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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

120. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 17.12.2013 

 

R/1785/2013 - 120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  výši kompenzace 2.610.000 Kč pro rok 2014 k zajištění městské autobusové dopravy ve Dvoře 
Králové nad Labem. 

 

R/1786/2013 - 120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   odvo lává  

1.1.  Miroslava Pejška z funkce tajemníka povodňové komise města k 02.01.2014, 

2 .   jm enu je  

2.1.  Jiřího Kulta tajemníkem povodňové komise města dnem 02.01.2014. 

 

R/1787/2013 - 120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s přijetím dotace ve výši 49.856 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 dle bodu 1.1. 

 

R/1788/2013 - 120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z otevírání obálek z 6. prosince 2013 a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek 
veřejné zakázky na akci: "„Tisk a kompletace Novin královédvorské radnice" z 10. prosince 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 firmy SAMAB BRNO GROUP, a. s., Cyrilská 14, Brno, cena bez DPH 
479.000 Kč, a o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek: 
2) tiskárna V&H Print Hlávko, s. r. o., Náchodská 215, Nové Město nad Metují, cena 480.000 Kč 
bez DPH, 
3) tiskárna Prátr, a. s., Náchodská 524, Trutnov, cena 510.000 Kč bez DPH, 

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo s vítězným uchazečem výše uvedeného výběrového řízení a pověřuje starostku 
jejím podpisem, 
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4.   uk ládá  
4.1.  tajemníkovi MěÚ 

4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 
 

Termín: 20.12.2013 
 

4.1.2.  předložit starostce města smlouvu k podpisu. 
 

Termín: 20.12.2013 
 

R/1789/2013 - 120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  a  vydává  

1.1.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vnitřní 
předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2013 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem s účinností od 01.01.2014 a pověřuje 
starostku města jeho podpisem, 

2 .   souh las í  

2.1.  se zveřejněním vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2013 na webových 
stránkách města, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí KTÚ-PO 

3.1.1.  zveřejnění vnitřního předpisu dle bodu 1.1. na webových stránkách města. 
 

Termín: 23.12.2013 
 

R/1790/2013 - 120. 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, 
dodatek 1 č. KTÚ/OSTA-2013/143-D1 ke smlouvě o poskytování finančních prostředků za 
účelem úhrady ceny poskytnuté služby odebírání a čištění odpadních vod s Městskými vodovody 
a kanalizacemi Dvůr Králové nad Labem, s. r. o. a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí KTÚ-PO 

2.1.1.  předložit dodatek č. 1 dle bodu 1.1. starostce města k podpisu. 
Termín: 18.12.2013 

 

R/1791/2013 - 120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prominutí úroku z prodlení podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
ve výši 4.949 Kč Františku Puhlovskému. 

 

R/1792/2013 - 120. 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. Computer Help, spol. s r. o., Blanická 16, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, 
cena 353.320 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 359.975 Kč včetně DPH, 
3) T-Systems Czech Republic, a. s., Na Pankráci 1685/17, Praha 4, cena 366.630 Kč včetně 

DPH, 
4) Cesa, a. s., Pardubice - Jiřího Potůčka 250, 530 09 Pardubice, cena 381.972,80 Kč včetně 

DPH, 
5) DNS, a. s., Na Strži 65/1702, 140 Praha 4 - Nusle, cena 417.450 Kč včetně DPH, 
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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: 18.12.2013 

4.1.2.  předložit starostce města smlouvu k podpisu. 
 

Termín: 19.12.2013 
 

R/1793/2013 - 120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  důvody schválení Informační koncepce pro rok 2014-2018, 

2 .   schva lu je  

2.1.  v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy Informační 
koncepci města Dvůr Králové nad Labem 2014-2018, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OI 

3.1.1.  zajistit atestaci dlouhodobého řízení ISVS. 
 

Termín: 30.05.2014 
 

R/1794/2013 - 120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  závěry a doporučení Studie nasazení IS zpracované společností Vera, spol. s r. o. 

