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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

117. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 19.11.2013 

 

R/1695/2013 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s přijetím dotace ve výši 54.763 Kč z rozpočtu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 
1245, Hradec Králové, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o poskytnutí dotace na úhradu činností souvisejících s povodněmi  
č.KTÚ/SMDO-2013/1221 dle bodu 1., 

3 .   uk ládá  
3.1.  Miroslavovi Pejškovi, KRI 

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

Termín: 21.11.2013 
 

R/1696/2013 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s přijetím dotace ve výši 2.700 Kč z rozpočtu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 
1245, Hradec Králové, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KTÚ/SMDO-2013/1222 dle 
bodu 1., 

3 .   uk ládá  
3.1.  Miroslavovi Pejškovi, KRI 

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

Termín: 21.11.2013 
 

R/1697/2013 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  další spolupráci s veterinárními ordinacemi a lékaři za účelem zajištění trvalého označování psů 
na území města Dvůr Králové nad Labem: 
formou Dodatku č. 1 ke stávající Smlouvě o spolupráci s: 
MVDr. Jaroslav Rapáč, Žireč 139, Dvůr Králové nad Labem (ES č. RAF/OSTA-2012/2440-D1), 
FANA- veterinární ambulance, MVDr. Petr Falta - Husova 124, Dvůr Králové nad Labem  
(ES č. RAF/OSTA-2012/2446-D1), 
MVDr. Jiří Váhala, Ph.D., Štefánikova 1029, Dvůr Králové nad Labem  
(ES č. RAF/OSTA-2012/2445-D1), 
MVDr. Pavel Kočí, Slunečná 2257, Dvůr Králové nad Labem (ES č. RAF/OSTA-2012/2447-D1), 
MVDr. Dalibor Sova, Na Třešňovce 191, Velichovky (ordinace Dukelská 414, Dvůr Králové nad 
Labem) (ES č. RAF/OSTA-2012/2444-D1), 
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formou Dodatku č. 2 ke stávající Smlouvě o spolupráci s: 
Mobilní veterinární služba DAKTARI, MVDr. Vilma Kajerová, Ph.D., Žirecká Podstráň 25, Dvůr 
Králové nad Labem (ES č. RAF/OSTA-2012/2526-D2), 
Mobilní veterinární služba DAKTARI, MVDr. Martina Taslerová, Žirecká Podstráň 25, Dvůr 
Králové nad Labem (ES č. RAF/OSTA-2012/2527-D2), 

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 příslušné dodatky smluv o spolupráci 
a pověřuje starostku města podpisem těchto dodatků, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit příslušné dodatky smluv o spolupráci dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostce 
města k podpisu. 

 
Termín: 29.11.2013 

 

R/1698/2013 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  na základě pověření od zastupitelstva města dle usnesení č. Z/399/2013-17. Zastupitelstvo 
města Dvůr Králové nad Labem rozpočtovou změnu č. 6 pro rok 2013 provedenou 
u rozpočtových položek v rámci organizačních jednotek rozpočtu č. 2 Vodní hospodářství, č. 38 
Správa a údržba majetku a č. 40 Stavebnictví vč. 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, výdajů i ve financování beze změn v celkových souhrnných hodnotách 
 
Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2013 
· na straně příjmů       316.320,75 tis. Kč 
· na straně výdajů       314.280,34 tis. Kč 
· financování           -2.040,41 tis. Kč. 
 

R/1699/2013 - 117. 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. 7 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 zvyšuje   o      305,20 tis. Kč 
· na straně výdajů snižuje   o    1.664,78 tis. Kč 
· ve financování upravuje    o   -1.969.98 tis. Kč  
 
Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2013 
· na straně příjmů       316.625,95 tis. Kč 
· na straně výdajů       312.615,56 tis. Kč 
· financování           -4.010,39 tis. Kč. 
 

R/1700/2013 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit provedení možných dodatečných úprav rozpočtu Radou města Dvůr Králové nad Labem  
v rámci případné rozpočtové změny č. 8/2013 uskutečněné na základě nutnosti narovnání 
rozpočtovaných hodnot v souladu s dosaženými skutečnostmi k 31.12.2013 dle předchozích 
závěrů a požadavků přezkumu hospodaření a doplnění případné rozpočtové změny č. 8/2013 
k 31.12.2013 dle požadavků nadřízených orgánů z hlediska předkládání ročních výkazů, a to 
především u dotačních titulů a vztahů k jiným rozpočtům, 

1.2.  uložit vedoucímu odboru RAF předložit na vědomí nejbližšímu zasedání zastupitelstva města 
konanému po provedení případné rozpočtové změny č. 8 pro rok 2013 hodnoty této dodatečné 
úpravy rozpočtu města na rok 2013. 
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R/1701/2013 - 117. 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 § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2014, včetně 
rozpočtů městem zřízených peněžních fondů, navržený jako deficitní v následujícím sestavení: 
Celkové příjmy ve výši 291.250,84 tis. Kč + financování 104.149,76 tis. Kč = celkové zdroje 
395.400,60 tis. Kč. Celkové výdaje ve výši 395.400,60 tis. Kč, 

1.2.  schválit závazné ukazatele rozpočtu dle tabulek č. 1 město Dvůr Králové nad Labem Návrh 
rozpočtu města na rok 2014 Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2014 a č. 2 město Dvůr Králové 
nad Labem Závazné ukazatele stanovené příspěvkovým organizacím města na rok 2014, 

1.3.  schválit dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí peněžitých a věcných 
darů, příspěvků a dotací dle návrhu rozpočtu na rok 2014 v té výši a těm právnickým a fyzickým 
osobám, které jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí peněžitých a věcných darů, 
příspěvků a dotací dle návrhu rozpočtu na rok 2014 v té výši a těm právnickým a fyzickým 
osobám, které jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu, pokud bude schválený 
zastupitelstvem města. 

