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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

107. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 30.07.2013 

 

R/1408/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky na 
akci: Nové osobní motorové vozidlo pro potřeby zajištění výkonu pravomoci Městské policie ve 
Dvoře Králové nad Labem 2 z 18.06.2013, 

2 .   rozhodu je  na  zák ladě  doporučení  hodnot íc í  k om ise 

2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, že nejvhodnější 
nabídkou je nabídka společnosti: Olfin Car Palace s. r. o., Královédvorská 101, 541 01 Trutnov, 
s cenou 613.527 Kč včetně DPH, 

3 .   schva lu je  

3.1.  kupní smlouvu č. MP/KUPN-2013/0836 dle bodu 2.1. tohoto usnesení s vítězným uchazečem 
výše uvedené veřejné zakázky a pověřuje starostku města podpisem smlouvy, 

4 .   uk ládá  
4.1.  určenému strážníkovi 

4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 
Termín: 02.08.2013 

 
4.1.2.  předložit kupní smlouvu č. MP/KUPN-2013/0836 starostce města k podpisu, 
 

Termín: 02.08.2013 
 

4.2.  vedoucímu RAF 
4.2.1.  zahrnout navýšení nákladů výše uvedené akce do návrhu nejbližší rozpočtové změny. 
 

Termín: 20.08.2013 
 
 

R/1409/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výši sazeb, dle přílohy č. 2, za pronájem nebytových prostor Hankova domu, městského 
kulturního zařízení, u nájemních smluv uzavíraných od 01.09.2013. Pro případ tvrdosti výše ceny 
a vzhledem k charakteru pronájmu může ředitel organizace výši nájemného poměrně snížit 
(např. pro neziskové organizace, školy, sociální služby, humanitární akce apod.). Takto snížené 
nájemné však nesmí být nižší než provozní náklady na nebytový prostor. 
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R/1410/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva kultury ČR na akci "Instalace CCTV (kamerový 
systém) v objektu Kohoutův dvůr - hlavní budova" ve výši 50.000 Kč. 

 

R/1411/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 
2428 a ve třídách Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, ve školním roce 
2012/2013, dle přílohy č. 2. 

 

 

R/1412/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  získání dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje Hankovu domu, městskému kulturnímu 
zařízení, náměstí Václava Hanky 299, Dvůr Králové nad Labem, ve výši 20.000 Kč na projekt 
"Dny R. A. Dvorského - 19. ročník", 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o poskytnutí dotace č. 13KPG01-0047 (ŠKS/SMDO-2013/765) a pověřuje starostku 
města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

3.1.1.  předložit starostce města smlouvu k podpisu, 
Termín: 19.08.2013 

3.2.  vedoucímu RAF 
3.2.1.  zapracovat poskytnutou dotaci ve výši 20.000 Kč do návrhu nejbližší rozpočtové změny. 
 

Termín: 20.08.2013 
 
 

R/1413/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  program a předpokládaný rozpočet Svatováclavského posvícení 2013 s prezentací spolkové 
činnosti ve Dvoře Králové nad Labem, dle důvodové zprávy, které se uskuteční 28.09.2013. 

 

 

R/1414/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádosti Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884, o grant na 
projekt "Vybavení školy stavebnicemi Merkur", 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 Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 
884. 

 

 

R/1415/2013 - 107. 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 získání finančních prostředků ve výši 20.000 EUR od Národní agentury pro evropské  
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vzdělávací programy v programu Partnerství škol Comenius, na projekt "Umělecké obrázky 
(fotografie) minulosti a přítomnosti". 

 

 

R/1416/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádosti Domem dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 
1620, o dotaci z grantového programu Dopravní výchova pro rok 2013 společnosti ŠKODA 
AUTO a. s. Mladá Boleslav na projekt „Po silnici, po chodníčku, po celý rok na Jedničku”, 

2 .   souh las í  

2.1.  s přijetím finančních prostředků v případě kladného vyřízení žádosti uvedené v bodě 1.1 tohoto 
usnesení. 

 

 

R/1417/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   udě lu je  

1.1.  souhlas Pečovatelské službě Města Dvůr Králové nad Labem k přijímání darů účelově určených 
na tisk a tvorbu propagačních materiálů, na základě písemné darovací smlouvy, 

2 .   uk ládá  
2.1.  ředitelce Pečovatelské služby 

2.1.1.  oznámit radě města celkovou částku finančních prostředků získaných formou darů na účel 
daný bodem 1.1. tohoto usnesení, za příslušný kalendářní rok, vždy k 31.01. následujícího 
roku. 

Termín: 31.01.2014 
 
 

R/1418/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace společnosti DECARO RMG, s. r. o., Husovo náměstí 1702, Hostivice, ve výši 
6.000 Kč na částečnou úhradu výdajů účasti ** ***********, ** *********, ** *****, ** *****, ** ******* * 
** ******** na republikovém finále Odznaku Všestrannosti Olympijských vítězů, 

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace č. ŠKS/SMDO - 2013/0791 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: 20.08.2013 
 
 

R/1419/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137, 
Dvůr Králové nad Labem, ve výši 11.000 Kč na úhradu propagace, věcných darů a zajištění 
programu oslav 100. výročí atletického oddílu, 

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace č. ŠKS/SMDO - 2013/0793 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: 20.08.2013 
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R/1420/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s programem a finanční podporou oslav 80. výročí založení Tyršova koupaliště, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zapracovat do nejbližší rozpočtové změny navýšení ORJ 16 o 31.000 Kč. 
 

