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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

124. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 25.02.2014 

 

R/83/2014 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   rozhodu je  

1.1.  o ukončení proplácení měsíčního příspěvku ve výši 400 Kč na úhradu služebních telefonních 
hovorů uskutečňovaných ze soukromého telefonu vedoucího OI Ondřeje Samka od 01.03.2014. 

 

R/84/2014 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

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

1.2.  schválit Dušana Kubicu jako určeného zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem při 
pořízení Změny č. 1 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem. 

 

R/85/2014 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  Zprávu o činnosti Městské policie Dvůr Králové nad Labem v roce 2013, 

2 .   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  vz í t  na  vědom í 

2.1.  Zprávu o činnosti Městské policie Dvůr Králové nad Labem v roce 2013. 

 

R/86/2014 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s partnerstvím města Dvůr Králové nad Labem  na projektu "Z lesa do taláru", který připravuje 
Krkonošská Poradenská a Informační, o. p. s., náměstí Osvobození 247, Trutnov - Kryblice,  
IČ: 27494799. 

 

R/87/2014 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Odpadový kalendář - rok 2015", 

1.2.  záměr podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Rozvoj integrovaného systému nakládání 
s komunálními odpady - podpora domácího kompostování", 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu OŽP 

2.1.1.  zajistit podání žádosti na projekt „Odpadový kalendář - rok 2015" Královéhradeckému kraji, 
 

Termín: 28.02.2014 
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2.1.2.  zajistit podání žádosti na projekt „Rozvoj integrovaného systému nakládání s komunálními 
odpady - podpora domácího kompostování", 

 
Termín: 28.02.2014 

3 .   pověřu je  

3.1.  starostku města podpisem žádosti „Odpadový kalendář - rok 2015" Královéhradeckému kraji, 

3.2.  starostku města podpisem žádosti „Rozvoj integrovaného systému nakládání s komunálními 
odpady - podpora domácího kompostování". 

 

R/88/2014 - 124. 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 § 120 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 4/2014 Pravidla 
rozdělování a čerpání příspěvku osadním výborům. 

 

R/89/2014 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit, za podmínek uvedených ve smlouvě v příloze č. 1 tohoto materiálu, poskytnutí 
vyrovnávací platby ve výši 200.000 Kč Městské nemocnici, a. s. ve Dvoře Králové nad Labem za 
plnění závazku veřejné služby - zajištění provozu dětské LSPP v roce 2014, 

1.2.  schválit v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a bodem 1.1. tohoto usnesení Smlouvu o závazku veřejné služby 
a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby pro výše uvedený 
účel s Městskou nemocnicí, a. s. se sídlem Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
a pověřit starostku města podpisem této smlouvy. 

 

R/90/2014 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2014 včetně změn v rámci jednotlivých organizačních 
jednotek rozpočtu (ORJ) a změn závazných ukazatelů, které upravuje schválený rozpočet na rok 
2014 zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: 
− na straně příjmů snižuje   o      1.543.396,00 Kč 
− na straně výdajů snižuje   o    15.612.926,32 Kč 
− ve financování upravuje    o   -14.069.530,32 Kč  
 
Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2014 
− na straně příjmů       289.707.444,00 Kč 
− na straně výdajů       327.207.673,68 Kč 
− financování          37.500.229,68 Kč. 
 

R/91/2014 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  "Ocenění výkonů Technických služeb města Dvora Králové nad Labem odvedených pro svého 
zřizovatele" dle přílohy č. 2 s účinností od 01.03.2014. 

 

R/92/2014 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  Plán údržby městské veřejné zeleně na rok 2014 ve smyslu platné zřizovací listiny Technických 
služeb města Dvora Králové nad Labem dle příloh č. 2, 3 a 4. 

 

R/93/2014 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  "Provozní a návštěvní řád letního stadionu" předložený TSm dle přílohy č. 2. 
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R/94/2014 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  uzavření dodatků k nájemním smlouvám s nájemci nebytových prostor dle přílohy č. 1 s ohledem 
na zvýšení nájemného z nebytových prostor pro rok 2014 o meziroční růst inflace ve výši 
vyhlášené ČSÚ, tj. o 1,4 %, 

2 .   uk ládá  
2.1.  řediteli technických služeb města 

2.1.1.  vypracovat dodatky k nájemním smlouvám s nájemci nebytových prostor a ve výši, jak je 
uvedeno v příloze č. 1.  