 

R/1702/2013 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  cenu vodného pro rok 2014 ve výši 23,60 Kč/m3 (bez DPH), 

1.2.  cenu stočného pro rok 2014 ve výši 39,65 Kč/m3 (bez DPH), 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM 

2.1.1.  zveřejnit cenu vodného a stočného pro rok 2014 na úřední desce Městského úřadu Dvůr 
Králové nad Labem dle bodu 1.1. a 1.2., 

Termín: 30.11.2013 

3 .   pověřu je  
3.1.  starostku města 

3.1.1.  podpisem zveřejnění ceny vodného a stočného pro rok 2014. 
 

Termín: 30.11.2013 
 

R/1703/2013 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  rámcový návrh zadávací dokumentace pro zpracování "Oznámení předběžných informací" 
k připravované akci: "Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem a rekonstrukce 
kanalizace" ve znění přílohy č. 1, 

1.2.  text "Oznámení předběžných informací" včetně jeho uveřejnění podle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, v platném znění, k připravované zakázce: "Čistírna odpadních vod ve 
Dvoře Králové nad Labem a rekonstrukce kanalizace", ve znění přílohy č. 2, 

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

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM 

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

 
Termín: 16.12.2013 

 

R/1704/2013 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   t r vá  

1.1.  na usnesení č. R/1500/2013 z 20.08.2013, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zahrnout finanční výdaje do návrhu rozpočtu města na rok 2014 i následně v dalších letech 
po dobu trvání dohod. 

 
Termín: 05.12.2013 

 

R/1705/2013 - 117. 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 zakázky: "Zajištění údržby bytových 
a nebytových prostor v majetku města (instalatérské práce)" v souladu s článkem 4, bod 4 
vnitřního předpisu města Dvora 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, 

2 .   nesouh las í  

2.1.  s použitím elektronického nástroje E-ZAK pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu: 
"Zajištění údržby bytových a nebytových prostor v majetku města (instalatérské práce)", 

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 06.12.2013, 

Termín: 06.12.2013 
 

3.1.2.  zajistit přípravu zakázky a její realizaci v navržených termínech. 
Termín: 31.12.2013 

 

R/1706/2013 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s realizací akce: "Vodovodní řad v Žirči u Domova Svatého Josefa" v souladu s výjimkou pro 
havarijní stavy dle čl. 4, odst. 4 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2012 - 
Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, společností 
Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s. r. o., náměstí Denisovo 766, Dvůr 
Králové nad Labem za celkovou cenu 293.249 Kč bez DPH (354.831,29 Kč včetně DPH), 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zahrnout potřebné navýšení finančních prostředků do návrhu nejbližší rozpočtové změny. 
 

Termín: 05.12.2013 
 

R/1707/2013 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit plán financování obnovy vodovodů a kanalizací (1. aktualizace) na období 2014 - 2018, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zahrnout požadavky vyplývající ze schváleného plánu obnovy vodovodů a kanalizací na 
období 2014 - 2018 do první změny rozpočtového výhledu města na rok 2014 - 2018. 

 
Termín: průběžně 

 

R/1708/2013 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  odpisový plán Technických služeb města Dvora Králové nad Labem pro rok 2013 - 2014 dle 
přílohy č. 3 a 4. 
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R/1709/2013 - 117. 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 
06.12.2013 a pověřit starostku města jejím podpisem. 

 

R/1710/2013 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit opakující se investiční dotaci z rozpočtu zřizovatele Technickým službám města Dvora 
Králové nad Labem po dobu 6 let ve výši 172.416 Kč jako závazný ukazatel rozpočtu, počínaje 
rokem 2014, přičemž o tuto částku bude vždy ponížen provozní příspěvek, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zahrnout investiční dotaci z rozpočtu zřizovatele Technickým službám města Dvora Králové 
nad Labem jako závazný ukazatel rozpočtu v požadované výši do návrhu rozpočtu města 
Dvora Králové nad Labem pro rok 2014 a následně zařadit do rozpočtového výhledu až do 
roku 2019. 

 
Termín: 05.12.2013 

 

R/1711/2013 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  souhlasit s prodloužením termínu vyúčtování dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na akci: 
"Výměna oken v objektu Léčebny zrakových vad ve Dvoře Králové nad Labem, Sladkovského 
840", 

1.2.  schválit dodatek č. 1 č. RIM/SMDO-2013/0875-D-1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje z 02.10.2013, 

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

2.1.1.  předložit dodatek smlouvy č. RIM/SMDO-2013/0875-D-1 do 20 dnů od schválení usnesení 
zastupitelstvem města starostce města k podpisu. 

 
Termín: 23.12.2013 

 

R/1712/2013 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci: "Zateplení MŠ Roháčova a MŠ E. Krásnohorské, Dvůr 
Králové nad Labem", 

2 .   schva lu je  

2.1.  Smlouvu číslo 10066553 z 06.11.2013 (RIM/SMDO-2013/1218) o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí ČR na akci: "Zateplení MŠ Roháčova a MŠ E. Krásnohorské, Dvůr 
Králové nad Labem" a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM 

3.1.1.  předložit starostce města k podpisu smlouvu o poskytnutí dotace. 
 