Termín: 20.08.2013 

R/1421/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí daru Veronice Kolářové, ********* ****, **** ******* *** *****, ve výši 900 Kč na úhradu 
nájemného sportoviště - softballového hřiště na Hrubých Lukách na sportovně - kulturní akci 
"Softball mač a neb návrat hvězd", 

1.2.  smlouvu o poskytnutí daru č. ŠKS/DAR - 2013/0804 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 smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení k podpisu starostce města. 
 

Termín: 20.08.2013 
 
 

R/1422/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr výpůjčky náměstí T. G. Masaryka pro pořádání farmářských trhů a pověřuje starostku 
města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  předložit záměr výpůjčky náměstí T. G. Masaryka pro pořádání farmářských trhů starostce 
města k podpisu, 

Termín: 31.07.2013 
 

2.1.2.  zveřejnit po dobu 15 dnů záměr výpůjčky náměstí T. G. Masaryka na úřední desce úřadu. 
 

Termín: 31.07.2013 
 
 

R/1423/2013 - 107. 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 22.05.2013. 

 

 

R/1424/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  průběžné plnění úkolů uložených radou města k 30.06.2013, 

2 .   schva lu je  

2.1.  nové termíny u nesplněných a oddálených úkolů uložených radou města dle přílohy č. 1 a č. 2. 

 

 

R/1425/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z jednání komise dopravy RM z 15.07.2013, 
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2.   souh las í  

2.1.  v bodě č. 2 a) s navrženou variantou B ve zpracované studii řešení křižovatky ulic Vrchlického 
a Nedbalova s vazbou na parametry nového mostu, 

2.2.  v bodě č. 2 b) s doplněním dopravního značení na mostě Jana Palacha, 

2.3.  v bodě č. 3 s pokračováním příprav projektů cyklistické dopravy, 

2.4.  v bodě č. 3 s vyrovnáním a zvýšením zábradlí na nábřeží Benešově, 

2.5.  v bodě č. 5 a) s realizací dopravního značení v ulici Klazarova a Všehrdova, omezení průjezdu 
nákladními vozidly nad 3,5 t, 

2.6.  v bodě č. 5 b) s omezením parkování vozidel v ulici Heydukova, 

2.7.  v bodě č. 5 c) s zjednosměrněním lokality Kotkova, 

2.8.  v bodě č. 5 d) s omezením  průjezdu nákladními vozidly nad 6 t na Podháji, 

2.9.  v bodě č. 6 a) s obnovením vodorovného dopravního značení s vyznačením parkování na 
náměstí Odboje, 

2.10.  v bodě č. 6 b) s doplněním dopravních značek, turistické cíle, na silnici č. I/37 ve směru od 
Jaroměře a Trutnova, 

2.11.  v bodě č. 6 c) s posunutím informativních radarů, 

3 .   nesouh las í  

3.1.  v bodě č. 5 e) s omezením tonáže v ulici Sukova, 

3.2.  v bodě č. 5 f) s omezením parkování před jídelnou v ulici Eklova, 

3.3.  v bodě č. 5 g) s doplněním přechodu pro chodce v ulici Eduarda Zbroje, 

3.4.  v bodě č. 5 h) upravovat stávající stav průjezd ke garážím v ulici R. A. Dvorského, 

4 .   doporuču je  

4.1.  v bodě č. 6 d)  jednat s vlastníkem nově vsazených stromů v ulici Vorlešská o možnosti jejich 
přesazení, 

5 .   uk ládá  
5.1.  vedoucí RIM 

5.1.1.  v bodě č. 2 a) zajistit zpracování projektové dokumentace na stavbu nového mostu 
v navržené variantě B, 

Termín: 31.12.2014 
 

5.1.2.  v bodě č. 2 b) zajistit realizaci doplnění dopravního značení na mostě Jana Palacha, 
 

Termín: 31.10.2013 
 

5.1.3.  v bodě č. 3 zajistit vyrovnání a zvýšení zábradlí na Benešově nábřeží, 
Termín: 31.05.2014 

 
5.1.4.  v bodě č. 5 a) zajistit realizaci omezení provozu v ulici Klazarova a Všehrdova, 
 

Termín: 31.10.2013 
 

5.1.5.  v bodě č. 5 b) zajistit realizaci omezení parkování vozidel v ulici Heydukova, 
Termín: 31.10.2013 

 
5.1.6.  v bodě č. 5 c) zajistit realizaci zjednosměrnění lokality Kotkova, 

Termín: 31.10.2014 
 

5.1.7.  v bodě č. 5 d) zajistit realizaci omezení provozu na Podháji, 
Termín: 30.06.2014 

 
5.1.8.  v bodě č. 6 a) zajistit realizaci vodorovného dopravního značení na přechodu pro chodce 

a vyznačení parkování na náměstí Odboje, 
Termín: 30.6.2014 

 
5.1.9.  v bodě č. 6 b) zajistit realizaci doplnění dopravních značek, turistické cíle na silnici č. I/37 

ve směru od Jaroměře a Trutnova, 
Termín: 30.06.2014 
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5.1.10.  v bodě č. 6 c) zajistit realizaci přesunutí informativních radarů, 
Termín: 30.6.2014 

 
5.1.11.  v bodě č. 6 d) jednat s vlastníkem nově vsazených stromů v ulici Vorlešská, o jejich 

přesazení, 
Termín: 31.10.2013 

 
5.2.  vedoucímu RAF 

5.2.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky na realizaci navržených úprav do návrhu nejbližší 
rozpočtové změny roku 2013. 