 
Termín: 31.03.2014 

 

R/95/2014 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pod podmínkou souhlasného stanoviska zastupitelstva města z jeho zasedání konaného 
06.03.2014 realizaci investiční akce: "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace a výstavba nové 
dešťové kanalizace v ul. Smetanova" ve Dvoře Králové nad Labem firmou Městské vodovody 
a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s. r. o., IČ 288 18 334, náměstí Denisovo 766, Dvůr 
Králové nad Labem v souladu s § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,  

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu 1. rozpočtové změny. 
 

Termín: 06.03.2014 
 

R/96/2014 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informace o činnosti MAS Královédvorsko, o. s. 

 

R/97/2014 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pod podmínkou souhlasného stanoviska zastupitelstva města z jeho zasedání konaného 
06.03.2014, zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky: "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace 
v ul. 28. října" jako podlimitní VZ na stavební práce zadávané v otevřeném řízení, zadávací 
podmínky v předloženém rozsahu, harmonogram vlastního průběhu zadávání VZ včetně 
předpokládané realizace, dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, 

1.2.  v souladu s bodem 1.1. odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky 
k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek s využitím systému E-ZAK, 

1.3.  v souladu s bodem 1.1. zveřejnění odůvodnění veřejné zakázky na profilu zadavatele s využitím 
systému E-ZAK, 

1.4.  základní hodnotící kritérium - nejnižší nabídkovou cenu, 

1.5.  složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení 
kvalifikace včetně náhradníků v předloženém znění, 

1.6.  v souladu s bodem 1.1. vedoucí odboru RIM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele 
v rámci veřejné zakázky, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zahrnout prostředky k úhradě jednotlivých splátek dodavatelského úvěru pro roky  
2015-2018 do návrhů příslušných rozpočtů, 

Kontrolní termín: 01.12.2015 
Kontrolní termín: 01.12.2016 
Kontrolní termín: 01.12.2017 
Kontrolní termín: 01.12.2018 

Termín: průběžně 
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2.2.  vedoucí RIM 
2.2.1.  v souladu s bodem 1.1. zajistit přípravu zadávacího řízení veřejné zakázky a její realizaci 

v navržených termínech. 
 

Termín: 30.11.2014 
 

R/98/2014 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit realizaci stavební akce: "Čistírna odpadních vod ve městě Dvůr Králové nad Labem 
a rekonstrukce kanalizace" za podmínky schválení žádosti o poskytnutí dotace Řídícím výborem 
Operačního programu Životního prostředí, 

1.2.  schválit realizaci stavební akce: "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. 28. října" 
financovanou formou dodavatelského úvěru, 

1.3.  schválit realizaci stavební akce: "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace a výstavba dešťové 
kanalizace v ul. Smetanova" přímým zadáním společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr 
Králové nad Labem, s. r. o., IČ 28818334, se sídlem náměstí Denisovo 766, 544 01 Dvůr Králové 
nad Labem, dle výjimky v § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
v platném znění, 

1.4.  zrušit body č. 2 a 3 usnesení číslo Z/472/2013 - 20. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad 
Labem z 15.10.2013; 

1.5.  schválit záměr přijetí střednědobého nebo dlouhodobého úvěru v maximální výši 40 mil. Kč 
souvisejícího s financováním výstavby nové čistírny odpadních vod ve Dvoře Králové nad 
Labem, 

1.6.  pověřit v souvislosti se záměrem uvedeným v bodě 1.5. vedoucího odboru rozpočtu a financí 
jednáním s příslušnými peněžními ústavy včetně zajištění zadání a provedení výběrového řízení 
u veřejné zakázky na službu výše uvedeného úvěru. 

 

R/99/2014 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit prodej stavební parcely č. 1469 o výměře 194 m2 za kupní cenu 350 Kč/m2, tj. za 
celkovou kupní cenu 67.900 Kč, v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, do podílového vlastnictví: 
manželům Miroslavu a Jaroslavě Drtinovým, ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, do 
spoluvlastnického podílu ve výši 4535/42953, za kupní cenu 7.169 Kč,  
Jarolímkové Anně, ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve 
výši 4899/42953, za kupní cenu 7.744 Kč,  
Kolovrátníku Milanovi, ***** ********** ***, *** ** ******* * ***** ***** *****, do spoluvlastnického 
podílu ve výši 4574/42953, za kupní cenu 7.231Kč,  
Kubicovi Tomášovi, ***** *** ********* ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu 
ve výši 4760/42953, za kupní cenu 7.525 Kč,  
Šrámkové Šárce, ***** **** ******* ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve 
výši 13965/42953, za kupní cenu 22.075 Kč,  
Veselé Ludmile, ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve výši 
5950/42953, za kupní cenu 9.406 Kč,  
Veselému Tomášovi, ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve 
výši 4270/42953, za kupní cenu 6.750 Kč, 

1.2.  schválit kupní smlouvu č. RIM/KUPP-2014/254 a pověřit starostku města jejím podpisem. 