Termín: 25.11.2013 
 

R/1713/2013 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit investiční dotaci z rozpočtu zřizovatele Technickým službám města Dvora Králové nad 
Labem ve výši 506.788 Kč jako závazný ukazatel rozpočtu a doporučuje zahrnout požadovanou 
výši do návrhu nejbližší rozpočtové změny roku 2013, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zahrnout investiční dotaci z rozpočtu zřizovatele Technickým službám města Dvora Králové 
nad Labem jako závazný ukazatel rozpočtu v požadované výši do návrhu nejbližší 
rozpočtové změny roku 2013. 

Termín: 05.12.2013 
 

R/1714/2013 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  dopis Technických služeb města Dvora Králové nad Labem ohledně problematiky předávání 
majetku města ve správě Technických služeb města Dvora Králové nad Labem v případě oprav 
tohoto majetku zajišťovaných přímo vlastníkem v úzké souvislosti s problematikou osadních 
výborů a použití prostředků z rozpočtu města těmto výborům, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  doplnit a aktualizovat vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 9/2013 – 
O pravidlech rozdělování a čerpání příspěvku osadním výborům, ve smyslu žádosti ředitele 
Technických služeb města Dvora Králové nad Labem (doplnit o bod, kde by bylo 
stanoveno, že částka přidělená jednotlivým osadním výborům bude následně rozčleněna 
na konkrétní plánované akce, které by byly před realizací předem dohodnuty 
a odsouhlaseny na společné schůzce odboru RIM, Technických službách města Dvora 
Králové nad Labem a příslušného osadního výboru). 
  . 

Termín: 31.03.2014 
 

R/1715/2013 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  

1.1.  řediteli Technických služeb města Dvora Králové nad Labem  vybrat nejvhodnější nabídku 
veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku traktůrku/ sekačky se sběrem s použitím na zimní 
údržbu chodníků, kterou byla hodnotící komisí určena nabídka společnosti AZ Global s. r. o. se 
sídlem Strojírenská 2209/42 PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou, s nabídkovou cenou 537.900 Kč 
bez DPH. 

 

R/1716/2013 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s prodloužením termínu dokončení akce:" Výměna oken v Léčebně zrakových vad ve Dvoře 
Králové nad Labem" do 15.12.2013, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. RIM/DILO-2013/1066/D1 ke smlouvě o dílo č. RIM/DILO-2013/1066  na zhotovitele 
akce: "Výměna oken v Léčebně zrakových vad ve Dvoře Králové nad Labem a pověřuje 
starostku města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM 

3.1.1.  předložit dodatek č. RIM/DILO-2013/1066/D1 k podpisu starostce města. 
 

Termín: 27.11.2013 
 

R/1717/2013 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s jednorázovým navýšením nájmu Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov za užívání 
nebytového prostoru v ulici Sladkovského 840, st. p. č. 1047, k. ú. Dvůr Králové nad Labem za 
rok 2013 vzhledem k jeho zhodnocení formou výměny oken o částku 363.000 Kč, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. RIM/DODS-2013/1203-D-1 k nájemní smlouvě z 01.12.2004 a pověřuje starostku 
města jeho podpisem, 
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3.   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM 

3.1.1.  předložit dodatek k nájemní smlouvě dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostce města 
k podpisu, 

 
Termín: 30.11.2013 

3.2.  vedoucímu RAF 
3.2.1.  zahrnout příjem z mimořádné úhrady nájmu na základě dodatku k nájemní smlouvě do 

nejbližší rozpočtové změny. 
 

Termín: 27.11.2013 
 

R/1718/2013 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat stavební parcelu č. 1469 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

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

 
Termín: 28.11.2013 

 

R/1719/2013 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části stavební parcely č. 66 o výměře 40 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem Základní 
škole speciální a praktické škole Diakonie ČCE Vrchlabí, se sídlem Komenského 616,  
543 01 Vrchlabí, za celkovou dohodnutou cenu 4.000 Kč/rok, 

1.2.  nájemní smlouvu č. RIM/NAJE-2013/1138 dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku 
města jejím podpisem, 

1.3.  výpůjčku části stavební parcely č. 66 o výměře 20 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem Základní 
škole speciální a praktické škole Diakonie ČCE Vrchlabí, se sídlem Komenského 616,  
543 01 Vrchlabí, 

1.4.  smlouvu o výpůjčce č. RIM/OVYP - 2013/1139 dle bodu 1.3. 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. a smlouvu o výpůjčce dle bodu 1.4. tohoto 
usnesení starostce města k podpisu. 

 
Termín: 01.12.2013 

 

