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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

103. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 18.06.2013 

 

R/1342/2013 - 103. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  znění odpovědi Občanskému sdružení Bokouš a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

 

 

R/1343/2013 - 103. 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: Projekt prevence kriminality Vidíme víc „MKDS 2013 - 
OPTIMALIZACE“ v souladu s článkem 4, odst. 4 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad 
Labem č. 10/2012 - Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, 

1.2.  zveřejnění této veřejné zakázky v souladu s článkem 4, odst. 4 vnitřního předpisu města Dvůr 
Králové nad Labem č. 10/2012 - Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, 

1.3.  určeného strážníka, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci veřejné zakázky, 

1.4.  schvaluje 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.  určenému strážníkovi 

3.1.1.  zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech, 
 

Termín: 18.06.2013 
 

3.1.2.  zajistit zahájení činnosti hodnotící komise (případně náhradníků za členy komise) tak, aby 
zahájila svoji činnost prvním jednáním 12.07.2013 před otevíráním obálek s doručenými 
nabídkami, 

Termín: 12.07.2013 
3.2.  vedoucímu RAF 

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

Termín: 23.06.2013 
 
 

R/1344/2013 - 103. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  doporučení hodnotící komise z 10.06.2013 o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: 
Nové osobní motorové vozidlo pro potřeby zajištění výkonu pravomoci Městské policie Dvůr 
Králové nad Labem, 
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2.   ruš í  

2.1.  veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nové osobní motorové vozidlo pro potřeby zajištění 
výkonu pravomoci Městské policie ve Dvoře Králové nad Labem, 

3 .   schva lu je  

3.1.  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 2, 

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

4 .   rozhodu je  

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

 

 

R/1345/2013 - 103. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  přijetí 
dotace na projekt "Odpadový kalendář - rok 2014" ve výši 35.000 Kč od Královéhradeckého 
kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje v režimu de minimis   
č. OŽP/DAR-2013/0698 s Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, 
IČ 70889546, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku města jejím 
podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu OŽP 

2.1.1.  předložit smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje v režimu de 
minimis č. OŽP/DAR-2013/0698 starostce města k podpisu, 

 
Termín: 08.07.2013 

 
2.2.  vedoucímu RAF 

2.2.1.  zahrnout příslušné příjmy a výdaje do návrhu nejbližší rozpočtové změny v roce 2013. 
 

Termín: 30.08.2013 
 
 

R/1346/2013 - 103. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  přijetí 
finančního daru z Fondu Asekol na projekt "Fotopasti - ochrana červených kontejnerů proti 
zlodějům a vandalismu" ve výši 45.000 Kč od společnosti ASEKOL s.r.o., Československého 
exilu 2062/8, 143 00 Praha 4, 

1.2.  darovací smlouvu z Fondu ASEKOL č. OŽP/DAR-2013/0708 se společností ASEKOL s. r. o., 
Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4, IČ 27373231, v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu OŽP 

2.1.1.  předložit darovací smlouvu z Fondu ASEKOL č. OŽP/DAR-2013/0708 starostce města 
k podpisu, 

 
Termín: 08.07.2013 

2.2.  vedoucímu RAF 
2.2.1.  zahrnout příslušné příjmy a výdaje do návrhu nejbližší rozpočtové změny v roce 2013. 
 

Termín: 30.08.2013 
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R/1347/2013 - 103. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  vyřazení vozidla ŠKODA Felicia používaného dříve městem zřízenou příspěvkovou organizací 
Pečovatelská služba města Dvůr Králové nad Labem ze stávající flotily pojištěných vozidel, 

1.2.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení dodatek č. 9 k pojistné smlouvě  
č. 2268678840 (ES č. RAF/POJI-2011/1661 - D-9) o havarijním pojištění vozidel - PARTNER 
H59 - s Kooperativou pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 
665/21 a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostce města k podpisu dodatek č. 9 k pojistné smlouvě č. 2268678840  
(ES č. RAF/POJI-2011/1661 - D-9) o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H59 
v souladu s bodem 1.2. tohoto usnesení. 