 

R/100/2014 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocených nabídek na pronájem bytu č. 22 v čp. 2901, ulice 
Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem: 
1. místo: Michal Řehounek, ************ ****, **** ******* *** *****, 2. místo - náhradník Andrea 
Jonová, ****** ************ ****, **** ******* *** *****,* 

1.2.  pronájem bytu č. 22 v čp. 2901, v ulici Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem Michalu 
Řehounkovi, ************ ****, **** ******* *** ***** na dobu určitou od 01.03.2014 do 28.02.2015 za 
smluvní nájemné ve výši 3.611 Kč/měsíc, za předpokladu, že uhradí před podpisem nájemní 
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smlouvy kauci ve výši trojnásobku měsíčního nájemného včetně plnění poskytovaných 
v souvislosti s užíváním bytu, 

1.3.  nájemní smlouvu RIM/ONBT-2014/0257 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: 28.02.2014 
 

R/101/2014 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocení nabídky na pronájem bytu č. 24 v čp. 950, ulice Boženy 
Němcové, Dvůr Králové nad Labem: 
1. místo: Miluše Hlaváčková, ************ ******** *** **, *** ** ************ ********,* 

1.2.  pronájem bytu č. 24 v čp. 950, ulice Boženy Němcové, Dvůr Králové nad Labem Miluši 
Hlaváčkové, ************ ******** *** **, *** ** ************ ******** na dobu určitou od 01.03.2014 do 
28.02.2015 za smluvní nájemné ve výši 2.425 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-2014/0255 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: 28.02.2014 
 

R/102/2014 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocení nabídky na pronájem bytu č. 122 v čp. 400, ulice 
Švehlova, Dvůr Králové nad Labem: 
1. místo: Jana Strachová, ******* ******** *** ****, **** ******* *** *****,* 

1.2.  pronájem bytu č. 122 v čp. 400, ulice Švehlova, Dvůr Králové nad Labem Janě Strachové, ******* 
******** *** ****, **** ******* *** ***** na dobu určitou od 01.03.2014 do 28.02.2015 za smluvní 
nájemné ve výši 5.099 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-2014/0256 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: 28.02.2014 
 

R/103/2014 - 124. 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: 03.03.2014 

 

R/104/2014 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 3684 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.000 Kč bez příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést 
stavbu č. IV-12-2011823/VB/3 (IV-12-2011823 Dvůr Králové nad Labem knn p. č. RD Havlásek), 
(ES č. RIM/BUDO-2014/261) s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, 
Teplická 874/8, 405 02, která je na základě plné moci zastoupena společností Elektro comp spol. 
s r. o., se sídlem Maloskalická 38, 552 03 Česká Skalice, 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: 28.03.2014 
 

R/105/2014 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit darování pozemkové parcely č. 1697/9 o výměře 204 m2 a části pozemkové parcely  
č. 4184/3 o výměře 25 m2 označené dle geometrického plánu č. 4397-361/2013 jako díl „b“, vše 
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Královéhradeckému kraji, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec 
Králové, 

1.2.  pověřit starostku města podpisem darovací smlouvy obsahující obligatorní náležitosti dle bodu 
1.1. tohoto usnesení. 

 

R/106/2014 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 2294/36 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem dle geometrického plánu č. 426328/2012, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 
1.210 Kč včetně příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2009158 (ES-RIM/VB-2014/259) s ČEZ Distribuce, 
a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 , která je na základě plné 
moci zastoupena společností Elektro comp spol. s r. o., se sídlem Česká Skalice, Malá Skalice, 
Maloskalická 68, 552 03 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: 25.03.2014 
 

R/107/2014 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 231/9 v k. ú. Žireč Městys dle 
geometrického plánu č. 188-58/2012, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.210 Kč včetně 
příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2009014 (ES-RIM/VB-2014/263) s ČEZ Distribuce, 
a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na základě plné moci 
zastoupena společností Elektro-comp spol. s r. o., se sídlem Česká Skalice, Malá Skalice, 
Maloskalická 68, 552 03 a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