R/1720/2013 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit prodej stavebních parcel č. 2651/2, č. 2652/2 a č. 2653/2 o celkové výměře 180 m2 za 
kupní cenu 350 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 63.000 Kč, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, do podílového vlastnictví: 
manželům Bohuslavu a Marii Baliharovým, bytem Rokycanova 2100, 544 01 Dvůr Králové nad 
Labem, do spoluvlastnického podílu ve výši 97/2322, za kupní cenu 2.632 Kč,  
Bednářovi Pavlovi, ***** ********** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve 
výši 97/2322, za kupní cenu 2.632 Kč,  
Berkové Janě, ***** ********** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve výši 
25/1204, za kupní cenu 1.308 Kč,  
Fejkovi Michalovi, ***** ********** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve 
výši 97/4644, za kupní cenu 1.316 Kč,  
Fejkové Markétě, ***** ********** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve 
výši 97/4644, za kupní cenu 1.316 Kč,  
manželům Jaroslavu a Janě Hamzovým, ***** ********** ****, *** ** **** ******* *** *****, do 
spoluvlastnického podílu ve výši 97/2322, za kupní cenu 2.632 Kč,  
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Hartychovi Josefovi, ***** ********** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve 
výši 97/2322, za kupní cenu 2.632 Kč,  
Havelkové Jaroslavě, ***** ********** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu 
ve výši 25/602, za kupní cenu 2.616 Kč, 
Ježkové Blance, ***** ********** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve výši 
25/602, za kupní cenu 2.616 Kč, 
Kroupovi Václavovi, ***** ********** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve 
výši 25/602, za kupní cenu 2.616 Kč,  
Kulinovi Jiřímu, ***** ********** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve výši 
25/1204, za kupní cenu 1.308 Kč,  
Mikyskové Janě, ***** ********** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve výši 
25/602, za kupní cenu 2.616 Kč, 
Murphy Haně, ***** ********* ***, *** ** ***** ********, do spoluvlastnického podílu ve výši 16/387, 
za kupní cenu 2.605 Kč, 
manželům Miroslavu a Haně Němečkovým, ***** ********** ****, *** ** **** ******* *** *****, do 
spoluvlastnického podílu ve výši 97/2322, za kupní cenu 2.632 Kč, 
Paríškové Aleně, ***** ********** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve 
výši 37/903, za kupní cenu 2.581Kč, 
Peterové Blance, ***** ********** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve 
výši 97/2322, za kupní cenu 2.632 Kč,  
manželům Jiřímu a Květuši Petrovým, ***** ********** ****, *** ** **** ******* *** *****, do 
spoluvlastnického podílu ve výši 97/2322, za kupní cenu 2.632 Kč,  
manželům Josefu a Věře Pfeiferovým, ***** ********** ****, *** ** **** ******* *** *****, do 
spoluvlastnického podílu ve výši 25/602, za kupní cenu 2.616 Kč.  
manželům Josefu a Ludmile Samkovým, ***** ********** ****, *** ** **** ******* *** *****, do 
spoluvlastnického podílu ve výši 25/602, za kupní cenu 2.616 Kč. 
manželům Jiřímu a Jaroslavě Schreiberovým, ***** ********** ****, *** ** **** ******* *** *****, do 
spoluvlastnického podílu ve výši 97/2322, za kupní cenu 2.632 Kč,  
Sklenářové Marcele, ***** ********** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve 
výši 25/602, za kupní cenu 2.616 Kč, 
Sochorovi Zdeňkovi, ***** ********** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve 
výši 97/2322, za kupní cenu 2.632 Kč,  
Stejskalové Marii, ***** ********** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve 
výši 8/189, za kupní cenu 2.667 Kč, 
Svědirohovi Pavlovi, ***** ********** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve 
výši 677/16254, za kupní cenu 2.624 Kč, 
manželům Miloslavu a Aleně Šturmovým, ***** ********** ****, *** ** **** ******* *** *****, do 
spoluvlastnického podílu ve výši 341/8127, za kupní cenu 2.643 Kč.  
Vondroušovi Janovi, ***** ********* *, *** ** *********, do spoluvlastnického podílu ve výši 97/2322, 
za kupní cenu 2.632 Kč, 

1.2.  schválit kupní smlouvu č. RIM/KUPP-2013/1163 a pověřit starostku města jejím podpisem. 

 

R/1721/2013 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit prodej části pozemkové parcely č. 1539/17 o výměře 42 m2, která je dle GP č. 4370-
323/2013 z 24.10.2013 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 1539/23 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem, Josefu a Ljubě Syřišťovým, ***** ********* **, *** ** **** ******* *** *****, za 
cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 8.400 Kč, 

1.2.  schválit kupní smlouvu č. RIM/KUPP-2013/1206 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřit starostku města jejím podpisem, 

1.3.  schválit prodej části pozemkové parcely č. 1539/17 o výměře 41 m2, která je dle GP č. 4370-
323/2013 z 24.10.2013 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 1539/24 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem, Pavlu a Marcele Sulíkovým, bytem ********* ****, *** ** **** ******* *** *****, za 
cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 8.200 Kč, 

1.4.  schválit kupní smlouvu č. RIM/KUPP-2013/1207 v souladu s bodem 1.3. tohoto usnesení 
a pověřit starostku města jejím podpisem, 

 

 

 



Strana 9/18 

R/1722/2013 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  způsob úhrady dlužného nájemného ve výši 35.970 Kč navýšeného o 8 %, tj. o 2.878 Kč, 
v celkové výši 38.848 Kč za byt č. 32 v domě čp. 511 v ul. Tylova ve Dvoře Králové nad Labem 
formou 18 měsíčních splátek po 2.158 Kč Luďkovi Nožičkovi, *** ****** *** ***, **** ******* *** *****, 
pod podmínkou ztráty výhody splátek při prodlení s měsíční splátkou s tím, že první splátka bude 
uhrazena v listopadu 2013, 

1.2.  dohodu o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady měsíčními splátkami RIM/DOHO-2013/1061 
s Luďkem Nožičkou, *** ****** *** ***, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jejím 
podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  předložit dohodu o uznání dluhu a způsobu úhrady dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostce 
města k podpisu. 

