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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

118. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 03.12.2013 

 

R/1763/2013 - 118. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční 
soustavě č. 13-SOBS01-4120959280-RIM/BUDO-2013/1271 s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 
Děčín, 405 02 Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8 a městem Dvůr Králové nad Labem a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM 

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

Termín: 20.12.2013 
 

R/1764/2013 - 118. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zajištěním administrace krajského Programu obnovy venkova pro rok 2013, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu č. RIM/SPOL-2013/1256 s Královéhradeckým krajem dle bodu 1.1. tohoto usnesení 
a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM 

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

Termín: 23.12.2013 
3.2.  vedoucímu RAF 

3.2.1.  zahrnout příjem do návrhu nejbližší rozpočtové změny po jeho obdržení. 
 

Termín: 31.01.2014 
 

R/1765/2013 - 118. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  kupní smlouvu na opravenou vrchní část komunikace a zhotovení veřejného osvětlení v ul. Pod 
Lesem č. RIM/KUPN-2013/1285 mezi JUTOU, a. s., se sídlem Dvůr Králové nad Labem, 
Dukelská 417, jako prodávajícím, a městem Dvůr Králové nad Labem, jako kupujícím, a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM 

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

Termín: 13.12.2013 
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2.2.  vedoucímu RAF 
2.2.1.  zahrnout závazek z kupní smlouvy do návrhů rozpočtů pro roky 2014 - 2017. 
 

Termín: 30.11.2016 
Kontrolní termín: 30.11.2014 
Kontrolní termín: 30.11.2015 
Kontrolní termín: 30.11.2016 

 

R/1766/2013 - 118. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části pozemkové parcely č. 220/5 o výměře 200 m2 v k. ú. Žirecká Podstráň, za cenu 
5 Kč/m2/rok, tj. celkové roční nájemné 1.000 Kč/rok, Petru Kašparovi, ***** ******* ******** **, *** 
**, **** ******* *** *****,  ** 

1.2.  nájemní smlouvu č. RIM/NAJE-2013/1272 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: 31.12.2013 
 

R/1767/2013 - 118. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat pozemkové parcely č. 668, č. 671/1, č. 671/2 a část pozemkové parcely č. 803/2, 
vše v k. ú. Lanžov, 

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: 13.12.2013 

 

R/1768/2013 - 118. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 2 v čp. 587 ul. Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem, jako byt 
bez předběžného určení za min. cenu 2.778 Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) 
dle Pravidel pro hospodaření s městskými byty, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 2 v čp. 587 ul. Vrchlického, 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: 13.12.2013 

 

R/1769/2013 - 118. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 44 v čp. 2904 ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, jako 
byt bez předběžného určení za min. cenu 2.243 Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení 
bytu) dle Pravidel pro hospodaření s městskými byty, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 44 v čp. 2904 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), 
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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: 13.12.2013 

 

R/1770/2013 - 118. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  usnesení R/1676/2013 - 115. Rada města Dvůr Králové nad Labem z 05.11.2013, 

2 .   schva lu je  

2.1.  převzetí běžné údržby účelové komunikace na pozemkové parcele č. 167/13 v k. ú. Zboží 
u Dvora Králové, spočívající zejména ve vyrovnání, zpevnění terénu a umožnění průjezdu 
vozidel, a to nejméně jedenkrát ročně v nezbytném rozsahu odsouhlaseném zástupcem 
Technických služeb města Dvora Králové nad Labem, 

2.2.  dohodu číslo RIM/DOHO-2013/1123 dle bodu 2.1.tohoto usnesení s MUDr. Milanem Šujákem 
a MUDr. Hanou Šujákovou, ***** **, *** ** **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jejím 
podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

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

Termín: 28.12.2013 
 

R/1771/2013 - 118. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  výsledné pořadí nabídek vzniklých z výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru č. 1 
v čp. 2958 v ulici Štefánikova ve Dvoře Králové nad Labem,** 

2 .   schva lu je  

2.1.  pronájem nebytového prostoru č. 1 v čp. 2958 v ulici Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, 
Zdeňce Michalové, **** ******** ***, za účelem zřízení trafiky, na dobu určitou 5 let s výpovědní 
lhůtou 3 měsíce, za cenu 502 Kč/m2/rok včetně uplatnění meziročního inflačního růstu 
nájemného, s účinností od 15.12.2013, za předpokladu, že bude před podpisem nájemní 
smlouvy uhrazena kauce ve výši čtyřnásobku měsíčního nájemného včetně záloh na služby,  

2.2.  nájemní smlouvu č. RIM/ONNP-2013/1273 v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení 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: 10.12.2013 
 

R/1772/2013 - 118. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit záměr odkoupit pozemkovou parcelu č. 98/2 o výměře 3 167 m2 v k. ú. Lipnice u Dvora 
Králové za cenu dle znaleckého posudku od České obce sokolské, Újezd 450/40, Malá Strana, 
118 00 Praha 1. 