Termín: 20.08.2013 
 
 

R/1426/2013 - 107. 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 ve výši 40.000 Kč za umístění v soutěži "Čistá obec 2013", 

1.2.  darovací smlouvu č. OŽP/DAR-2013/0798 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 darovací smlouvu č. OŽP/DAR-2013/0798 starostce města k podpisu, 
 

Termín: 19.08.2013 
2.2.  vedoucímu RAF 

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

Termín: 20.08.2013 
 
 

R/1427/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s odvodem hotovostí, vybraných z parkovacích automatů v majetku města Dvůr Králové nad 
Labem, v zajištěných obalech peněžnímu ústavu Československá obchodní banka, a. s., 

2 .   schva lu je  

2.1.  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 Smlouvu o příjmu hotovosti v zajištěných 
obalech, ES č. RAF/-2013/0807 s Československou obchodní bankou, se sídlem Praha 5, 
Radlická 333/150 včetně výjimky v placení této služby prostřednictvím měsíčního paušálu 
a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RAF 

3.1.1.  předložit starostce města k podpisu Smlouvu o příjmu hotovosti v zajištěných obalech, ES 
č. RAF/-2013/0807 v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení. 

 
Termín: 06.08.2013 

 
 

R/1428/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr nakoupit silovou elektrickou energii  na období od 01.01.2014  do 31.12.2015 pro město 
a jeho příspěvkové organizace i vlastněné společnosti s ručením omezeným formou burzovního 
komoditního obchodu, 

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

1.3.  Smlouvu o zprostředkování burzovních komoditních obchodů se společností FIN-servis, a. s. 
Kladno se sídlem Dr. Vrbenského 2040, 272 01 Kladno, Plnou moc pro společnost  
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FIN-servis, a. s. Kladno se sídlem Dr. Vrbenského 2040, 272 01 Kladno, Žádost o zařazení do 
evidence účastníků obchodování elektřiny a Smlouvu o centralizovaném zadávání a pověřuje 
starostku města jejich podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM 

2.1.1.  předložit schválené materiály starostce města k podpisu, 
Termín: 10.09.2013 

 
2.2.  vedoucímu RAF 

2.2.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky pro realizaci burzovního obchodu do návrhu nejbližší 
rozpočtové změny. 

 
Termín: 20.08.2013 

 
 

R/1429/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z otevírání obálek a protokol o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky na stavební práce 
z 24.07.2013 na akci: "Provedení živičného krytu části budoucí cyklostezky na nábřeží  
E. Beneše" ve Dvoře Králové nad Labem, 

2 .   rozhodu je  na  zák ladě  doporučení  hodnot íc í  k om ise 

2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, že nejvhodnější 
nabídkou je nabídka firmy: 
Strabag a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, za nabídnutou cenu 430.961 Kč bez DPH,  

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo č. RIM/DILO-2013/0826 s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky 
a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí RIM 

4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku. 
Termín: 15.08.2013 

 
4.1.2.  předložit smlouvu o dílo starostce města k podpisu 

Termín: 15.08.2013 
 
 

R/1430/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  protokol z otevírání obálek s nabídkami, zprávu o posouzení nabídek a protokol o průběhu  
e-aukce veřejné zakázky na akci: "Rekonstrukce noclehárny v areálu Domu Žofie, Bezručova 
1006, Dvůr Králové nad Labem", 

2 .   rozhodu je  na  zák ladě  doporučení  hodnot íc í  k om ise 

2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, že nejvhodnější 
nabídkou je nabídka firmy STAFI spol. s r. o., se sídlem Rokycanova 2796, Dvůr Králové nad 
Labem, s nabídkovou cenou 441.489,60 Kč včetně DPH, 

2.2.  o dalším pořadí podle výhodnosti nabídek takto: 
2. Pavel Hauser - Stavhaus, Dvůr Králové nad Labem, s cenou 441.634,50 Kč včetně DPH 
3. J. Pišta a spol. společnost s r. o., Dvůr Králové nad Labem, s cenou 451.960 Kč včetně DPH, 

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo č. RIM/DILO-2013/0803 s vítězným uchazečem uvedené veřejné zakázky 
a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí RIM 

4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejich výsledcích, 
Termín: 09.08.2013 

 
4.1.2.  předložit smlouvu o dílo starostce města k podpisu, 

Termín: 06.08.2013 



Strana 8/21 

 
4.2.  ředitelce Pečovatelské služby 

4.2.1.  provést odvod z investičního fondu příspěvkové organizace Pečovatelská služba města 
Dvůr Králové nad Labem do rozpočtu zřizovatele, který zřizovatel nařizuje dle zákona  
č. 250/2000 Sb. ve výši 441.500 Kč. 