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

Termín: 25.03.2014 
 

R/108/2014 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 2050/9, č. 3771/2,  
č. 4023, č. 4025, č. 4027, č. 4029, č. 4031, č. 4032, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za 
jednorázovou finanční náhradu ve výši 200 Kč bez příslušné sazby DPH za každý započatý metr 
pozemku zatíženého plynárenským zařízením, 

1.2.  s provedením přeložky plynovodní přípojky, vybudováním nového objektu hlavního uzávěru plynu 
na pozemkové parcele č. 2048/1, stavební parcele č. 905/1, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
se zřízením stavby na pozemkové parcele č. 2048/1, stavební parcele č. 905/1, obě v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem a se vstupem na pozemkovou parcelu č. 2048/1, stavební parcelu č. 905/1, 
obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. RIM/BUDO-2014/264 s RWE GasNet, 
s. r. o., Ústí nad Labem, Klíšská 940, 401 17, která je na základě plné moci zastoupena 
společností RWE Distribuční služby, s. r. o.,  Plynárenská 499/1, 657 02 Brno a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

2.2.  dohodu o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení a o právu 
provést stavbu č. 66/2014/DK (ES-RIM/DOHO-2014/265 s RWE GasNet, s. r. o., Ústí nad 
Labem, Klíšská 940, 401 17, která je na základě plné moci zastoupena společností RWE 
Distribuční služby, s. r. o.,  Plynárenská 499/1, 657 02 Brno a pověřuje starostku města jejím 
podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

3.1.1.  předložit současně smlouvu a dohodu dle bodů 2.1., 2.2. tohoto usnesení starostce města 
k podpisu. 

 
Termín: 25.03.2014 

 

R/109/2014 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 2039/11, č. 2039/33,  
č. 3752/2, č. 3821, č. 4132, č. 4133, č. 4134, č. 4136, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
za jednorázovou finanční náhradu ve výši 200 Kč bez příslušné sazby DPH za každý započatý 
metr pozemku zatíženého plynárenským zařízením, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. RIM/BUDO-2014/266 s RWE GasNet, 
s. r. o., Ústí nad Labem, Klíšská 940, 401 17, která je na základě plné moci zastoupena 
společností RWE Distribuční služby, s. r. o.,  Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 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: 25.03.2014 
 

R/110/2014 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  úpravu výše nájemného z nebytových prostor a garáží pro rok 2014 o meziroční růst inflace ve 
výši, vyhlášené ČSÚ, tj. o 1,4 %,  s účinností od 01.01.2014, 
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1.2.  Dodatek č. RIM/ONNP-2012/0069-D-2 k nájemní smlouvě na nebytový prostor č. 1 v čp. 1  
a čp. 2  na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem s Martinem Šporerem, ******* 
***, *****, 

1.3.  Dodatek č. RIM/ONNP-2010/0450-D-4 k nájemní smlouvě na nebytový prostor č. 2 v čp. 1 na 
náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem se společností PRO-FOTO s. r. o., 
Trocnovská 1481, Dvůr Králové nad Labem, 

1.4.  Dodatek č. RIM/ONNP-2013/0029-D-1 k nájemní smlouvě na nebytový prostor č. 2 v čp. 2 na 
náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem s Ladislavou Sýkorovou, ************ 
******** **, *** ** ************ ********, 

1.5.  Dodatek č. RIM/ONNP-2013/0492-D-1 k nájemní smlouvě na nebytový prostor č. 2 v čp. 40 na 
náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem s Farní charitou Dvůr Králové nad Labem, 
Palackého 99, Dvůr Králové nad Labem, 

1.6.  Dodatek č. RIM/NAJE-2001/0156-D-17 k nájemní smlouvě na nebytový prostor č. 3 v čp. 40 na 
náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem se společností SEEL, s. r. o., náměstí  
T. G. Masaryka 40, Dvůr Králové nad Labem, 

1.7.  Dodatek č. RIM/DODS-2012/0835-D-18 k nájemní smlouvě na nebytový prostor č. 4 v čp. 40 na 
náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem s Věrou Humeňukovou, ******* ** ** 
******** **, **** ******* *** *****, Věrou Novotnou, ******** ****** ****, **** ******* *** *****, Jitkou 
Neumanovou, ********* ***, **** ******* *** ***** a Evou Martínkovou, ********* ****, **** ******* *** 
*****, 