Termín: 29.11.2013 
 

R/1723/2013 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 43 v čp. 2963, ul. Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem k 31.12.2013 
s Michaelou Hrubou, *********** ****, **** ******* *** *****, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy RIM/DOUS-2013/0876 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

1.3.  schvaluje pronájem bytu č. 43 v čp. 2963, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou 
Markovi a Janě Fejksovým, oba bytem ******** *** ***, *** ** **** ******* *** *****, na dobu určitou 
od 01.01.2014 do 31.10.2023, za nájemné ve výši 1.466 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření 
s městskými byty, 

1.4.  nájemní smlouvu RIM/ONBT-2013/0877 v souladu s bodem 1.3. a pověřuje starostku města jejím 
podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  předložit dohodu o ukončení nájemní smlouvy a nájemní smlouvu dle bodu 1.2 a 1.4. 
starostce města k podpisu, 

 
Termín: 06.12.2013 

3 .   k ons ta tu je  

3.1.  že jsou v souladu se smlouvou o budoucí kupní smlouvě z 30.10.2003, uzavřenou mezi městem 
Dvůr Králové nad Labem a  Michaelou Hrubou, *** *********** ****, *** ** **** ******* *** ***** na byt 
č. 43 v čp. 2963 ul. Štefánikova, splněny podmínky převodu práv a povinností na Marka a Janu 
Fejksovi, ******** *** ***, *** ** **** ******* *** *****, 

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

4.1.  schválit dohodu o převzetí závazku RIM/DOHO-2013/0878 s Markem a Janou Fejksovými, 
******** *** ***, *** ** **** ******* *** ***** a s Michaelou Hrubou,  *** *********** ****, *** ** **** 
******* *** ***** a pověřit starostku města podpisem dohody o převzetí závazku. 

 

R/1724/2013 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit prodej bytové jednotky č. 1989/21 v domě čp. 1987, 1988, 1989 nábřeží Benešovo, 
v obci a k. ú. Dvůr Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu a st. p. č. 2346, 2347, 2348 ve výši 504/17416 Norbertu Kreislovi, ******* ******** *** ****, 
**** ******* *** *****, za nabídkovou cenu 358.808 Kč, navýšenou z důvodu úhrady části kupní 
ceny formou splátek na 394.689 Kč s úhradou kupní ceny následujícím způsobem: 
- část kupní ceny ve výši 35.881 Kč bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy, 
- zbytek ceny 322.927 Kč bude navýšen o 10 % a hrazen formou 84 měsíčních splátek ve výši 
4.272 Kč, 
- na nesplacenou část kupní ceny navýšenou o 10 %, tj. na částku 358.808 Kč, bude zřízeno 
v katastru nemovitostí zástavní právo ve prospěch města Dvůr Králové nad Labem až do jejího 
úplného uhrazení, 
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1.2.  schválit kupní smlouvu RIM/KUPB-2013/1193 dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřit starostku 
města jejím podpisem. 

 

R/1725/2013 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocení nabídky na pronájem bytu č. 11 v čp. 830, ulice Kotkova, 
Dvůr Králové nad Labem: 
1. místo: Renata Daňková, ****** *** ***, **** ******* *** *****,* 

1.2.  pronájem bytu č. 11 v čp. 830, ulice Kotkova, Dvůr Králové nad Labem Renatě Daňkové, ****** 
*** ***, **** ******* *** ***** na dobu určitou 1 rok od 16.12.2013 do 15.12.2014 za smluvní 
nájemné ve výši 4.400 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-2013/1157 v souladu s bodem 1.2. tohoto usnesení a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  předložit nájemní smlouvu dle bodu 1.3. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 16.12.2013 
 

R/1726/2013 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  usnesení hodnotitelské komise na byt č. 122 v čp. 400 ul. Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, 
která nedoporučuje radě města schválit pronájem bytu a nájemní smlouvu na uvedený byt 
v souladu s vyhlášenými podmínkami výběrového řízení, kdy je kompetencí rady města nevybrat 
žádného uchazeče, příp. výběrové řízení zrušit, 

2 .   ruš í  

2.1.  výběrové řízení na pronájem bytu č. 122 v čp. 400 v ulici Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, 

3 .   schva lu je  

3.1.  záměr města pronajmout byt č. 122 v čp. 400 ul. Švehlova, Dvůr Králové nad Labem jako byt bez 
předběžného určení za min. cenu 5.075 Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) dle 
Pravidel pro hospodaření s městskými byty, 

3.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 122 v čp. 400 ul. Švehlova, Dvůr Králové nad Labem ve 
složení: Jan Bém (náhradník Dušan Kubica), Jiří Janeček (náhradník Jaroslava Hiltscherová) 
a Helena Mojiková (náhradník Renata Pospíšilová), 

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: 29.11.2013 

 

R/1727/2013 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   nesouh las í  

1.1.  se zřízením dvou branek na pozemkové parcele č. 522/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem  
a s průchodem přes pozemkovou parcelu č. 522/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem pro Milana 
Kejzara, ************ ****, **** ******* *** *****, Ing. Daniela Chroboka, ********** ****, **** ******* *** 
*****, Jana Munzara, *** ****** ****, **** ******* *** ****** 

 

R/1728/2013 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s umístěním vodovodní přípojky do části pozemkové parcely č. 1257 v k. ú. Kocbeře a se 
vstupem na pozemkovou parcelu č. 1257 v k. ú. Kocbeře, 
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2.   schva lu je  

2.1.  smlouvu o umístění číslo RIM/OSTA-2013/1160 dle bodu 1.1. tohoto usnesení s Ludevítem 
Kohútem, **** ******* **, *** ** *******, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

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

Termín: 09.12.2013 
 

R/1729/2013 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   vyh lašu je  

1.1.  výběrové řízení obálkovou metodou na prodej pozemku v obytné zóně Sylvárov, a to pozemkové 
parcely č. 2277/19 o výměře 726 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, označené jako pozemek  
č. 10, za minimální nabídkovou cenu ve výši 650 Kč/m2, 

2 .   schva lu je  

2.1.  text zveřejnění podmínek výběrového řízení na prodej pozemkové parcely č. 2277/19 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem v obytné zóně Sylvárov, 

2.2.  složení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení Jan Bém, (náhradník Dušan 
Kubica), Jan Fíla (náhradník Jaroslava Valentová), Elena Mocová (náhradník Iva Škopová), 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

3.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem vyhlášení výběrového 
řízení dle části 2.1. tohoto usnesení. 