 
Termín: 25.06.2013 

 
 

R/1348/2013 - 103. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších 
předpisů, poskytnutí finanční pomoci za účelem humanitárním v souvislosti s ničivými 
povodněmi, které na počátku června roku 2013 v rámci Královéhradeckého kraje zasáhly 
Krkonoše, Podkrkonoší a Novobydžovsko, a to formou zaslání finančních prostředků na číslo 
speciálního konta, Královéhradeckým krajem vyhlášené veřejné sbírky v následujícím sestavení: 
částku 20.000 Kč na konto č. 107-5068790267/0100 vedené u Komerční banky, a. s. ve 
prospěch Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zajistit odeslání finančních prostředků v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, 
 

Termín: 25.06.2013 
 

2.1.2.  zohlednit finanční dopad přijatého usnesení v návrhu nejbližší rozpočtové změny roku 
2013. 

 
Termín: 20.08.2013 

 
 

R/1349/2013 - 103. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s udělením plné moci Jiřímu Janečkovi, referentu odboru RIM, k zastupování města Dvůr Králové 
nad Labem při jednáních na schůzích společenství vlastníků bytových jednotek v domech  
čp. 511, čp. 539, čp. 2300 a čp. 2958, 

2 .   zm ocňu je  

2.1.  Jiřího Janečka, ********** **********, referenta odboru RIM Městského úřadu Dvůr Králové nad 
Labem, k zastupování města Dvůr Králové nad Labem, a to v rozsahu plné moci, která je 
přílohou č. 1 tohoto usnesení, a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

 

 

R/1350/2013 - 103. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s prodloužením termínu dokončení a odevzdání stavby: „Rekonstrukce muzea - nová expozice 
pro turisty a návštěvníky města ve Dvoře Králové nad Labem" do 09.08.2013,   

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. RIM/DILO - 2013/26/D2 ke smlouvě o dílo č. RIM/DILO - 2013/26 na zhotovitele 
stavby: "Rekonstrukce muzea - nová expozice pro turisty a návštěvníky města ve Dvoře Králové 
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nad Labem" s firmou J. Pišta a spol., společnost s r. o., Dvůr Králové n. L., a pověřuje starostku 
města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM 

3.1.1.  předložit dodatek č. RIM/DILO - 2013/26/D2 k podpisu starostce města. 
 

Termín: 26.06.2013 
 
 

R/1351/2013 - 103. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s realizací investiční akce: "Oprava vodovodního řadu v Hradecké ulici" ve Dvoře Králové nad 
Labem, která bude provedena firmou Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, 
náměstí Denisovo 766, Dvůr Králové nad Labem v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, § 18 odst. 1 písm. e), za cenovou nabídku 
ve výši 1.131.792,80 Kč vč. DPH, 

2 .   schva lu je  

2.1.  zadat veřejnou zakázku: "Oprava vodovodního řadu v Hradecké ulici" ve Dvoře Králové nad 
Labem odlišně od pravidel stanovených vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem  
č. 10/2012, 

2.2.  smlouvu o dílo č. RIM/DILO-2013/0712 na akci: "Oprava vodovodního řadu v Hradecké ulici" ve 
Dvoře Králové nad Labem se zhotovitelem stavby, tj. Městské vodovody a kanalizace Dvůr 
Králové nad Labem, a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2.3.  vedoucí odboru RIM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci veřejné 
zakázky s názvem: "Oprava vodovodního řadu v Hradecké ulici" ve Dvoře Králové nad Labem,  

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM 

3.1.1.  předložit smlouvu o dílo č. RIM/DILO-2013/0712 starostce města k podpisu, 
 

Termín: 28.06.2013 
 

3.1.2.  zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech. 
Termín: 28.06.2013 

 
 

R/1352/2013 - 103. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  dodatek číslo RIM/DILO-2013/0720 - D-1 smlouvy o poskytování služeb - výkon technického 
dozoru investora akce: "Zateplení DPS Sadová čp. 2755, Dvůr Králové nad Labem", 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM 

2.1.1.  předložit dodatek č. 1 dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 04.07.2013 
 
 

R/1353/2013 - 103. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, zveřejnění výzvy k předložení nabídky, okruh 
navržených uchazečů, zadávací dokumentaci a realizaci akce: "Rekonstrukce noclehárny 
v areálu Domu Žofie, Bezručova 1006, Dvůr Králové nad Labem, v souladu s článkem 4, bod 4 
vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2012 - Pravidla pro zadávání zakázek 
malého rozsahu, 

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

1.3.  složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků 
v předloženém znění, 
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2.   rozhodu je  

2.1.  že při této veřejné zakázce bude k hodnocení využita e-aukce v elektronickém systému E-ZAK, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM 

3.1.1.  zajistit, aby členové hodnotící komise (případně náhradníci za členy komise) zahájili svoji 
činnost prvním jednáním 15.07.2013, 

 
Termín: 15.07.2013 

 
3.1.2.  zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech. 
 