1.8.  Dodatek č. RIM/DODS-2012/0734-D-14 k nájemní smlouvě na nebytový prostor č. 5 v čp. 40 na 
náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem s Jaroslavou Voňkovou, ******** ****, **** 
******* *** *****, 

1.9.  Dodatek č. RIM/DODS-2011/0380-D-4 k nájemní smlouvě na nebytový prostor č. 6 v čp. 40 na 
náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem s Tomášem Němečkem, ********* ***, **** 
******* *** *****, 

1.10.  Dodatek č. RIM/NAJE-2004/0448-D-14 k nájemní smlouvě na nebytový prostor č. 7 v čp. 40 na 
náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem s Jaroslavem Osifčinem, ** ******** ****, 
**** ******* *** ***** a Petrem Sedláčkem, ******* ***, **** ******* *** *****, 

1.11.  Dodatek č. RIM/NAJE-2012/2097-D-1 k nájemní smlouvě na nebytový prostor č. 8 v čp. 40 na 
náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem se Základní školou speciální Diakonie 
ČCE Vrchlabí, Komenského 616, Vrchlabí, 

1.12.  Dodatek č. RIM/ONNP-2011/0910-D-3 k nájemní smlouvě na nebytový prostor č. 9 v čp. 40 na 
náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem s Farní charitou Dvůr Králové nad Labem, 
Palackého 99, Dvůr Králové nad Labem, 

1.13.  Dodatek č. RIM/ONNP-2010/0375-D-5 k nájemní smlouvě na nebytový prostor č. 10 v čp. 40 na 
náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem s Jiřím Vidasovem, ******* ************ **, 
**** ******* *** *****, 

1.14.  Dodatek č. RIM/ONNP-2010/0996-D-3 k nájemní smlouvě na nebytový prostor č. 1 v čp. 57 na 
náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem se společností Zvičinské uzeniny  
a lahůdky s. r. o., Dolní Brusnice 78, Bílá Třemešná, 

1.15.  Dodatek č. RIM/ONNP-2009/2797-D-3 k nájemní smlouvě na nebytový prostor č. 1 v čp. 72 
v ulici Revoluční ve Dvoře Králové nad Labem s Kateřinou Zandlerovou, ******* ******** ****, **** 
******* *** *****,* 

1.16.  Dodatek č. RIM/ONNP-2012/2557-D-1 k nájemní smlouvě na nebytový prostor č. 1 v čp. 295 
v ulici Rooseveltova ve Dvoře Králové nad Labem s Alexandrou Koblížkovou, ******* ******** ****, 
**** ******* *** *****, 

1.17.  Dodatek č. RIM/ONNP-2012/1867-D-2 k nájemní smlouvě na nebytový prostor č. 1 (restaurace 
a příslušenství) v čp. 299  na náměstí Václava Hanky ve Dvoře Králové nad Labem s Pavlem 
Mičanem, ******* ****** ***, **** ******* *** *****, 

1.18.  Dodatek č. RIM/ONNP-2011/1826-D-2 k nájemní smlouvě na nebytový prostor č. 1 v čp. 400 
v ulici Švehlova ve Dvoře Králové nad Labem s Vilmou Charvátovou, ***** **, **** ******* *** 
*****,* 

1.19.  Dodatek č. RIM/ONNP-2011/0260-D-3 k nájemní smlouvě na nebytový prostor č. 2 v čp. 400 
v ulici Švehlova ve Dvoře Králové nad Labem s Marcelou Křížkovou, ******** ***, **** ******* *** 
*****,* 
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1.20.  Dodatek č. RIM/ONNP-2010/0564-D-5 k nájemní smlouvě na nebytový prostor č. 3 v domě  
čp. 400 v ulici Švehlova ve Dvoře Králové nad Labem s Alenou Nermuťovou, * ******** ***, *******, 

1.21.  Dodatek č. RIM/NAJE-2001/0198-D-17 k nájemní smlouvě na nebytový prostor na  
st. p. č. 1219/2 u čp. 867 v ulici Bezručova ve Dvoře Králové nad Labem s Petrem Krausem, 
********* ***, **** ******* *** *****,* 

1.22.  Dodatek č. RIM/ONNP-2011/0993-D-2 k nájemní smlouvě na nebytový prostor č. 1 v domě  
čp. 950 v ulici Boženy Němcové ve Dvoře Králové nad Labem s René Sedlákem, ****** ****, **** 
******* *** *****, 