Termín: 15.08.2013 
 
 

R/1431/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z otevírání obálek a protokol o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky na stavební práce 
z 24.07.2013 na akci: "Rekonstrukce místní komunikace na Rovinkách" ve Dvoře Králové nad 
Labem - Lipnici, 

 

2 .   rozhodu je  na  zák ladě  doporučení  hodnot íc í  k om ise 

2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, že nejvhodnější 
nabídkou je nabídka firmy: 
Strabag a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, za nabídnutou cenu 639.827 Kč bez DPH,  

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo č. RIM/DILO-2013/0825 s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky 
a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí RIM 

4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 
Termín: 15.08.2013 

 
4.1.2.  předložit smlouvu o dílo starostce města k podpisu. 

Termín: 15.08.2013 
 
 

R/1432/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z otevírání obálek a protokol o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky na služby 
z 24.07.2013 na akci: "Generální oprava dvou kusů kompresorů NF 611" ve strojovně ZS ve 
Dvoře Králové nad Labem, 

2 .   rozhodu je  na  zák ladě  doporučení  hodnot íc í  k om ise 

2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, že nejvhodnější 
nabídkou je nabídka firmy: 
CHLAZENÍ CHOCEŇ, spol. s r. o., Pernerova 80, 565 01 Choceň, za nabídnutou cenu  
554.001 Kč bez DPH, 

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky a pověřuje starostku města 
jejím podpisem, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí RIM 

4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 
Termín: 15.08.2013 

 
4.1.2.  předložit smlouvu o dílo č. RIM/DILO-2013/0824 starostce města k podpisu, 
 

Termín: 15.08.2013 
4.2.  vedoucímu RAF 

4.2.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky získané přesunem v rámci ORJ 38 do návrhu 
nejbližší rozpočtové změny. 

 
Termín: 20.08.2013 
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R/1433/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s podmínkami Královéhradeckého kraje ke zřízení stavby a provozu energetického vedení 
a zařízení a s tím souvisejícím omezením užívání nemovitosti vyvolaným uložením vedení 
a zařízení VO do silničního pomocného pozemku v ul. Spojených národů, silnice II/299  
v kat. úz. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu č. RIM/1402/OSTA-2013/0801 mezi Správou silnic Královéhradeckého kraje a městem 
Dvůr Králové nad Labem s názvem "Smlouva o podmínkách zřízení stavby a provozu 
energetického vedení a zařízení a o omezení užívání nemovitosti" a pověřuje starostku města 
jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM 

3.1.1.  předložit smlouvu č. RIM/1402/OSTA-2013/0801 s názvem "Smlouva o podmínkách zřízení 
stavby a provozu energetického vedení a zařízení a o omezení užívání nemovitosti" na 
akci: "Rekonstrukce VO v ul. Spojených národů" ve Dvoře Králové nad Labem starostce 
města k podpisu. 

Termín: 15.08.2013 
 
 

R/1434/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  

1.1.  řediteli TSm vybrat nejvhodnější nabídku veřejné zakázky malého rozsahu na pokládku 
asfaltobetonových směsí na místních komunikacích ve Dvoře Králové nad Labem, kterou byla 
hodnotící komisí určena nabídka společnosti STRABAG a. s., odštěpný závod Ostrava, oblast 
Západ, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, s nabídkovou cenou (dle aritmetického průměru 
jednotlivých cen za jednotlivé směsi) 201 Kč bez DPH/m2. 

 

 

R/1435/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem 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", společnosti Lesy města Dvůr Králové nad Labem 
s. r. o., IČ 27553884, se sídlem Raisova 2824, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  dodatek č. RIM/NAJE-2009/20 - D-7 k nájemní smlouvě z 19.01.2009, jehož nedílnou součástí je 
příloha č. 1 - Soupis lesních a ostatních pozemků, nemovitostí, se stavem k 17.07.2013,  
v souladu s bodem č. 1.1. tohoto usnesení  a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  předložit dodatek dle bodu 1.2. starostce města k podpisu. 
Termín: 10.08.2013 

 
 

R/1436/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 3528, č. 3557, č. 4159,  
č. 4160, č. 4162, č. 4163, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, v rozsahu dle geometrického 
plánu č. 4291-16/2013 za jednorázovou finanční náhradu ve výši 34.364 Kč včetně příslušné 
sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene číslo NET/OSNM/238-1/2013-3 (ES RIM/VB-2013/778) 
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, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

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

Termín: 19.08.2013 
 
 

R/1437/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr bezúplatného převodu pozemkové parcely č. 429/8 o výměře 106 m2, částí pozemkových 
parcel č. 429/2 dílu "a" o výměře 880 m2, č. 45/2 dílu "d" o výměře 3 m2, č. 429/4 dílu "e" 
o výměře 3 m2, části stavební parcely č. 10 dílu "b" o výměře 6 m2, všechny v k. ú. Žireč Městys 
do vlastnictví Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

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

Termín: 31.07.2013 
 
 

R/1438/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit prodej pozemkových parcel č. 555, č. 607/2, obě v k. ú. Žirecká Podstráň, za dohodnutou 
kupní cenu ve výši 121.935 Kč Miroslavovi Vrabcovi, ******* ******** **, *** ** **** ******* *** *****, 

1.2.  schválit kupní smlouvu číslo RIM/KUPP-2013/779 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřit starostku města jejím podpisem. 