Termín: 10.09.2013 
 
 

R/1354/2013 - 103. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se záměrem výsadby ovocných stromů a keřů na p. p. č. 3591 v k. ú. Dvůr Králové n. L., 

2 .   schva lu je  

2.1.  podání žádosti o grant Nadaci Partnerství na "Výsadbu ovocných stromů a keřů" a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM 

3.1.1.  zajistit podání žádosti o grant Nadaci Partnerství. 
Termín: 21.08.2013 

 
 

R/1355/2013 - 103. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se změnou termínu ukončení projektu: "Rekonstrukce muzea - nová expozice pro turisty 
a návštěvníky města ve Dvoře Králové nad Labem", reg. č. CZ.1.13/3.1.00/14.00908 
z původního termínu 30.06.2013 nejpozději do 31.12.2013, 

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

2.1.  schválit dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. HK/0507/S,  
č. RIM/SMDO-2011/0325 - D-3, kterým se posunuje termín ukončení realizace projektu 
nejpozději do 31.12.2013, a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

3 .   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  u lož i t  
3.1.  vedoucí RIM 

3.1.1.  předložit dodatek smlouvy č. RIM/SMDO-2011/0325 - D-3 do 20 dnů od schválení usnesení 
zastupitelstvem města starostce města k podpisu. 

Termín: 20.09.2013 
 
 

R/1356/2013 - 103. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  text dopisu - opětovnou žádost o úhradu nákladů spojených s údržbou pozemků ve vlastnictví 
Královéhradeckého kraje ve správě SÚS KHK na území města Dvůr Králové nad Labem, 
adresovaný hejtmanovi Královéhradeckého kraje, a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  řediteli Technických služeb města 

2.1.1.  provést nezbytnou údržbu pozemků (komunikací i travnatých ploch) ve vlastnictví 
Královéhradeckého kraje, ve správě SÚS KHK na území města Dvůr Králové nad Labem 
a náklady s tím spojené vyúčtovat městu dle schváleného ocenění prací a služeb pro 
město. 

 
Termín: 31.10.2013 

Kontrolní termín: 30.08.2013 
Termín: průběžně 
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R/1357/2013 - 103. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  

1.1.  řediteli TSm vybrat nejvhodnější nabídku ve smyslu předloženého výsledku výběrového řízení na 
výspravu asfaltových povrchů na komunikacích města dle přílohy č. 1. 

 

 

R/1358/2013 - 103. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  

1.1.  řediteli TSm zrušit výběrové řízení na ošetření ocelové konstrukce střechy haly zimního stadionu 
ve Dvoře Králové nad Labem dle přílohy č. 1.  

 

 

R/1359/2013 - 103. 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 zametacího a kropícího vozu dle přílohy č. 1. 

 

 

R/1360/2013 - 103. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části pozemkové parcely č. 420 o výměře 25 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za 
cenu 20 Kč/m2/rok, tj. za roční nájemné 500 Kč, Elli Carbolové, Seifertova 1940, 544 01 Dvůr 
Králové nad Labem, 

1.2.  nájemní smlouvu č. RIM/NAJE - 2013/692 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: 10.07.2013 
 
 

R/1361/2013 - 103. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  a  vydává  

1.1.  v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, vnitřní předpis města č. 8/2013 - Reálná hodnota majetku určeného 
k prodeji, s účinností od 19.06.2013 a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

2 .   nesouh las í  

2.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města Dvůr Králové nad 
Labem. 

