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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

121. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 14.01.2014 

 

R/1/2014 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  úpravu pojistné smlouvy č. 5830851989 na pojištění majetku města Dvůr Králové nad Labem ve 
smyslu dodatku č. 14 (rozšíření pojištění elektronických zařízení v majetku města v souvislosti 
s doplněním a obměnou souboru používaných mobilních telefonních přístrojů), 

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. 14 k pojistné smlouvě  
č. 5830851989 (ES č. RAF/POJI-2008/0559-D-14) na pojištění majetku města 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. 14 k pojistné smlouvě č. 5830851989  
(ES č. RAF/POJI-2008/0559-D-14) na pojištění majetku města v souladu s bodem  
1.2. tohoto usnesení. 

 
Termín: 20.01.2014 

 

R/2/2014 - 121. 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 provádění 
inženýrské činnosti, tj. zajištění veškerých potřebných úkonů nutných k vydání stavebního 
povolení na stavbu: "Rekonstrukce mostu v ulici Nedbalova přes Hartský potok" ve Dvoře 
Králové nad Labem",   

2 .   zm ocňu je  

2.1.  firmu Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb, a. s., Mladé Buky, PSČ 542 23, IČ:28786793, 
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/3/2014 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  podrobné rozdělení schváleného provozního příspěvku pro TSm v roce 2014 v rámci jednotlivých 
hlavních činností dle zřizovací listiny dle přílohy č. 1. 
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R/4/2014 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  plán údržby a oprav komunikací pro rok 2014 ve smyslu platné zřizovací listiny Technických 
služeb města Dvora Králové nad Labem dle přílohy č. 1. 

 

R/5/2014 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  plán údržby a oprav dešťových vpustí pro rok 2014 v rámci údržby a oprav komunikací v majetku 
města dle přílohy č. 1. 

 

R/6/2014 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  přehled oprav a údržby komunikací a chodníků uvedených v příloze č. 2 a 3, které nebude 
možné v roce 2014 zrealizovat vůbec nebo jen částečně. 

 

R/7/2014 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se změnou termínu předání dokumentace pro stavební povolení včetně stavebního povolení 
s nabytím právní moci a současně dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtu na akci: 
"ČOV Dvůr Králové nad Labem" do 30.06.2014, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. RIM/DILO-2014/1342-D3 na zhotovení projektové 
dokumentace pro stavební povolení na akci: "ČOV Dvůr Králové nad Labem" a pověřuje 
starostku města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM 

3.1.1.  v souladu s bodem 2.1. předložit dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo  
č. RIM/DILO-2014/1342-D3 na akci: "Čistírna odpadních vod" ve Dvoře Králové nad Labem 
starostce města k podpisu. 

 
Termín: 27.01.2014 

 

R/8/2014 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocení nabídky na pronájem bytu č. 21 v čp. 940, ulice Tyršova, 
Dvůr Králové nad Labem: 
1. místo: Jiřina Voňková, ******** *** ****, **** ******* *** *****,* 

1.2.  pronájem bytu č. 21 v čp. 940, ulice Tyršova, Dvůr Králové nad Labem, Jiřině Voňkové, ******** 
*** ****, **** ******* *** *****, na dobu určitou 1 rok od 15.01.2014 do 14.01.2015 za smluvní 
nájemné ve výši 5.517 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-2014/0001 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: 15.01.2014 
 

R/9/2014 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 22  v čp. 58, T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, jako byt 
bez předběžného určení za min. cenu 5.342 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. 22 v čp. 58, náměstí T. G. Masaryka, 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: 22.01.2014 

 

R/10/2014 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 33 v čp. 2903 v ulici Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Evě 
Mühlbauerové, ******* ****** *** ****, *** ** **** ******* *** *****, na dobu určitou 2 roky od 
15.01.2014 do 14.01.2016 za smluvní nájemné ve výši 2.295 Kč/měsíc,  

1.2.  nájemní smlouvu č. RIM/ONBT-2014/0002 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: 15.01.2014 
 

R/11/2014 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informaci, že na výzvu k podání nabídek na pronájem nebytového prostoru č. 1 v čp. 40, náměstí 
T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, dle zveřejnění č. 132/2013, nereagoval žádný 
zájemce, 

2 .   vyzývá  

2.1.  případné zájemce k podání nabídky na pronájem nebytového prostoru č. 1 v čp. 40, náměstí  
T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, za podmínek stanovených usnesením  
R/722/2012 - 77. Rada města Dvůr Králové nad Labem z 25.09.2012 s tím, že 
− minimální cena nájmu 400 Kč/m2/rok včetně uplatnění meziročního inflačního růstu 
− nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let 
− využití nebytového prostoru může být v souladu i v rozporu s jeho stavebně-technickým 

určením za podmínek dohodnutých s vlastníkem, 
− kritéria výběru: cena - koef. 0,6, využití NP - koef. 0,4, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

3.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr a výzvu 
k podání nabídky dle bodu 2.1.  

