních prostředků - Hasičský záchranný sbor 

Královéhradeckého kraje 
18. Rozpočtová změna č. 2 pro rok 2013 
19. Diskuze 
20. Závěr 
 
 
 
 
 

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

               starostka města                  místostarosta 
 
 
 
 