 

 

R/1362/2013 - 103. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   uk onču je  

1.1.  platnost usnesení č. R/136/2010, týkající se výpůjčky movitých věcí Střední škole informatiky 
a služeb v celkové hodnotě 484.886 Kč a smlouvy o výpůjčce mezi městem Dvůr Králové nad 
Labem, jako půjčitelem a Střední školou informatiky a služeb, jako vypůjčitelem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  výpůjčku movitých věcí dle přílohy č. 1 ke smlouvě o výpůjčce, v celkové hodnotě 484.886 Kč, 
Střední škole informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069,  

2.2.  smlouvu o výpůjčce č. RIM/OVYP-2013/0674, uzavřenou mezi městem Dvůr Králové nad Labem, 
jako půjčitelem a Střední školou informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky 
Krásnohorské 2069, jako vypůjčitelem a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
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3.   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

3.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 2.2. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 05.07.2013 
 
 

R/1363/2013 - 103. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  výpověď z nájmu nebytového prostoru č. 2 v čp. 2958 v ulici Štefánikova ve Dvoře Králové nad 
Labem podanou nájemcem Ludmilou Veselou, ******** ****, **** ******* *** ***** a trvá na dodržení 
výpovědní lhůty. Nájemní vztah skončí 31.08.2013, 

2 .   schva lu je  

2.1.  záměr města pronajmout nebytový prostor č. 2 v čp. 2958 v ulici Štefánikova ve Dvoře Králové 
nad Labem, 

2.2.  složení komise pro otevírání obálek a výběrové řízení: Jan Bém (náhradník Dušan Kubica), 
Tomáš Machek (náhradník Jiří Janeček) a Helena Mojiková (náhradník Alena Petirová), 

3 .   vyzývá  

3.1.  případné zájemce k podání nabídky na pronájem nebytového prostoru č. 2 v čp. 2958 v ulici 
Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, za těchto podmínek: 
- minimální cena nájmu 400 Kč/m2/rok včetně uplatnění meziročního inflačního růstu 
- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let 
- využití nebytového prostoru může být v souladu i v rozporu s jeho stavebně-technickým 
určením za podmínek dohodnutých s vlastníkem - prodejna, 
- kritéria výběru: cena - koef. 0,6, využití NP - koef. 0,4, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí RIM-EMM 

4.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr města včetně 
výzvy k podání nabídky dle bodu 2.1. a 3.1. 

 
Termín: 30.06.2013 

 
 

R/1364/2013 - 103. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  výpověď z nájmu nebytového prostoru č. 1 v čp. 2961 v ulici Eduarda Zbroje ve Dvoře Králové 
nad Labem podanou nájemcem René Medikusem, **** ***** ****, **** ******* *** ***** a trvá na 
dodržení výpovědní lhůty. Nájemní vztah skončí 31.08.2013, 

2 .   schva lu je  

2.1.  záměr města pronajmout nebytový prostor č. 1 v čp. 2961 v ulici Eduarda Zbroje ve Dvoře 
Králové nad Labem, 

2.2.  složení komise pro otevírání obálek a výběrové řízení: Jan Bém (náhradník Dušan Kubica), 
Tomáš Machek (náhradník Jiří Janeček) a Helena Mojiková (náhradník Alena Petirová), 

3 .   vyzývá  

3.1.  případné zájemce k podání nabídky na pronájem nebytového prostoru č. 1 v čp. 2961 v ulici 
Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, za těchto podmínek: 
- minimální cena nájmu 400 Kč/m2/rok včetně uplatnění meziročního inflačního růstu 
- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let 
- využití nebytového prostoru může být v souladu i v rozporu s jeho stavebně-technickým 
určením - prodejna, 
- kritéria výběru: cena - koef. 0,6, využití NP - koef. 0,4, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí RIM-EMM 

4.1.1.  zveřejnit na úřední desce  Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr města včetně 
výzvy k podání nabídky dle bodu 2.1. a 3.1. 