1.23.  Dodatek č. RIM/ONNP-2012/0183-D-2 k nájemní smlouvě na nebytový prostor č. 1 v domě  
čp. 2954 v ulici Štefánikova ve Dvoře Králové nad Labem s Monikou Kulhánkovou, ** ***** ****, 
**** ******* *** *****,**** 

1.24.  Dodatek č. RIM/ONNP-2012/2568-D-1 k nájemní smlouvě na nebytový prostor č. 2 v domě  
čp. 2954 v ulici Štefánikova ve Dvoře Králové nad Labem s Martinou Všetečkovou, *********** ***, 
**** ******* *** *****,** 

1.25.  Dodatek č. RIM/ONNP-2010/0457-D-4 k nájemní smlouvě na nebytový prostor č. 1 v domě  
čp. 2955 v ulici Štefánikova ve Dvoře Králové nad Labem s Ivanou Janečkovou, ***** **, **** 
******* *** *****,** 

1.26.  Dodatek č. RIM/ONNP-2010/0264-D-4 k nájemní smlouvě na nebytový prostor č. 1 v domě  
čp. 2956 v ulici Štefánikova ve Dvoře Králové nad Labem s Michalem Havranem, ****** ******** 
***, **** ******* *** *****, 

1.27.  Dodatek č. RIM/ONNP-2013/0148-D-1 k nájemní smlouvě na nebytový prostor č. 2 v domě  
čp. 2956 v ulici Štefánikova ve Dvoře Králové nad Labem s Monikou Kulhánkovou, ** ***** ****, 
**** ******* *** *****,** 

1.28.  Dodatek č. RIM/ONNP-2013/0391-D-1 k nájemní smlouvě na nebytový prostor č. 1 v domě  
čp. 2957 v ulici Štefánikova ve Dvoře Králové nad Labem s Lucií Zábrodskou, ********* ****, **** 
******* *** *****, 

1.29.  Dodatek č. RIM/ONNP-2010/0559-D-4 k nájemní smlouvě na nebytový prostor č. 3 v domě  
čp. 2958 v ulici Štefánikova ve Dvoře Králové nad Labem se společností KOMPLEX 3M s. r. o., 
Štefánikova 2958, Dvůr Králové nad Labem, 

1.30.  Dodatek č. RIM/ONNP-2011/0261-D-3 k nájemní smlouvě na nebytový prostor č. 1 v domě  
čp. 2960 v ulici Eduarda Zbroje ve Dvoře Králové nad Labem s Danou Pechlátovou, ******* ****** 
****, **** ******* *** *****, 

1.31.  Dodatek č. RIM/ONNP-2010/0740-D-3 k nájemní smlouvě na nebytový prostor č. 1 v domě  
čp. 2963 v ulici Štefánikova ve Dvoře Králové nad Labem s Naděždou Baierovou, ******** ****, 
**** ******* *** *****, 

1.32.  Dodatek č. RIM/ONNP-2010/0269-D-3 k nájemní smlouvě na nebytový prostor č. 2 v domě  
čp. 2963 v ulici Štefánikova ve Dvoře Králové nad Labem s Gabrielou Kočnarovou, ** ******** 
****, **** ******* *** *****, 

1.33.  Dodatek č. RIM/DODS-2005/0122-D-12 k nájemní smlouvě na objekt dílny na st. p. č. 348/2,  
k. ú. Dvůr Králové nad Labem ve Dvoře Králové nad Labem s Václavem Knaiflem, *** ****** ***, 
*******, a Jaroslavem Chmelíkem, ****** ***, **** ******* *** *****, 

1.34.  Dodatek č. RIM/ONNP-2013/0036-D-1 k nájemní smlouvě na nebytový prostor 3 místností 
v budově bez čp. na st. p. č. 50 v k. ú. Zboží u Dvora Králové nad Labem s Alenou Šmídovou, 
Zboží 2, Dvůr Králové nad Labem, 

1.35.  Dodatek č. RIM/ONGR-2010/0882-D-2 k nájemní smlouvě o nájmu garáže č. 1 na st. p. č. 504, 
k. ú. Dvůr Králové nad Labem, u domu čp. 963 v ulici Sladkovského ve Dvoře Králové nad 
Labem s Michaelem Benešem, ************ ***, **** ******* *** *****,  

1.36.  Dodatek č. RIM/ONGR-2012/2395-D-2 ke smlouvě o nájmu a podnájmu garáže č. 1 na  
st. p. č. 3598, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, u domu čp. 1243 v ulici Nedbalova ve Dvoře 
Králové nad Labem s Martinou Šindelářovou, ********* ****, **** ******* *** *****, 

1.37.  Dodatek č. RIM/ONGR-2012/2398-D-2 ke smlouvě o nájmu a podnájmu garáže č. 2 na  
st. p. č. 3599, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, u domu čp. 1243 v ulici Nedbalova ve Dvoře 
Králové nad Labem s Martinou Šindelářovou, ********* ****, **** ******* *** *****, 

2 .   pověřu je  

2.1.  starostku města podpisem dodatků k nájemním smlouvám s nájemci nebytových prostor a garáží 
dle bodu 1.2. - 1.37., 
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3.   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

3.1.1.  předložit dodatky k nájemním smlouvám starostce města k podpisu. 
 