 
Termín: 25.11.2013 

 

R/1730/2013 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výsledné pořadí nabídek vzniklých z výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru č. 2 
v čp. 2957 v ulici Štefánikova ve Dvoře Králové nad Labem: 
1. místo Pekárny a cukrárny Náchod a. s., Plhovská 87, Náchod, 
2. místo Nikolaj Rusnák, ******* **, **** ******* *** *****, 
*** 

1.2.  pronájem nebytového prostoru č. 2 v čp. 2957 v ulici Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, 
společnosti Pekárny a cukrárny Náchod a. s., Plhovská 87, Náchod, za účelem zřízení prodejny 
potravin - pekařství, na dobu určitou 5 let s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu 660 Kč/m2/rok 
včetně uplatnění meziročního inflačního růstu nájemného, s účinností od 01.12.2013, za 
předpokladu, že bude před podpisem nájemní smlouvy uhrazena kauce ve výši čtyřnásobku 
měsíčního nájemného včetně záloh na služby, a za podmínky, že nájemce zajistí na své náklady 
případnou rekolaudaci nebytového prostoru tak, aby jeho stavebně technický stav odpovídal 
smluvenému účelu,  

1.3.  nájemní smlouvu č. RIM/ONNP-2013/1191 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 starostce města k podpisu, 
Termín: 30.11.2013 

3 .   vydává  

3.1.  společnosti Pekárny a cukrárny Náchod a. s. souhlas s provedením stavebních úprav 
nebytového prostoru č. 2 v čp. 2957, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem nezbytných 
k rekolaudaci prostoru tak, aby odpovídal smluvnímu účelu nájmu. 

 

R/1731/2013 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 24 v čp. 950 ul. Boženy Němcové, Dvůr Králové nad Labem, jako 
byt bez předběžného určení za min. cenu 2.380 Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení 
bytu) dle Pravidel pro hospodaření s městskými byty, 
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1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 24 v čp. 950 ul. Boženy Němcové, 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: 29.11.2013 

 

R/1732/2013 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  usnesení R/1442/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem v bodech 1.2. a 1.3 
z 30.07.2013, 

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

2.1.  neschválit prodej části pozemkové parcely č. 567 o výměře cca 140 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem Danielu Lukešovi ml., ******** ****, *** ** **** ******* *** ****** 

 

R/1733/2013 - 117. 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. 3370/13 o výměře 439 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
za kupní cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 87.800 Kč, PhDr. Janu Horskému, ***** 
******** ** ****, *** ** ***** *, 

1.2.  schválit kupní smlouvu č. RIM/KUPP-2013/1214 a pověřit starostku města jejím podpisem. 

 

R/1734/2013 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 22 v čp. 2901 ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, jako 
byt bez předběžného určení za min. cenu 2.634 Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení 
bytu) dle Pravidel pro hospodaření s městskými byty, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 22 v čp. 2901 ul. Eduarda Zbroje, 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: 29.11.2013 
 

R/1735/2013 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 25 v čp. 950, v ul. Boženy Němcové ve Dvoře Králové nad Labem 
k 30.11.2013 s Petrem Kocmánkem, bytem ****** ******* *** ***, **** ******* *** *****, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy RIM/DOUS-2013/1213 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: 29.11.2013 
 

R/1736/2013 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  přidělení sociálního bytu v mimořádně tíživé životní situaci Milanu Hermanovi, ******* ** ** ******** 
*** **, **** ******* *** ****** 



Strana 13/18 

R/1737/2013 - 117. 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: „Nákup licencí Microsoft“, 

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 spol. T-Systems Czech Republic a. s., Na Pankráci 1685/17,19,  
140 21 Praha 4, cena 339.405 Kč včetně DPH. 

2.2.  o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek: 
2) Servodata, a. s., Dolnoměcholupská 1418/12, 102 00 Praha 10, cena 343.035 Kč včetně DPH, 
3) Cesa, a. s., Pardubice - Jiřího Potůčka 250, 530 09 Pardubice, cena 350.900 Kč včetně DPH, 

3 .   schva lu je  

3.1.  kupní smlouvu OI/KUPN-2013/1215 s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky 
a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucímu OI 

4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 
Termín: 22.11.2013 

 
4.1.2.  předložit starostce města smlouvu k podpisu. 

Termín: 22.11.2013 
 

R/1738/2013 - 117. 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: „Virtualizace koncových zařízení - desktopy“, 

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 spol. Cesa a. s., Jiřího Potůčka 250, 530 02 Pardubice, cena 775.368 Kč 
včetně DPH, 

2.2.  o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek: 
2) CSF, s. r. o., Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové, cena 777.677 Kč včetně DPH, 

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo OI/KUPN-2013/1217 s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky 
a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucímu OI 

4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 
Termín: 22.11.2013 

 
4.1.2.  předložit starostce města smlouvu k podpisu. 