 
Termín: 30.06.2013 
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R/1365/2013 - 103. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informaci, že na výzvu k podání nabídek na pronájem nebytového prostoru č. 1 v čp. 40, náměstí 
T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, dle  zveřejnění č. 47/2013, nereagoval žádný 
zájemce, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr města 
pronajmout nebytový prostor č. 1 v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad 
Labem, za podmínek stanovených usnesením R/722/2012 - 77. Rada města Dvůr Králové 
nad Labem z 25.09.2012 s tím, že 
- minimální cena nájmu 400 Kč/m2/rok včetně uplatnění meziročního inflačního růstu 
- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let 
- využití nebytového prostoru může být v souladu i v rozporu s jeho stavebně-technickým 
určením za podmínek dohodnutých s vlastníkem, 
- kritéria výběru: cena - koef. 0,6, využití NP - koef. 0,4. 
 

Termín: 30.06.2013 
 
 

R/1366/2013 - 103. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu částí pozemkových parcel č. 2315 a č. 4716, obě v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

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

 
Termín: 28.06.2013 

 
 

R/1367/2013 - 103. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 192/2  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: 28.06.2013 

 
 

R/1368/2013 - 103. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodloužení výpůjčky nebytových prostor o celkové výměře 133,31 m2 nacházejících se  
v 2. nadzemním podlaží domu čp. 2, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, 
Mateřskému centru Žirafa, o. s., Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou 1 rok, od 01.07.2013 
do 30.06.2014, 

1.2.  dodatek č. RIM/OVYP-2010/0818 - D-4 dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku města 
jejím podpisem, a to 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 výpůjčky dle bodu 1.1. tohoto usnesení na úřední desce Městského úřadu 
Dvůr Králové nad Labem, 

 
Termín: 25.06.2013 
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2.1.2.  předložit dodatek dle bodu 1.2. starostce města k podpisu. 
Termín: 20.07.2013 

 
 

R/1369/2013 - 103. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z jednání likvidační komise 06.06.2013, 

2 .   schva lu je  

2.1.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 2 prodejem za 50 Kč/kus, v případě neprodání 
ekologickou likvidací, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

3.1.1.  zajistit dohled nad vyřazením věcí a doložení schváleného způsobu likvidace věcí 
z majetku dle části 2.1. tohoto usnesení. 

 
Termín: 04.07.2013 

 
 

R/1370/2013 - 103. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat pozemkové parcely č. 555 o výměře 7.913 m2, č. 607/2 o výměře 216 m2, obě  
v k. ú. Žirecká Podstráň, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

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

 
Termín: 25.06.2013 

 
 

R/1371/2013 - 103. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na části domu čp. 112 a na části stavební parcely č. 111, 
obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 10.000 Kč včetně 
příslušné sazby DPH, 

1.2.  zřízení úplatného věcného břemene na části domu čp. 741 a na části stavební parcely č. 82/2, 
obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 10.000 Kč včetně 
příslušné sazby DPH, 

1.3.  smlouvu o zřízení věcného břemene č. RIM/VB-2013/705 s Milanem Valtrem a RNDr. Helenou 
Valtrovou, ********** ****, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

1.4.  smlouvu o zřízení věcného břemene č. RIM/VB-2013/706 s Milanem Valtrem a RNDr. Helenou 
Valtrovou, ********** ****, **** ******* *** ***** 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: 08.07.2013 
 

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

Termín: 08.07.2013 
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R/1372/2013 - 103. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č.132 v čp. 400, ul. Švehlova, Dvůr Králové nad Labem jako byt bez 
předběžného určení za min. cenu 4.444 Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) dle 
Pravidel pro hospodaření s městskými byty, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 132 v čp. 400, Švehlova ulice, 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: 08.07.2013 

 
 

R/1373/2013 - 103. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 11 v čp. 734 ulice Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem, Jaroslavu Hermanovi 
a Monice Pačanové, *********** *** ***, *** ** **** ******* *** ***** na dobu určitou 2 roky od 
20.06.2013 do 19.06.2015 za smluvní nájemné ve výši 1.100 Kč/měsíc,  

1.2.  nájemní smlouvu č. RIM/ONBT-2013/0704 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: 20.06.2013 
 
 

R/1374/2013 - 103. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocení nabídky na pronájem bytu č. 21 v čp. 57, náměstí  
T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem: 
1. místo: Pavel a Monika Bandovi, ********* ***, **** ******* *** *****,* 

1.2.  pronájem bytu č. 21 v čp. 57, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem Pavlovi 
a Monice Bandovým, ********* ***, **** ******* *** ***** na dobu určitou 1 rok od 19.06.2013 do 
18.06.2014 za smluvní nájemné ve výši 6.530 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-2013/0707 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: 19.06.2013 
 