 

 

R/1439/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat 1/3 podíl stavební parcely č. 7 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové za kupní cenu ve 
výši 180 Kč/m2, 

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: 01.08.2013 

 
 

R/1440/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 1113/3, č. 3544, obě  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 6.400 Kč bez 
příslušné sazby DPH a s provedením stavby v pozemkových parcelách č. 1113/3, č. 3544, obě 
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o právu provést stavbu a o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo: 
IP-12-2005029/VB/1 (ES-RIM/BUDO-2013/781) s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín 
IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na základě plné moci zastoupena Zdeňkem 
Rydvalem, 5. května 717, 512 51 Lomnice nad Popelkou 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: 19.08.2013 
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R/1441/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodeje pozemkové parcely č. 4744 o výměře 11 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 prodeje dle 
článku 1.1. tohoto usnesení. 

Termín: 31.07.2013 
 
 

R/1442/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  zrušit usnesení č. Z/309/2012 - 14. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem z 13.09.2012, 
kterým byla schválena směna části pozemkové parcely č. 567 za část pozemkové parcely  
č. 1245 a část stavební parcely č. 1174/2, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  schválit prodej části pozemkové parcely č. 567 o výměře cca 140 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2 z důvodu provedení obnovení opěrné zdi za podmínky 
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu průchodu a průjezdu ke stavební parcele č. 510 
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, zřízení věcného břemene pro stávající veřejné osvětlení 
a obnovení opěrné zdi v původním vzhledu a rozsahu do dvou let od podpisu budoucí smlouvy 
Danielu Lukešovi ml., ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.3.  pověřit starostku města podpisem budoucí smlouvy o prodeji nemovitosti a zřízení věcných 
břemen obsahující obligatorní náležitosti dle bodu 1.2. tohoto usnesení. 

 

 

R/1443/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit bezúplatné nabytí pozemkových parcel č. 3564/5 o výměře 19 m2, č. 3564/6 o výměře  
12 m2, č. 3564/8 o výměře 3 m2, 3564/9 o výměře 24 m2, č. 4808 o výměře 153 m2, č. 4809 
o výměře 35 m2, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem od Královéhradeckého kraje, 
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové. 

 

 

R/1444/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr bezúplatného převodu pozemkových parcel č. 148/1 o výměře 5.963 m2, č. 4006/3 
o výměře 21 m2, č. 4006/2 o výměře 9 m2, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem do vlastnictví 
Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

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

 
Termín: 31.07.2013 

 
 

R/1445/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informaci ohledně nedořešeného majetkového vypořádání k pozemkům pod stávajícími chodníky 
v Žirči, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  zahájit jednání o vypořádání vlastnictví k pozemkům pod stávajícími chodníky v Žirči 
s dotčenými vlastníky pozemků. 

 
Termín: 30.08.2013 
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R/1446/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene spočívajícího v právu průchodu a průjezdu přes 
pozemkovou parcelu č. 2098/5 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za jednorázovou finanční 
náhradu ve výši 5.000 Kč vč. příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene číslo RIM/VB-2013/783 s Jiřím Benešem, ****** ***, *** ** 
****** 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: 19.08.2013 
 
 

R/1447/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  své usnesení č. R/1187/2013 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem z 09.04.2013, 

2 .   souh las í  

2.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 3713 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 8.580 Kč bez příslušné sazby DPH  
a s provedením stavby na pozemkové parcele č. 3713 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby  
IP-12-2004728/VB/3A (ES-RIM/BUDO-2013/782) 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, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí RIM-EMM 

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

Termín: 19.08.2013 
 
 

R/1448/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 133 v čp. 400 ul. Švehlova, Dvůr Králové nad Labem jako byt bez 
předběžného určení za min. cenu 2.085 Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) dle 
Pravidel pro hospodaření s městskými byty, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 133 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: 09.08.2013 

 
 

R/1449/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 211 v čp. 400 ul. Švehlova, Dvůr Králové nad Labem jako byt bez 
předběžného určení za min. cenu 3.434 Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) dle 
Pravidel pro hospodaření s městskými byty, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 211 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), 
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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: 09.08.2013 
 
 

R/1450/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   vyh lašu je  

1.1.  prodej nebytového prostoru v domě čp. 511 ul. Tylova, Dvůr Králové nad Labem včetně 
spoluvlastnického podílu o velikosti 839/5052 na spol. částech domu a st. p. č. 849/1 v obci  
a k. ú. Dvůr Králové nad Labem - č. 511/2 - prodejna a příslušenství o celkové výměře 83,90 m2 
ve výběrovém řízení obálkovou metodou ve smyslu přílohy č. 1 za minimální nabídkovou cenu 
601.065 Kč, 

2 .   schva lu je  

2.1.  složení komise pro otevírání obálek a zároveň pro hodnocení nabídek ve složení Jan Bém, Petr 
Krejcar, Elena Mocová  a náhradníky ve složení Dušan Kubica, Petr Vojtěch a Iva Škopová, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

3.1.1.  zveřejnit podmínky výběrového řízení na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad 
Labem. 