 

R/1795/2013 - 120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s výpůjčkou nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 1685/17, 
Praha 4, IČ: 25134701, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o výpůjčce č. OŽP/OVYP-2013/1340 se společností EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 
1685/17, Praha 4, IČ: 25134701, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku 
města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OŽP 

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

Termín: 06.01.2014 
 

R/1796/2013 - 120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s ukončením smlouvy o využití systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného městem 
Dvůr Králové nad Labem s Robertem Noskem, Sadová 2419, Dvůr Králové nad Labem,  
IČ: 15027210, 

1.2.  s využitím systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného městem Dvůr Králové nad 
Labem Janou Drápalíkovou, Riegrova 344, Dvůr Králové nad Labem, IČ: 60908173, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dohodu o ukončení smlouvy o využití systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného 
městem Dvůr Králové nad Labem č. OŽP/DOHO-2013/1343 s Robertem Noskem, Sadová 2419, 
Dvůr Králové nad Labem, IČ: 15027210, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

2.2.  smlouvu o využití systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného městem Dvůr 
Králové nad Labem č. OŽP/OSTA-2013/1344 s Janou Drápalíkovou, Riegrova 344, Dvůr Králové 
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nad Labem, IČ: 60908173, v souladu s bodem 1.2. tohoto usnesení a pověřuje starostku města 
jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OŽP 

3.1.1.  předložit dohodu dle bodu 2.1. starostce města k podpisu, 
Termín: 06.01.2014 

 
3.1.2.  předložit smlouvu dle bodu 2.2. starostce města k podpisu. 

Termín: 06.01.2014 
 

R/1797/2013 - 120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 17/2013 Prováděcí předpis na rok 
2014 ke Statutu sociálního fondu zaměstnanců města Dvůr Králové nad Labem a uvolněných 
členů Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostce města k podpisu vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem  
č. 17/2013 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, 

 
Termín: 23.12.2013 

3 .   nesouh las í  

3.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města. 

 

R/1798/2013 - 120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 16/2013 Sazebník úhrad za 
poskytování informací v roce 2014, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostce města k podpisu vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem  
č. 16/2013 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, 

Termín: 23.12.2013 
 

2.1.2.  zveřejnění vnitřního předpisu dle bodu 1.1. na webových stránkách města, 
 

Termín: 23.12.2013 

3 .   souh las í  

3.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města. 

 

R/1799/2013 - 120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 18/2013 Rozdělení rozpočtového 
hospodaření do organizačních jednotek rozpočtu dle rozpočtové skladby s vymezením seznamu 
příkazců operací s účinností od 01.01.2014, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostce města k podpisu vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem  
č. 18/2013 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, 

 
Termín: 23.12.2013 
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3.   nesouh las í  

3.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města. 

 

R/1800/2013 - 120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zařazení nového vozidla Škoda Octavia používaného zvl. orgánem města Městskou policií Dvůr 
Králové nad Labem do rámce havarijního pojištění do stávající flotily vozidel, 

1.2.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení Dodatek č. 13 k pojistné smlouvě  
č. 2268678840 (ES č. RAF/POJI-2011/1661 - D-13) o havarijním pojištění vozidel - PARTNER 
H59 - s Kooperativou pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 
665/21 a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostce města k podpisu Dodatek č. 13 k pojistné smlouvě č. 2268678840  
(ES č. RAF/POJI-2011/1661-D-13) o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H59 
v souladu s bodem 1.2. tohoto usnesení. 

 
Termín: 23.12.2013 

 

R/1801/2013 - 120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  závazné ukazatele rozpočtu na rok 2014 pro město Dvůr Králové nad Labem a městem zřízené 
příspěvkové organizace dle tabulek č. 1 Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2014 a č. 2 Závazné 
ukazatele stanovené příspěvkovým organizacím města na rok 2014. 

 

R/1802/2013 - 120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva kultury ČR Městskou knihovnou 
Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem, Tylova 512, Dvůr Králové nad Labem, na projekt Akademie 
volného času v rámci dotačního řízení Knihovna 21. století, 

2 .   souh las í  

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

 

R/1803/2013 - 120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádosti Mateřskou školou, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428, o dotaci 
z rozvojového programu "Kompenzační pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 
2014" Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 

2 .   souh las í  

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

 

R/1804/2013 - 120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  trvat na usnesení č. Z/430/2013 - 18. ZM z 06.06.2013 bod 3.1. 