 

R/1375/2013 - 103. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocených nabídek na pronájem bytu č. 22 v čp. 2900, ulice 
Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem: 
1. místo: Jaroslava Matoušová, ************ ***, **** ******* *** *****, 2. místo - náhradník Miloš 
Špeťuch, ******* ******** ****, **** ******* *** *****,* 

1.2.  pronájem bytu č. 22 v čp. 2900, v ulici Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem Jaroslavě 
Matoušové, ************ ***, **** ******* *** ***** na dobu určitou 1 rok od 01.07.2013 do 
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30.06.2014 za smluvní nájemné ve výši 3.065 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-2013/0710 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: 19.07.2013 
 
 

R/1376/2013 - 103. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   vyh lašu je  

1.1.  výběrové řízení na prodej volné bytové jednotky 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 bytové jednotky 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. 1984/22  v čp. 1984, ulice Roháčova, Dvůr Králové nad Labem, 
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, st. p. č. 2338, 2339, p. p. č. 4829 
v rozsahu 637/7314 k celku, formou obálkové metody ve smyslu přílohy č. 1, za minimální 
nabídkovou cenu 874.989 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 výběrového řízení pro volnou bytovou jednotku č. 1984/22 ulice 
Roháčova čp. 1984, Dvůr Králové nad Labem na úřední desce Městského úřadu Dvůr 
Králové nad Labem. 

Termín: 12.07.2013 
 
 

R/1377/2013 - 103. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  udě lu je  

1.1. souhlas manželům Beranovým s podnájmem bytu č. 22 v čp. 2955 v ulici Štefánikova, Dvůr 
Králové nad Labem Elišce Bláhové, Heydukova 1089, Dvůr Králové nad Labem. 

 

 

R/1378/2013 - 103. 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. 4154 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Jakubovi 
Danielovi, ****** **, *** ** ******* 

 

 

R/1379/2013 - 103. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  dohodu o provedení úpravy vnitřního ostrova okružní křižovatky ulic Dukelská, 17. listopadu, 
Legionářská, Švehlova č. RIM/DOHO-2013/714 a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

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

Termín: 08.07.2013 
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R/1380/2013 - 103. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s umístěním plynové přípojky do části pozemkové parcely č. 3714/1 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem a se vstupem na pozemkovou parcelu č. 3714/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o umístění a právu provést stavbu číslo RIM/OSTA-2013/713 dle bodu 1.1. tohoto 
usnesení se společností MILETA a. s., se sídlem Husova 734, 508 01 Hořice 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: 08.07.2013 
 
 

R/1381/2013 - 103. 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: "Servisní a materiálová smlouva - centrální tiskové řešení" 
v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2012 - Pravidla pro 
zadávání zakázek malého rozsahu, 

1.2.  zveřejnění této veřejné zakázky na úřední desce městského úřadu a na internetových stránkách 
Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 

1.3.  složení hodnotící komise včetně náhradníků v předloženém znění, 

1.4.  provedení veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (správa veřejných 
zakázek) a následným využitím elektronické aukční síně ke konání soutěžního kola (e-aukce), 

1.5.  vedoucího odboru informatiky jako osobu oprávněnou jednat jménem zadavatele v rámci veřejné 
zakázky, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu OI 

2.1.1.  zajistit přípravu veřejné zakázky a její realizaci v navržených termínech, 
 

Termín: 12.08.2013 
 

2.1.2.  zajistit činnost hodnotící komise k 17.07.2013. 
 

Termín: 17.07.2013 
 
 

R/1382/2013 - 103. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s výší a způsobem kompenzace za neplnění hlášenek ze strany spol. Vera, s r. o., 

2 .   schva lu je  

2.1.  Dodatek č. 3 (OI/NAJE-2013/0661 - D-3) ke smlouvě o pronájmu a užívání programového 
vybavení Radnice VERA, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OI 

3.1.1.  předložit dodatek smlouvy starostce města k podpisu. 
 