Termín: 09.08.2013 
 
 

R/1451/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 21 v čp. 940, v ul. Tyršova ve Dvoře Králové nad Labem k 31.07.2013 
s Karolínou Kotíkovou a Martinem Kotíkem, oba bytem ******* *** ***, **** ******* *** *****, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy RIM/DOUS-2013/0785 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: 31.07.2013 

 
 

R/1452/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 9 v čp. 830 v ulici Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, Jitce Sobotkové, ******* 
*** ***, *** ** **** ******* *** ***** na dobu určitou 2 roky od 01.09.2013 do 31.08.2015 za smluvní 
nájemné ve výši 5.127 Kč/měsíc,  

1.2.  nájemní smlouvu č. RIM/ONBT-2013/0786 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: 16.08.2013 
 
 

R/1453/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 6 v čp. 830 v ulici Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, Jiřině a Jiřímu 
Tydrychovým, ******* *** ***, *** ** **** ******* *** ***** na dobu určitou 2 roky od 01.08.2013 do 
31.07.2015 za smluvní nájemné ve výši 3.255 Kč/měsíc,  
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1.2.  nájemní smlouvu č. RIM/ONBT-2013/0786 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: 01.08.2013 
 
 

R/1454/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 12 v čp. 1989 nábřeží Benešovo Dvůr Králové nad Labem, jako bytu sociálního, 
přiděleného v mimořádně tíživé životní situaci Pavlíně Peckové, ******* ******** **** **** ******* *** 
*****, na dobu určitou 2 roky, tj. od 01.10.2013 do 30.09.2014 za smluvní nájemné ve výši  
3.163 Kč/měsíc a od 01.10.2014 do 30.09.2015 za smluvní nájemné ve výši 3.637 Kč/měsíc, za 
podmínky, že v případě uvolnění jiného adekvátního bytu bude tento byt paní Peckové přidělen, 

1.2.  nájemní smlouvu RIM/ONBT-2013/0788 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: 16.08.2013 
 
 

R/1455/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části stavební parcely č. 66 o výměře 20 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem firmě 
SEEL s. r. o., se sídlem náměstí T. G. Masaryka 40, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, za 
celkovou dohodnutou cenu 2.000 Kč/rok, 

1.2.  nájemní smlouvu č. RIM/NAJE-2013/802 dle bodu 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: 01.08.2013 
 
 

R/1456/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výpůjčku části stavební parcely č. 66 o výměře 20 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem Farní 
charitě Dvůr Králové nad Labem, zastoupenou ředitelkou Mgr. Kateřinou Hojnou, se sídlem 
náměstí Palackého 99, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,  

1.2.  smlouvu o výpůjčce č. RIM/OSTA - 2013/805 dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku 
města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

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

Termín: 01.08.2013 
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R/1457/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části pozemkové parcely č. 2020/3 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: 07.08.2013 

 
 

R/1458/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  usnesení R/1375/2013-103. RM z 18.06.2013, kterým schválila pronájem bytu č. 22 v čp. 2900 
v ulici Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem na dobu určitou 1 rok od 01.07.2013 do 
30.06.2014 za smluvní nájemné ve výši 3.065 Kč/ měsíc Jaroslavě Matoušové, Sladkovského 
544, Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  jako výhodnější nabídku pronájem bytu č. 22 v čp. 2900, v ulici Eduarda Zbroje, Dvůr Králové 
nad Labem Miloši Špeťuchovi, ******* ******** ****, **** ******* *** ***** na dobu určitou 1 rok od 
01.08.2013 do 31.07.2014 za smluvní nájemné ve výši 3.040 Kč/měsíc, za předpokladu, že 
uhradí před podpisem nájemní smlouvy kauci ve výši trojnásobku měsíčního nájemného včetně 
plnění poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu, 

2.2.  nájemní smlouvu RIM/ONBT-2013/0710 v souladu s bodem 2.1. a pověřuje starostku města jejím 
podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

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

Termín: 01.08.2013 
 
 

R/1459/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 131 v čp. 1296, Komenského, Dvůr Králové nad Labem na dobu určitou  Josefu 
Bláhovi, ********** ****, **** ******* *** *****, na dobu určitou 1 rok od 01.09.2013 do 31.08.2014 za 
nájemné ve výši 1.199 Kč/ měsíc, kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného včetně plnění 
poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu bude uhrazena ve splátkách, tj. 1.000 Kč měsíčně 
nejdéle do 28.02.2014, odchylně od Pravidel pro hospodaření s městskými byty, 

1.2.  nájemní smlouvu RIM/ONBT-2013/0790 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: 16.08.2013 
 
 

R/1460/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výpůjčku 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, 

1.2.  smlouvu o výpůjčce č. RIM/OVYP-2013/0757, uzavřenou mezi městem Dvůr Králové nad Labem, 
jako půjčitelem a Řádem svatého Huberta, občanské sdružení, Horní Krupá 118,  
580 01 Havlíčkův Brod, jako vypůjčitelem a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

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

Termín: 16.08.2013 
 
 

R/1461/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  přidělení sociálního bytu č. 1 v čp. 830 Kotkova ulice v mimořádně tíživé životní situaci Janě 
Vránové, ******* ** ** ******** *** **, **** ******* *** *****, na dobu určitou 1 rok od 01.08.2013 do 
31.07.2014 za smluvní nájemné 2.652 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu RIM/ONBT-2013/0792 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: 01.08.2013 
 
 

R/1462/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  udě lu je  

1.1. souhlas společnosti JUTA, a. s. s podnájmem bytu č. 41 v čp. 2955 v ulici Štefánikova, Dvůr 
Králové nad Labem, Václavu Faltovi, ********* ** ***, ********* *** *****. 