 

R/1805/2013 - 120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s podáním žádosti o poskytnutí dotace na Vlastivědné čtení o našem městě i jeho okolí do 
dotačního programu Královéhradeckého kraje a pověřuje starostku města jejím podpisem. 
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R/1806/2013 - 120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zvýšením příplatku za vedení ředitelky Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad 
Labem, Spojených národů 1620, od 01.01.2014, dle přílohy č. 1, 

1.2.  se zvýšením osobního příplatku řediteli Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, 
Školní 1235, od 01.01.2014, dle důvodové zprávy, 

2 .   u rču je  

2.1.  plat ředitelce Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 
1620 a řediteli Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, s účinností 
od 01.01.2014, dle příloh č. 2 a č. 3, 

3 .   pověřu je  

3.1.  starostku města podpisem platových výměrů dle bodu 2.1 tohoto usnesení. 

 

R/1807/2013 - 120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   vyh lašu je  

1.1.  dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu 
a rozvoj tělovýchovy a sportu - činnost sportovních oddílů a pořádání sportovních akcí 
s termínem pro přijímání žádostí od 18.12.2013 - 24.01.2014, 

1.2.  dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu 
sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí a zdravotnictvím s termínem pro 
přijímání žádostí od 18.12.2013 - 24.01.2014, 

1.3.  dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu 
veřejně prospěšných aktivit s termínem pro přijímání žádostí od 18.12.2013 - 31.01.2014, 

1.4.  dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na obnovu 
vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou kulturní památkou nebo které se nacházejí na 
území Městské památkové zóny města Dvůr Králové nad Labem s termínem pro přijímání 
žádostí od 18.12.2013 - 11.04.2014, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS 

2.1.1.  zajistit informování veřejnosti o vyhlášení dotačních programů dle bodů 1.1. až 1.4. tohoto 
usnesení. 
 
 

Termín: 18.12.2013 
 

R/1808/2013 - 120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace TJ Sokol Žireč, Žireč 70, Dvůr Králové nad Labem, na nákup materiálu na 
rekonstrukci topení v sokolovně v Žirči ve výši 50.000 Kč za předpokladu realizace prací 
a úhrady, vzhledem k havarijnímu stavu, ještě v roce 2013, 

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace č. ŠKS/SMDO-2013/1331 s TJ Sokol Žireč, Žireč 70, Dvůr Králové 
nad Labem, 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 starostce města k podpisu. 
 

Termín: 23.12.2013 
 

R/1809/2013 - 120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí daru Volejbalovému klubu Dvůr Králové nad Labem ve výši 2.000 Kč na úhradu 
nájemného sportoviště - tělocvična ZŠ Strž na akci Zimní neděle v barvách - turnaj v barevném 
minivolejbale, 

1.2.  smlouvu o poskytnutí daru č. ŠKS/DAR - 2013/1332 v souladu s bodem 1.1 tohoto usnesení 
a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

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

Termín: 23.12.2013 
 

R/1810/2013 - 120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  smlouvy o výpůjčce Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem a Hankova domu, 
městského kulturního zařízení, s účinností od 01.01.2014 a pověřuje starostku města jejich 
podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

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

Termín: 23.12.2013 
 

R/1811/2013 - 120. 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: 
„Zajištění údržby bytových a nebytových prostor v majetku města (instalatérské práce)" 
z 10.12.2013, 

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 firmy: Karel Lachnitt, V Zahrádkách 2545, Dvůr Králové nad Labem, s cenou 
100 Kč/hod., 750 Kč/týdenní paušál - bez DPH, 

3 .   schva lu je  

3.1.  rámcovou smlouvu č. RIM/OSTA-2013/1352 s vítězným uchazečem výše uvedené 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: 23.12.2013 

 
4.1.2.  předložit rámcovou smlouvu starostce města k podpisu. 

Termín: 23.12.2013 
 

R/1812/2013 - 120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  text "Oznámení předběžných informací" včetně jeho uveřejnění podle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, v platném znění, k připravované zakázce: "Rekonstrukce kanalizace 
a vody v ul. 28. října ve Dvoře Králové nad Labem",  

1.2.  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: 20.12.2013 
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R/1813/2013 - 120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s udělením plné moci k zastupování města Dvůr Králové nad Labem ve věci zajištění stavebního 
povolení, vodoprávního řízení, včetně jednání s dotčenými orgány státní správy na akci: "Čistírna 
odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem a rekonstrukce stok", 

2 .   zm ocňu je  

2.1.  firmu PROVOD - inženýrská společnost, s r.o., V Podhájí 226/28, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, 
IČ: 25023829, zastoupenou Ing. Petrem Plichtou - prokuristou společnosti, k zastupování města 
Dvůr Králové nad Labem, a to v rozsahu plné moci, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení, 
a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