Termín: 31.03.2014 
 

R/111/2014 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 111 v čp. 400, v ul. Švehlova ve Dvoře Králové nad Labem k 28.02.2014 
s Michalem Karadzosem, ******** *** ***, **** ******* *** *****, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy RIM/DOUS-2014/0258 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: 28.02.2014 

 

R/112/2014 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  schvaluje záměr města pronajmout areál v Sylvárovské ulici, Dvůr Králové nad Labem, který tvoří 
pozemkové parcely č. 2307/5, č. 2307/7, č. 2307/1, č. 2306/2 a č. 4774, stavební parcely č. 2522, 
č. 2521, č. 2520, č. 2519, č. 4357 a budovy umístěné na stavebních parcelách č. 2519, č. 2520, 
č. 2521, č. 2522 a č. 4357, na dobu určitou 5 let, za cenu 300.900 Kč/areál/rok, včetně uplatnění 
meziročního inflačního růstu, společnosti Daros profi s. r. o., Riegrova 329, Dvůr Králové nad 
Labem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

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

 
Termín: 04.03.2014 

 

R/113/2014 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   nesouh las í  

1.1.  s navrženými cenami tepelné energie na sekundární části soustavy vytápění s ČEZ, a. s., 
platnými od 01.01.2014. 

 

R/114/2014 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  uzavřít se stavební společností Žižka spol. s r. o., po provedení stavebních prací na rekonstrukci 
komunikace a kanalizace ve Valové uličce, směnnou smlouvu dle geometrického zaměření 
směňovaných částí dotčených pozemků. 

 

R/115/2014 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit bezúplatné nabytí stávajícího vodovodu umístěného v pozemkových parcelách  
č. 3527/4, č. 4753, č. 4757/1, č. 519/1, č. 513, č. 483, č. 3560 a stavební parcele č. 4816, 
všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem a veřejného osvětlení umístěného v pozemkových 
parcelách č. 4757/1, č. 4753, č. 519/1, č. 513, č. 483, č. 4733/1, stavební parcele č. 4816, 
všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem včetně 4 ks lamp od společnosti Protivítr-invest s. r. o., 
Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 130 00 Praha 3, a to za podmínky zřízení věcných břemen na 
uvedené sítě a za podmínky zajištění volného přístupu k těmto zařízením,  

1.2.  pověřit starostku města podpisem darovací smlouvy obsahující obligatorní náležitosti dle bodu 
1.1. tohoto usnesení. 
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R/116/2014 - 124. 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. 692/11 o výměře 231 m2, k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, která byla oddělena geometrickým plánem č. 4415-50/2014 z 20.02.2014, za kupní cenu 
400 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu  92.400 Kč, Radimu a Pavlíně Mrkvičkovým, ***** ********* 
****, *** ** **** ******* *** *****,  * 

1.2.  schválit kupní smlouvu č. RIM/KUPP-2014/292 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřit 
starostku města jejím podpisem, 

1.3.  schválit prodej části pozemkové parcely č. 692/11 o výměře 230 m2, k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, která byla oddělena geometrickým plánem č. 4415-50/2014 z 20.02.2014 a označena 
jako díl "„a", za kupní cenu 400 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 92.000 Kč, Miroslavu a Ivaně 
Petříkovým, ***** *** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.4.  schválit kupní smlouvu č. RIM/KUPP-2014/293 v souladu s bodem 1.3. tohoto usnesení a pověřit 
starostku města jejím podpisem. 

 

R/117/2014 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s prodloužením servisní podpory programového vybavení Fiso pro tři účetní období, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. 1 k servisní smlouvě programového vybavení Fiso OI/POSS-2013/0498 - D1 
a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OI 

3.1.1.  předložit dodatek smlouvy starostce města k podpisu. 
 