Termín: 22.11.2013 
 

R/1739/2013 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádosti Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem, o dotaci z rozpočtu MPSV 
na rok 2014, na sociální služby pečovatelská služba a azylový dům, 

2 .   souh las í  

2.1.  v případě kladného vyřízení žádosti o poskytnutí dotace dle bodu 1.1. tohoto usnesení, s přijetím 
finančních prostředků poskytnutých Pečovatelské službě Města Dvůr Králové nad Labem. 
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R/1740/2013 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  odměny za mimořádné aktivity, dle přílohy č. 1, ředitelkám a řediteli škol, ředitelce školského 
zařízení a zástupkyni ředitelky Základní školy Podharť. Výplata odměn je možná jen v rámci 
přidělených mzdových prostředků. 

 

R/1741/2013 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  odměny za mimořádné aktivity, dle důvodové zprávy, ředitelkám Hankova domu, městského 
kulturního zařízení, Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem a Pečovatelské služby 
Města Dvůr Králové nad Labem. Výplata odměn je možná jen v rámci přidělených mzdových 
prostředků. 

2 .   souh las í  

2.1.  se zvýšením osobního příplatku ředitelce Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem 
dle důvodové zprávy od 01.12.2013, 

3 .   u rču je  

3.1.  plat ředitelce Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem dle přílohy č. 1 s účinností od 
01.12.2013 a pověřuje starostku města podpisem platového výměru. 

 

R/1742/2013 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s bezúplatným převodem movitého majetku města uvedeného v přílohách č. 1-11 příspěvkovým 
organizacím: Dům dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 
1620, Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, Mateřská škola, Dvůr 
Králové nad Labem, Drtinova 1444, Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, 
Školní 1235, Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428, Základní 
škola Strž, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2919, Základní umělecká škola  
R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 83, Pečovatelské službě 
Města Dvůr Králové nad Labem, Hankovu domu, městskému kulturnímu zařízení, Městskému 
muzeu ve Dvoře Králové nad Labem a Městské knihovně Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem,  

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvy o bezúplatném převodu č. ŠKS/OSTA-2013/1194, ŠKS/OSTA-2013/1195,  
ŠKS/OSTA-2013/1196, ŠKS/OSTA-2013/1197, ŠKS/OSTA-2013/1198, ŠKS/OSTA-2013/1199, 
ŠKS/OSTA-2013/1200, ŠKS/OSTA-2013/1140, ŠKS/OSTA-2013/1209, ŠKS/OSTA-2013/1154, 
ŠKS/OSTA-2013/1153 v souladu s bodem 1.1 tohoto usnesení, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

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

Termín: 26.11.2013 

4 .   pověřu je  

4.1.  vedoucí odboru ŠKS udělováním předchozího souhlasu s přijetím účelově určených věcných 
darů do hodnoty 10.000 Kč bez DPH včetně v každém jednotlivém případě ve smyslu § 27 odst. 
5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění, 

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

5.1.  schválit zřizovací listiny příspěvkových organizací: Dům dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové 
nad Labem, Spojených národů 1620, Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. 
října 731, Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, Základní škola Schulzovy 
sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Elišky 
Krásnohorské 2428, Základní škola Strž, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2919, 
Základní umělecká škola R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 83, 
Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem, Hankův dům, městské kulturní zařízení, 
Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem, Městské muzeum ve Dvoře Králové nad 
Labem s účinností od 15.12.2013 a pověřit starostku města jejich podpisem.  
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R/1743/2013 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis kulturní komise RM z 16.09.2013. 

 

R/1744/2013 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  oznámení zástupkyně ředitelky Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884, 
o obdržení finančního daru ve výši 10.000 Kč od Nadačního fondu Josefa Luxe v souvislosti 
s oceněním školy v soutěži Program etické výchovy, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zapracovat poskytnutý finanční dar ve výši 10.000 Kč do návrhu nejbližší rozpočtové 
změny. 

 
Termín: 05.12.2013 

 

R/1745/2013 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádostí Domem dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 
1620, o dotace z rozpočtu Ministerstva kultury ČR v oblasti Kinematografie a médií a v oblasti 
Podpory literárních akcí pro rok 2014, a to na projekty "Mediální TRNí aneb Televize, Rádio, 
Noviny v dobrém i zlém" a "19. ročník celostátní literární soutěže Zlatá tužka", 

2 .   souh las í  

2.1.  s přijetím finančních prostředků v případě kladného vyřízení žádostí uvedených v bodě 1.1. 
tohoto usnesení. 

 

R/1746/2013 - 117. 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, do rozvojového 
programu MŠMT - Podpora implementace  Etické výuky do vzdělávání v základních školách  
a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2014, 

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/1747/2013 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit a vydat vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 15/2013 - Poskytování dotací 
v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem, s účinností od 09.12.2013 
a pověřit starostku města jeho podpisem, 

1.2.  souhlasit se zveřejněním tohoto vnitřního přepisu na webových stránkách města Dvůr Králové 
nad Labem, 

1.3.  uložit vedoucí ŠKS zajištění zveřejnění vnitřního předpisu dle bodu 1.1. tohoto usnesení do 
20.12.2013. 
 
 

R/1748/2013 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  souhlasit se změnou termínu pro předložení vyúčtování projektu kompletní rekonstrukce fasády 
čp. 114, ul. Palackého, Dvůr Králové nad Labem, ve smlouvě o poskytnutí dotace  
č. ŠKS/SMDO-2013/0598 uzavřené s ****** ******* * **** *********, ********* ***, **** ******* *** *****, 
do 13.12.2013, 
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1.2.  schválit dodatek č. 1 (ŠKS/SMDO - 2013/0598 - D1) ke smlouvě o poskytnutí dotace dle bodu 
1.1. a pověřit starostku města jeho podpisem. 