 

 

R/1463/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 42 v čp. 1989, nábřeží Benešovo ve Dvoře Králové nad Labem 
k 31.07.2013 s Norbertem Kreislem,  nábřeží Benešovo 1989, Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy RIM/DOUS-2013/0837 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

1.3.  výměnu bytu č. 42 v čp. 1989 na nábřeží Benešově Dvůr Králové nad Labem za byt č. 21  
v čp. 1989 na nábřeží Benešově Dvůr Králové nad Labem Norbertu Kreislovi, ******* ******** ****, 
**** ******* *** *****, na dobu neurčitou od 01.08.2013 za smluvní nájemné 1.896 Kč/měsíc, 

1.4.  nájemní smlouvu RIM/ONBT-2013/0819 v souladu s bodem 1.3. 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: 01.08.2013 
 

2.1.2.  předložit nájemní smlouvu dle bodu 1.4. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 01.08.2013 
 
 

R/1464/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   vyh lašu je  

1.1.  prodej posledních bytových jednotek v domech s již prodanými bytovými jednotkami v souladu se 
zákonem 72/1994 Sb., stávajícím nájemníkům: 
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a) č. 539/12 v domě čp. 539, v ulici Sladkovského, v obci a k. ú. Dvůr Králové nad Labem včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 500 ve výši 6138/34805 za 
nabídkovou cenu 248.651 Kč, 
b) č. 2331/41 v domě čp. 2331, v ulici Elišky Krásnohorské, v obci a k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 3682, 3683, 
3684, 3685 ve výši 6510/416700 za nabídkovou cenu 527.339 Kč a pověřuje starostku města 
podpisem těchto nabídek. 
 
 
 

R/1465/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat pozemkovou parcelu č. 1226/3 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za cenu  
100 Kč/m2, 

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: 07.08.2013 

 
 

R/1466/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  umístění stavby včelína o rozměru 5,2 x 3 m na pozemkovou parcelu č. 680 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem (areál parku Schulzovy sady). 

 

 

R/1467/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   udě lu je  

1.1.  souhlas Naděždě Baierové, ******** ****, **** ******* *** ***** k podnájmu nebytového prostoru č. 1 
v čp. 2963, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem Janě Vébrové, ********* ****, **** ******* *** 
***** a Pavle Kotíkové, ****** **, **** ******* *** *****, na dobu určitou od 01.08.2013 do 
30.06.2015. 

 

 

R/1468/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat stavební parcely č. 2651/2, č. 2652/2 a č. 2653/2, všechny  v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem, za cenu 350 Kč/m2, 

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: 08.08.2013 

 
 

R/1469/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu o dodávce tepelné energie č. 69904239_1 (ES-RIM/OSTA-2013/0806) včetně příloh č. 1 
- 6, které jsou nedílnou součástí, s ČEZ, a. s., Duhová 2/1444, Praha 4 a pověřuje starostku 
města podpisem smlouvy a příslušných příloh, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

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

Termín: 19.08.2013 
 

R/1470/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  usnesení číslo R/1371/2013 - 103. Rada města Dvůr Králové nad Labem z 18.06.2013, 

2 .   schva lu je  

2.1.  pronájem části domu čp. 112 a části stavební parcely č. 111, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
za jednorázovou finanční náhradu ve výši 10.000 Kč, 

2.2.  pronájem části domu čp. 741 a části stavební parcely č. 82/2, obě v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 10.000 Kč, 

2.3.  smlouvu o pronájmu umístění převěsu a rozvodné skříně č. RIM/NAJE-2013/808 s Milanem 
Valtrem a RNDr. Helenou Valtrovou, ********** ****, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku 
města jejím podpisem, 

2.4.  smlouvu o pronájmu umístění převěsu a rozvodné skříně č. RIM/NAJE-2013/809 s Milanem 
Valtrem a RNDr. Helenou Valtrovou, ********** ****, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku 
města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

3.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 2.3. tohoto usnesení starostce města k podpisu, 
 

Termín: 19.08.2013 
 

3.1.2.  předložit smlouvu dle bodu 2.4. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 19.08.2013 
 
 

R/1471/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat část pozemkové parcely č. 947/1 o výměře 7 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
oddělenou geometrickým plánem č. 4337-218/2013 a označenou jako nově vzniklá pozemková 
parcela č. 947/3 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2, 

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: 31.07.2013 

 
 

R/1472/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr směnit část stavební parcely č. 1125 o výměře 1 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
oddělenou geometrickým plánem č. 4295-17/2013 a označenou jako díl "c", za část stavební 
parcely č. 1133 o výměře 0,10 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem oddělenou geometrickým 
plánem č. 4295-17/2013 a označenou jako díl "b", 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

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

 
Termín: 31.07.2013 
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R/1473/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 3962/1, č. 3962/2, obě 
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 50 Kč bez příslušné 
sazby DPH za běžný metr vedení po zatíženém pozemku, 

1.2.  se zřízením úplatného věcného břemene na stavební parcele č. 4662 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 50 Kč bez příslušné sazby DPH za běžný metr 
vedení po zatíženém pozemku, 

1.3.  se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 2613/2, stavební parcele  
č. 4103, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 50 Kč 
bez příslušné sazby DPH za běžný metr vedení po zatíženém pozemku, 

1.4.  se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 751/3, č. 751/15, 
stavebních parcelách č. 2404, č. 5727, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za jednorázovou 
finanční náhradu ve výši 200 Kč bez příslušné sazby DPH za běžný metr vedení po zatíženém 
pozemku s tím, že nejnižší cena za zřízení věcného břemene je stanovena na částku 5.000 Kč 
bez příslušné sazby DPH, 