 

R/1814/2013 - 120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informaci o proběhlém poptávkovém řízení na pronájem restaurace na Tyršově koupališti, 

2 .   souh las í  

2.1.  ve smyslu čl. VI. Smlouvy o výpůjčce s Technickými službami města Dvora Králové nad Labem 
z 18.03.2008, ve znění všech dodatků, s pronájmem nebytových prostor - objektu restaurace na 
p. p. č. 2049 na Tyršově koupališti v k.ú. Dvůr Králové nad Labem v ulici Mánesova  
a s uzavřením nájemní smlouvy s vítězným uchazečem, tj. společností Americana bar s. r. o., se 
sídlem Vančurova 2690, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, zastoupenou jednatelkou společnosti 
Jolanou Kolářovou dle přílohy č. 3, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM 

3.1.1.  zapracovat do nové smlouvy o výpůjčce povinnost ředitele TSm předkládat radě města 
záměry pronájmů svěřeného majetku před zveřejněním poptávkového řízení. 

 
Termín: 28.02.2014 

 

R/1815/2013 - 120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 32 v čp. 950 v ul. Boženy Němcové, ve Dvoře Králové nad Labem 
k 31.12.2013 s paní Natašou Piskorovou, *** ****** *******, **** ******* *** *****,* 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy RIM/DOUS-2013/1300 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

1.3.  přidělení bytu č. 25 v čp. 950 v ul. Boženy Němcové, Dvůr Králové nad Labem Nataše Piskorové, 
*** ****** ******* *** ***, **** ******* *** *****, na dobu neurčitou od 01.01.2014 za smluvní nájemné 
2.097 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření s městskými byty, 

1.4.  nájemní smlouvu RIM/ONBT-2013/1301 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: 30.12.2013 
 

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

Termín: 30.12.2013 
 

R/1816/2013 - 120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 11 v čp. 950 v ul. Boženy Němcové, ve Dvoře Králové nad Labem 
k 31.12.2013 s Milošem Kytlerem, bytem ****** ******* *** ***, **** ******* *** *****, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy RIM/DOUS-2013/1304 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
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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: 30.12.2013 

 

R/1817/2013 - 120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 21 v čp. 2903 v ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Jaroslavu 
Imlaufovi, ******* ****** *** ****, *** ** **** ******* *** *****, na dobu určitou 2 roky od 18.12.2013 do 
17.12.2015 za smluvní nájemné ve výši 2.321 Kč/měsíc,  

1.2.  nájemní smlouvu č. RIM/ONBT-2013/1305 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: 18.12.2013 
 

R/1818/2013 - 120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   vyh lašu je  

1.1.  výběrové řízení na prodej volné bytové jednotky v majetku města Dvůr Králové nad Labem, 
kterého se mohou zúčastnit pouze osoby způsobilé k právním úkonům, tedy fyzické osoby starší 
18 let, s trvalým pobytem na území ČR a právnické osoby se sídlem na území ČR, za 
předpokladu, že nejsou dlužníky města ani příspěvkových organizací zřízených městem a zaplatí 
kauci v plné výši uvedené u bytové jednotky, a to nejpozději v den podání své nabídky, a které 
uvedou pravdivé údaje, jinak budou z výběrového řízení vyloučeny, 

1.2.  prodej volné bytové jednotky č. 22  v čp. 824 v ul. Bezručova, Dvůr Králové nad Labem, včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu, st. p. č. 1021/2 v rozsahu 5230/52202 
k celku, formou obálkové metody ve smyslu přílohy č. 1, za minimální nabídkovou cenu  
587.130 Kč, 

2 .   schva lu je  

2.1.  složení komise pro otevírání obálek a zároveň hodnotící komise ve složení Jan Bém, Petr 
Krejcar, Elena Mocová (náhradníci Dušan Kubica, Petr Vojtěch, Iva Škopová), 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

3.1.1.  zveřejnit podmínky výběrového řízení pro volnou bytovou jednotku č. 22 v čp. 824  
v ul. Bezručova, Dvůr Králové nad Labem na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové 
nad Labem. 