 

R/1773/2013 - 118. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na části pozemkových parcel č. 2637/1,  
č. 2639/1 a č. 2645/1, vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, blíže specifikované geometrickým 
plánem, za dohodnutou kupní cenu 200 Kč/m2, nejpozději do 30.06.2014 od společnosti  
JUTA, a. s., IČ: 45534187, Dukelská 417, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, zastoupené 
předsedou představenstva a generálním ředitelem Ing. Jiřím Hlavatým, 
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1.2.  pověřit starostku města podpisem smlouvy o budoucí smlouvě kupní obsahující obligatorní 
náležitosti dle bodu 1.1. tohoto usnesení. 

 

R/1774/2013 - 118. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  důvody zrušení veřejné zakázky „Nákup licencí Microsoft“, 

2 .   ruš í  

2.1.  veřejnou zakázku „Nákup licencí Microsoft“, která byla schválena RM pod číslem usnesení 
R/1646/2013 - 114. RM z 22.10.2013, 

2.2.  usnesení číslo R/1737/2013 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - Vyhodnocení veřejné 
zakázky na „Nákup licencí Microsoft", 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OI 

3.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím zrušení. 
 

Termín: 06.12.2013 
 

R/1775/2013 - 118. 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: "Nákup licencí Microsoft" v souladu s vnitřním předpisem města 
Dvůr Králové nad Labem č. 10/2012 - Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, 

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

1.3.  složení hodnotící komise včetně náhradníků v předloženém znění, 

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

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

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu OI 

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

Termín: 20.12.2013 
2.1.2.  zajistit činnost hodnotící komise k 10.12.2013. 
 

Termín: 10.12.2013 
 

R/1776/2013 - 118. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  odpisový plán Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, dle přílohy č. 2. 

 

R/1777/2013 - 118. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádostí Základní školou Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, do 
rozvojových programů MŠMT - na kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním 
postižením a financování asistentů pedagoga pro děti se sociálním znevýhodněním, 

2 .   souh las í  

2.1.  v případě kladného vyřízení žádostí o poskytnutí dotací dle bodu 1.1. tohoto usnesení, s přijetím 
finančních prostředků poskytnutých Základní škole Strž, Dvůr Králové nad Labem,  
E. Krásnohorské 2919. 
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R/1778/2013 - 118. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  vzít na vědomí předložení vyúčtování **** *********, *** ******** ******, ***** *, na projekt opravy 
fasády, oken, dveří a vrat přístavby čp. 829, ul. Sladkovského, Dvůr Králové nad Labem, po 
termínu stanoveném pro jeho předložení a neúplné naplnění předmětu smlouvy, 

1.2.  souhlasit s krácením dotace poskytnuté **** *********, *** ******** ******, ***** *, na projekt opravy 
fasády, oken, dveří a vrat přístavby čp. 829, ul. Sladkovského, Dvůr Králové nad Labem, 
z 80.000 Kč na 45.000 Kč. 

 

R/1779/2013 - 118. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  výroční zprávy o činnosti Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, 
Základní školy Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, Základní školy 5. května, 
Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731 a Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad Labem, 
Máchova 884 za období školního roku 2012/2013. 

 

R/1780/2013 - 118. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  bod 4.1. usnesení č. R/1742/2013 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem z 19.11.2013, 

2 .   pověřu je  

2.1.  vedoucí odboru ŠKS udělováním předchozího souhlasu s přijetím účelově určených věcných 
a finančních 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. 

 

R/1781/2013 - 118. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   uk ládá  

1.1.  předsedkyni kulturní komise 
1.1.1.  zajistit kontrolu zapracovaných připomínek. Po projednání v kulturní komisi bude 

předloženo znovu v radě města ke schválení. 
 

Termín: 20.01.2014 
 

R/1782/2013 - 118. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   uk ládá  

1.1.  tajemníkovi MěÚ 
1.1.1.  důsledně uplatňovat kompetence tajemníka stanovené zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, 

a plnit úkoly dané mu platným organizačním řádem MěÚ, spočívající v řízení, koordinaci 
a kontrole činnosti zaměstnanců, zejména ve smyslu naplnění povinnosti vedoucích odborů 
koordinovat práci odboru s prací ostatních odborů a úzce spolupracovat při řešení 
společných úkolů. 

Termín: průběžně 
 

R/1783/2013 - 118. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   uk ládá  

1.1.  tajemníkovi MěÚ 
1.1.1.  vypracovat analýzu připravenosti k realizaci významných investičních akcí: výstavba nové 

ČOV a rekonstrukce komunikací ulic Smetanova a 28. října. 
 

Termín: 17.12.2013 
 
 
 

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

               starostka města                       místostarosta 