 
Termín: 20.01.2014 

 

R/12/2014 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  výpověď z nájmu nebytového prostoru č. 1 v čp. 115 v ulici Palackého ve Dvoře Králové nad 
Labem podanou nájemcem ing. Václavem Němcem, *********** ***, ****** ******. Nájemní vztah 
skončí 31.03.2014, 

2 .   schva lu je  

2.1.  záměr města pronajmout nebytový prostor č. 1 v čp. 115 v ulici Palackého ve Dvoře Králové nad 
Labem, 

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

3.1.  případné zájemce k podání nabídky na pronájem nebytového prostoru č. 1 v čp. 115 v ulici 
Palackého, Dvůr Králové nad Labem, za těchto podmínek: 
− minimální cena nájmu 800 Kč/m2/rok včetně uplatnění meziročního inflačního růstu 
− nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let 
− nebytový prostor může být užíván v souladu s jeho stavebně-technickým určením - prodejna, 

využití nebytového prostoru může být i v rozporu s jeho stavebně-technickým určením 
− kritéria výběru: cena - koef. 0,6, využití NP - koef. 0,4, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí RIM-EMM 

4.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr města a výzvu 
k podání nabídky dle bodu 3.1 tohoto usnesení. 

 
Termín: 20.01.2014 

 

R/13/2014 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  využívat nemovitost čp. 35, Verdek, Dvůr Králové nad Labem, jako sídlo Sboru dobrovolných 
hasičů Verdek, Dvůr Králové nad Labem. 

 

R/14/2014 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit změnu části usnesení č. Z/491-1.2./2013 - 21. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad 
Labem z 05.12.2013 spočívající v nahrazení textu "na dobu 12 let" textem "na dobu 10 let". 

 

R/15/2014 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zapojením města Dvůr Králové nad Labem a spoluprací se společností EDUin, o. p. s., 
Veslařský ostrov 62, Praha 4, v rámci projektu "Města vzdělávání", 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o spolupráci č. ŠKS/SPOL - 2014/0004 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

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

Termín: 03.02.2014 
 

R/16/2014 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  souhlas s bezúplatným převodem movitého majetku města Hankovu domu, městskému 
kulturnímu zařízení, udělený usnesením č. R/1742/2013 - 117. RM z 19.11.2013, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dohodu č. ŠKS/DOUS - 2014/0005 o ukončení smlouvy č. ŠKS/OSTA - 2013/1209 
o bezúplatném převodu movitého majetku města Hankovu domu, městskému kulturnímu 
zařízení, a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

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

Termín: 03.02.2014 
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R/17/2014 - 121. 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 Královéhradeckého kraje na rok 2014, a to na projekty: "Dvorská 
Jednička - 10. ročník taneční soutěže", "Prima hrátky v Jedničce aneb zahradní slavnost pro děti" 
a "Víkend v pohybu - energie týdne - aktivní rok", 

2 .   souh las í  

2.1.  s přijetím finančních prostředků na účet města Dvůr Králové nad Labem, jako zřizovatele 
příjemce dotace a s jejich převedením na účet Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové 
nad Labem, Spojených národů 1620, v případě kladného vyřízení žádostí uvedených v bodě 1.1. 
tohoto usnesení. 

 

R/18/2014 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  oznámení ředitelky Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem o získání neinvestiční 
dotace ve výši 60.000 Kč na provoz noclehárny pro rok 2013 z rozpočtu Královéhradeckého 
kraje. 

 

R/19/2014 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč Marii Malířové, ****** ***** * ******** ***, *** ** **** 
******* *** *****, 

1.2.  darovací smlouvu ev. č. 1966-2011 dle bodu 1.1. s Marií Malířovou, ****** ***** * ******** ***, *** ** 
**** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  předložit smlouvu starostce města k podpisu. 
Termín: 21.01.2014 

 

R/20/2014 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s poskytnutím příspěvku Haně Pištové, ****** ***** ******** ***, *** ** **** ******* *** *****, 

  na náhradu nákladů s odchytem a kastrací nejvýše deseti toulavých koček ve výši  
550 Kč na jedno zvíře a dále s poskytnutím krmiva pro kočky po kastraci v péči žadatelky 
v hodnotě 1.000 Kč, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o poskytnutí příspěvku č. VVS/1967-2011 s Hanou Pištovou, ****** ***** ******** ***, *** 
** **** ******* *** *****, v souladu s bodem 1.1 a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí VVS 

3.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 2.1 starostce města k podpisu. 
Termín: 17.01.2014 

 

R/21/2014 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informaci, že v souladu s § 12 zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, ve znění pozdějších 
předpisů, je uzavření smlouvy o termínu a místě konání svatebního obřadu výkonem přenesené 
působnosti a k uzavření smlouvy je dle Organizačního řádu kompetentní odbor VVS. 
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R/22/2014 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zprávu o činnosti Komise pro občanské záležitosti v roce 2013, 

2 .   odvo lává  

2.1.  v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, z funkce člena komise pro občanské záležitosti Marii Liškovou, 

3 .   jm enu je  

3.1.  v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, do funkce člena komise pro občanské záležitosti Lenku Prajzlerovou. 

 

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

               starostka města                       místostarosta 
 