Termín: 22.06.2013 
 
 

R/1383/2013 - 103. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Volejbalovému klubu VK Dvůr Králové nad Labem, Okružní 2319, na úhradu 
nákladů spojených se sportovní činností oddílu ve výši 50.000 Kč, 



Strana 13/14 

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace č. ŠKS/SMDO-2013/588 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: 08.07.2013 
 
 

R/1384/2013 - 103. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s převedením částky 95.000 Kč z rezervního fondu Domu dětí a mládeže Jednička, Spojených 
národů 1620, Dvůr Králové nad Labem, do investičního fondu, za účelem nákupu staršího 
užitkového vozidla. 

 

 

R/1385/2013 - 103. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje Domu dětí a mládeže Jednička, Dvůr 
Králové nad Labem, Spojených národů 1620, ve výši 18.000 Kč na projekt "19. ročník celostátní 
soutěže amatérských filmů JUNIORFILM - Memoriál Jiřího Beneše a Zlaté slunce Dvůr Králové 
nad Labem 2013 - školní kolo" a částku 19.000 Kč na projekt "Odpoledne na jedničku", 

1.2.  poskytnutí dotací z rozpočtu Ministerstva kultury na realizaci projektu Juniorfilm ve výši  
65.000 Kč a 15.000 Kč na soutěž Zlatá tužka, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku města jejich 
podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RAF 

3.1.1.  zapracovat poskytnuté dotace ve výši 18.000 Kč, 19.000 Kč, 65.000 Kč a 15.000 Kč do 
návrhu nejbližší rozpočtové změny. 

 
Termín: 30.07.2013 

 
 

R/1386/2013 - 103. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s výpůjčkami informačních tabulí v Husově ulici organizacím: Mateřská škola, Dvůr Králové nad 
Labem, Drtinova 1444, Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, 
Základní škola Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, Základní škola Podharť, 
Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884, Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem 
a Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatky č. 1 smluv o výpůjčce  (ŠKS/OVYP-2012/2155-D1, ŠKS/OVYP-2012/2154-D1, 
ŠKS/OVYP-2012/2156-D1, ŠKS/OVYP-2012/2149-D1, ŠKS/OVYP-2012/2162- D1) a dodatek  
č. 4 smlouvy o výpůjčce (ŠKS/OVYP- 2010/1207 - D4) v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

3.1.1.  předložit dodatky dle bodu 2.1. starostce města k podpisu. 
 

Termín: 28.06.2013 
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R/1387/2013 - 103. 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 činnosti, závěrečném účtu, zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 
dobrovolného svazku obcí Královská věnná města za rok 2012 a změnu stanov dobrovolného 
svazku obcí Královská věnná města. 

 

 

R/1388/2013 - 103. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s přijetím peněžního daru poskytnutého ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884, od 
Nadačního fondu Josefa Luxe v souvislosti s oceněním školy v soutěži Program podpory etické 
výchovy. 

 

 

R/1389/2013 - 103. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Oblastní charitě Hradec Králové, Komenského 266, 500 03 Hradec Králové, na 
úhradu části nákladů spojených s poskytováním sociální služby raná péče - Středisko rané péče 
Sluníčko ve výši 3.000 Kč a služby noclehárna - Dům Matky Terezy ve výši 3.000 Kč, klientům ze 
Dvora Králové nad Labem, 

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace č. ŠKS/SMDO-2013/0711 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS 

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

Termín: 08.07.2013 
 
 

R/1390/2013 - 103. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  záměr podání žádosti Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, 
o grant v rámci projektu "Popularizace technického vzdělávání na základních školách", 
vyhlášeného společností ŠKODA AUTO a. s. Mladá Boleslav, 

2 .   souh las í  

2.1.  v případě kladného vyřízení žádosti o poskytnutí grantu dle bodu 1.1. tohoto usnesení, s přijetím 
finančních prostředků poskytnutých Základní škole Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, 
Školní 1235. 

 

 

R/1391/2013 - 103. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  odměny za mimořádné aktivity ředitelce ZŠ Strž Šárce Šantrochové a ředitelce Pečovatelské 
služby Města Dvůr Králové nad Labem Marcele Hauke, dle zprávy. Výplata odměn je možná jen 
v rámci přidělených mzdových prostředků. 

 

 

 

 

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

               starostka města                  místostarosta 
   

 