1.5.  se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 596/5, stavební parcele  
č. 1432, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu, která bude 
stanovena znaleckým posudkem s tím, že nejnižší cena za zřízení věcného břemene je 
stanovena na částku 10.000 Kč bez příslušné sazby DPH, 

1.6.  s umístěním podzemního vedení metropolitní sítě do části pozemkové parcely č. 677/19  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. RIM/BUDO-2013/812 v souladu 
s bodem 1.1. tohoto usnesení se společností  ZOO Dvůr Králové a. s., Štefánikova 1029,  
544 01 Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2.2.  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. RIM/BUDO-2013/813 v souladu 
s bodem 1.2. tohoto usnesení se společností TMW, a. s., Nedbalova 573, 544 01 Dvůr Králové 
nad Labem a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2.3.  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. RIM/BUDO-2013/814 v souladu 
s bodem 1.3. tohoto usnesení se společností TEXTIL INVEST GROUP a. s., Na Poříčí 1041/12, 
110 00 Praha 1, Nové Město a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2.4.  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. RIM/BUDO-2013/815 v souladu 
s bodem 1.4. tohoto usnesení s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem 
Královéhradeckého kraje, nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové 3 a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

2.5.  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. RIM/BUDO-2013/816 v souladu 
s bodem 1.5. tohoto usnesení s Českou republikou - Krajským ředitelstvím policie 
Královéhradeckého kraje, Ulrichovo náměstí 810/4, 501 01 Hradec Králové a pověřuje starostku 
města jejím podpisem, 

2.6.  smlouvu o umístění a právu provést stavbu č. RIM/OSTA-2013/817 v souladu s bodem  
1.6. tohoto usnesení s MUDr. Josefem Matysem, ************ ***, *** ** **** ******* *** ***** 
a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

3.1.1.  předložit smlouvy dle bodů 2.1. - 2.6. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 19.08.2013 
 
 

R/1474/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  dohodu o uložení chráničky č. RIM/DOHO-2013/818 se společností JUTA, a. s., Dukelská 417, 
544 15 Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

 

 

 



Strana 20/21 

2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

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

Termín: 19.08.2013 
 

R/1475/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 1 v čp. 587 v ul. Vrchlického Dvůr Králové nad Labem, jako bytu sociálního, 
přiděleného v mimořádně tíživé životní situaci Miloši a Miladě Menclovým, *********** **. ***, ***** 
******* *** *****, na dobu určitou 2 roky, tj. od 31.07.2013 do 30.07.2014 za smluvní nájemné ve 
výši 5.511 Kč/měsíc a od 31.07.2014 do 30.07.2015 za smluvní nájemné ve výši 6.337 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu RIM/ONBT-2013/0811 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: 31.07.2013 
 
 

R/1476/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části pozemkové parcely č. 192/2 o výměře 176 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za 
cenu 5 Kč/m2/rok, tj. za roční nájemné 880 Kč Tomáši Goldšmídovi, ***** ********* ****, *** ** **** 
******* *** *****, 

1.2.  nájemní smlouvu č. RIM/NAJE-2013/820 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: 24.08.2013 
 
 

R/1477/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 3 v čp. 830 v ulici Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, Jaroslavu Procházkovi, 
******* *** ***, *** ** **** ******* *** ***** na dobu určitou 2 roky od 31.07.2013 do 30.07.2015 za 
smluvní nájemné ve výši 2.840 Kč/měsíc,  

1.2.  nájemní smlouvu č. RIM/ONBT-2013/0822 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: 31.07.2013 
 
 

R/1478/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem pozemkových parcel č. 477/6, č. 559, č. 932/3, č. 2056/1, č. 3610/3, č. 3797/6 
a 4734/3, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za roční nájemné 5.009 Kč od České 
republiky - Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3,  

1.2.  dodatek č. 6 k nájemní smlouvě č. 4335 N 05/54 (ES-RIM/NAJE-2005/277-D-6) v souladu 
s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
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2.1.  vedoucí RIM-EMM 
2.1.1.  předložit dodatek č. 6 dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 24.08.2013 
 

R/1479/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s odkoupením tiskových zařízení do vlastnictví města, které byly předmětem nájemní smlouvy se 
spol. Janus s r. o. (KTÚ/POSS-2009/2642) za zůstatkovou cenu 20.000 Kč, 

2 .   bere  na  vědom í 

2.1.  zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky na 
akci: „Servisní a materiálová smlouva“ ze 17.07.2013, 

3 .   rozhodu je  na  zák ladě  doporučení  hodnot íc í  k om ise 

3.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, že nejvhodnější 
nabídkou je nabídka spol. Janus, spol. s r. o., Na Lysinách 43, 147 00 Praha 3, cena 589.140 Kč 
bez DPH, 

3.2.  o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek: 
2) Callisto-96, s. r. o., Škroupova 150, 537 01 Chrudim 3, cena 650.700 Kč bez DPH, 

4 .   schva lu je  

4.1.  servisní a materiálovou smlouvu OI/OSTA-2013/0800 s vítězným uchazečem výše uvedené 
veřejné zakázky a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

5 .   uk ládá  
5.1.  vedoucímu OI 

5.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 
Termín: 13.08.2013 

 
5.1.2.  předložit starostce města smlouvu k podpisu. 

Termín: 16.08.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

               starostka města                      místostarosta 
 

 