 
Termín: 30.12.2013 

 

R/1819/2013 - 120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 32 v čp. 2903, v ul. Eduarda Zbroje ve Dvoře Králové nad Labem 
k 31.12.2013 s Lucií Pokornou, ******** *** ****, **** ******* *** *****, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy RIM/DOUS-2013/1316 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: 30.12.2013 
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R/1820/2013 - 120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 3547/1 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem dle geometrického plánu č. 4375-382/2013 za jednorázovou finanční náhradu ve výši 
10.000 Kč bez příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene IV-12-2010889/VB1 (ES-RIM/VB-2013/1323) s ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na 
základě plné moci zastoupena společností VČE - montáže, a. s., se sídlem Arnošta z Pardubic 
2082, 531 17 Pardubice, která je na základě plné moci zastoupena Karlem Havlíčkem, se sídlem, 
Křišťálová 2073, 511 01 Turnov 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: 27.12.2013 
 

R/1821/2013 - 120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 567 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.000 Kč bez příslušné sazby DPH  
a s provedením stavby v pozemkové parcele č. 567 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby číslo 
EP-12-2002212/VB1 (ES-RIM/BUDO-2013/1329) s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín 
IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na základě plné moci zastoupena Pavlem 
Munzarem, Projektování elektrických zařízení, Sportovní 172, 543 03 Vrchlabí - Podhůří 
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: 27.12.2013 
 

R/1822/2013 - 120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 3798/9 o výměře 90 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo 
nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 a pověřit starostku města podpisem žádosti o bezúplatný převod 
pozemkové parcely. 

 

R/1823/2013 - 120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr směny pozemkové parcely č. 103/1 o výměře 1 782 m2 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové za 
pozemkové parcely č. 1939/6 o výměře 3 605 m2, č. 1945/8 o výměře 448 m2, obě v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

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

 
Termín: 20.12.2013 
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R/1824/2013 - 120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 4/3, č. 564, obě v k. ú. Žirecká 
Podstráň dle geometrického plánu č. 241-259/2013 za jednorázovou finanční náhradu ve výši 
6.400 Kč bez příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene IV-12-2010958/VB1 (ES-RIM/VB-2013/1330) s ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na 
základě plné moci zastoupena společností VČE - montáže, a. s., se sídlem Arnošta z Pardubic 
2082, 531 17 Pardubice, která je na základě plné moci zastoupena Karlem Havlíčkem, se sídlem 
Křišťálová 2073, 511 01 Turnov 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: 27.12.2013 
 

R/1825/2013 - 120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu pozemkových parcel č. 4551, č. 4552, č. 4553, č. 4556 a č. 4538, všechny  
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: 27.12.2013 

 

R/1826/2013 - 120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  umístění vodovodní, elektrické přípojky do části pozemkové parcely č. 678/1 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem a umístění komunikace na části pozemkové parcely č. 678/1 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem k pozemkové parcele č. 678/37 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem. 

 

R/1827/2013 - 120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  neschválit odkoupení vodovodní přípojky, přípojky splaškové kanalizace a podzemního vedení 
elektrického kabelu napájení zabezpečovacího zařízení včetně světelné dopravní signalizace pro 
výjezd hasičských vozidel za cenu stanovenou znaleckým posudkem od České republiky - 
Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, nábřeží U Přívozu 122/4,  
500 03 Hradec Králové. 

 

R/1828/2013 - 120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit záměr prodat část pozemkové parcely č. 2240/15 a část pozemkové parcely č. 2251/22, 
obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem. 

 

R/1829/2013 - 120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3806/1 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem za jednorázovou finanční úplatu ve výši pětinásobku ročního užitku za m2 
plochy věcného břemene, kdy užitek je sjednán ve výši 12 Kč/m2, minimálně však ve výši  
1.000 Kč bez příslušné sazby DPH, se stavbou na části pozemkové parcely č. 3806/1 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem, 
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2.   schva lu je  

2.1.  pronájem části pozemkové parcely č. 3806/1 o výměře 5,14 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
za nájemné ve výši 12 Kč/m2/rok, minimálně však za nájemné ve výši 200 Kč za celou 
pronajímanou plochu za rok, 

2.2.  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo 1DHM130243 a smlouvu 
o souhlasu s provedením stavby (ES-RIM-2013/1371) se státním podnikem Povodí Labe, Víta 
Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí a pověřuje starostku města jejím 
podpisem, 

2.3.  smlouvu o nájmu pozemku číslo 1DHM130244 (ES-RIM-2013/1372) s Povodím Labe, státním 
podnikem, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

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

Termín: 30.12.2013 
 

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

Termín: 30.12.2013 
 
 

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

               starostka města                         místostarosta 
 