 

R/1749/2013 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   mění  

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 
2013/2014, dle přílohy č. 2. 

 

R/1750/2013 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit pořízení Změny č. 1 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem. 

 

R/1751/2013 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  řediteli Technických služeb města Dvora Králové nad Labem odměnu v navržené výši. Výplata 
odměny je možná jen v rámci přidělených mzdových prostředků. 

 

R/1752/2013 - 117. 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.  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/1753/2013 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  program 21. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného ve čtvrtek 
05.12.2013 od 15 hodin v sále Hankova domu 

 
1. Zahájení 
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 
3. Výbory ZM  
4. Pořízení změny územního plánu Dvůr Králové nad Labem 
5. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací města Dvůr Králové nad Labem  
6. Dohoda o poskytnutí účelových finančních prostředků se Společenstvím vlastníků bytových 

jednotek čp. 2956-2957 
7. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu KHK na akci: "Výměna oken 

v objektu Léčebny zrakových vad ve Dvoře Králové nad Labem, Sladkovského 840" 
8. Zřizovací listina Technických služeb města Dvora Králové nad Labem 
9. Investiční příspěvek pro Technické služby města Dvora Králové nad Labem na obnovu 

vozového parku 
10. Majetkové záležitosti 
11. TJ Sokol Žireč - příspěvek na rekonstrukci topení v sokolovně v Žirči 
12. Zřizovací listiny příspěvkových organizací v oblasti školství, kultury a sociální 
13.  Zřízení organizační složky Kontrola a interní audit 
14. Vnitřní předpis města č. 15/2013 - Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených 

městem Dvůr Králové nad Labem 
15. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z programu na obnovu vnějšího pláště objektů  
16. Peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy ZM Dvůr Králové nad 

Labem, za výkon funkce členů a předsedů výborů ZM 
17. Prominutí pohledávky 
18. Úhrada za čištění odpadních vod 
19. Rozpočtová změna č. 7 pro rok 2013 
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20. Úprava rozpočtu pro rok 2013 dle případných požadavků přezkumu hospodaření 
a návazností k ostatním rozpočtům 

21. Rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2014 
22. Diskuze 
23. Závěr  
 

R/1754/2013 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zprávu o splnění úkolu daného usnesením R/1590/2013 - 111. RM. 

 

R/1755/2013 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) 
v platném znění, peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy ZM takto: za 
každé jednání v roce 2013 ve výši 50 Kč členům komisí a 100 Kč předsedům komisí. 

 

R/1756/2013 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  

1.1.  ZM v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 
zřízení) v platném znění, rozhodnout o peněžitém plnění poskytovaném fyzickým osobám, které 
nejsou členy ZM takto: za každé jednání v roce 2013 ve výši 100 Kč členům výborů a 150 Kč 
předsedům výborů. 

 

R/1757/2013 - 117. 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: "Veřejná zakázka malého rozsahu - Tisk a kompletace Novin 
královédvorské radnice v období leden 2014 až prosinec 2015“ 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 a následným využitím 
elektronické aukce k hodnocení předložených nabídek, 

2 .   uk ládá  
2.1.  tajemníkovi MěÚ 

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

Termín: 20.11.2013 
 

2.1.2.  zajistit zahájení činnosti hodnotící komise k 06.12.2013. 
Termín: 06.12.2013 

 

R/1758/2013 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s § 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů,  vnitřní předpis města č. 14/2013 s účinností od 01.01.2014 a pověřuje 
starostku města jeho podpisem, 

2 .   souh las í  

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

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí KTÚ-PO 

3.1.1.  zajistit jeho zveřejnění. 
Termín: 31.12.2013 
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R/1759/2013 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit prominutí pohledávky podle § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, ve výši 24.292 Kč za Věrou Janovcovou. 

 

R/1760/2013 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, zřídit osadní výbor Zboží a zvolit tyto jeho členy s platností od 01.01.2014 : 
Michal Militký, **** **********, ***** **,*Lenka Vítková, **** **********, ***** **,*Lenka Zimová, **** 
**********, ******** ***, **** ******* *** ******a dále zvolit z řad zvolených členů osadního výboru 
Zboží předsedou výboru pana Michala Militkého, **** **********, ***** **. 
 

R/1761/2013 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   odvo lává  

1.1.  v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, Petru Vondroušovou z členství v kulturní komisi, s platností k 05.12.2013, 

2 .   jm enu je  

2.1.  v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích, členkou kulturní komise Martu 
Staníkovou, s platností od 05.12.2013. 

 

R/1762/2013 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  vzít na vědomí informaci o jednání města Dvůr Králové nad Labem se společností EVORADO 
IMPORT, a. s. ve věci odkoupení stávající ČOV ve Dvoře Králové nad Labem, 

1.2.  zrušit usnesení ZM č. Z/296/2012-14.ZM z 13.09.2012,  

1.3.  schválit výši měsíčních zúčtovatelných záloh za čištění odpadních vod na ČOV pro společnost 
LITAVE s. r. o. od 01.12.2013 do 31.12.2017 ve výši 1.266.667 Kč bez DPH. 

 

 
 
 
 
   Edita Vaňková v. r.                        Dušan Kubica v. r.  

               starostka města                          místostarosta 
 