Termín: 07.03.2014 
 

R/118/2014 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s optimalizací využívaných agend softwaru Vita, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. 1 ke smlouvě o technické podpoře se spol. Vita software, s. r. o. OI/TECH-2012/2606 
- D1 a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OI 

3.1.1.  předložit dodatek starostce města k podpisu. 
 

Termín: 07.03.2014 
 

R/119/2014 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se změnou poskytovatele služby hromadného rozesílání varovných SMS zpráv, 

2 .   schva lu je  

2.1.  závaznou objednávku služeb “SMS InfoKanál“, provozovaných společností KONZULTA Brno,  
a. s., číslo KRI_1/2/2014, za podmínek v ní uvedených a pověřuje starostku města jejím 
podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu KRI 

3.1.1.  předložit závaznou objednávku starostce města k podpisu, 
 

Termín: 07.03.2014 
3.2.  vedoucí VVS 

3.2.1.  ukončit smluvní vztah se současným poskytovatelem služby SMS Connect. 
 

Termín: 30.05.2014 
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R/120/2014 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis kulturní komise RM ze dne 07.02.2014, 

2 .   schva lu je  

2.1.  poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu veřejně prospěšných 
aktivit na úhradu nákladů specifikovaných ve smlouvách následovně:  
Self defence team  MPDK, Nerudova 1071, Dvůr Králové nad Labem - (reálná sebeobrana 
a prevence)                    10.000 Kč 
Klub Natura, náměstí Odboje 304, Dvůr Králové nad Labem - (expedice Francie)          20.000 Kč 
Big Band Dvorský, Tyršova 2750, Dvůr Králové nad Labem - (celoroční činnost)           25.000 Kč 
Klub kaktusářů, 28. října 822, Dvůr Králové nad Labem (výstava kaktusů a sukulentů)  6.000 Kč 
a (mezinárodní symposium) -                  8.000 Kč, 
Český svaz chovatelů, Žireč 8 - (výstava zvířectva a kaktusů)             20.000 Kč 
Michal Rozínek, K. Světlé 2140, Dvůr Králové nad Labem - (výstava papírových modelů) 

          6.000 Kč 
Sbor dobrovolných hasičů Verdek, Verdek 35, Dvůr Králové nad Labem - (oslavy 130. let)  

        10.000 Kč 
Veteran Car Club, Tyršova 557, Dvůr Králové nad Labem - (Než vypustíme vodu z chladiče) 

        10.000 Kč 
Pěvecký spolek Záboj, náměstí V. Hanky 299, Dvůr Králové nad Labem - (činnost spolku)  

        15.000 Kč 
Římskokatolická farnost - děkanství Dvůr Králové nad Labem, Palackého 99 (adventní koncerty) 

 10.000 Kč 
a (noc kostelů) -                    5.000 Kč 
Junák - svaz skautů a skautek, Plk. Švece 1278, Dvůr Králové nad Labem - (celoroční činnost) - 

        24.000 Kč 
Petra Hrdinová, Rooseveltova 463, Dvůr Králové nad Labem - (večerní pochod betlémem)  -  

          2.000 Kč 
Český svaz včelařů, Štefánikova 155, Dvůr Králové nad Labem - (tematický zájezd seniorů) 

          2.000 Kč 
a (včelařské kroužky) -                              5.000 Kč 
Oddíl Tubrodel Dvůr Králové, Zborovská 893, Náchod - (celoroční činnost)          10.000 Kč 
Pionýrská skupina J. Wolkera, Sladkovského 301, Dvůr Králové nad Labem - (tábor)   15.000 Kč 
Královédvorský chrámový sbor, Krátká 1838, Dvůr Králové nad Labem (činnost spolku) –  

                    10.000 Kč 
a (koncert se světovou premiérou) -                 5.000 Kč, 
Komitét pro udržování památek z roku 1866, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové - (sanace 
souboru pomníků)                  15.000 Kč 
Za obnovení památky židovského hřbitova, 28. října 1259, Dvůr Králové nad Labem - (koncert na 
podporu výstavby památníku)                         25.000 Kč 
Nadační fond Dobromysl, Zámecká 112/22, Karviná - Fryštát - (filmový festival)           10.000 Kč 
Furt venku, Nerudova 986, Dvůr Králové nad Labem - (celoroční činnost)             6.000 Kč 
KČT Dvoráci, Bezručova 824, Dvůr Králové nad Labem - (podzimní pochod)             4.000 Kč 
Bc. Jan Kříž, Puchmajerova 1061, Dvůr Králové nad Labem - (sraz a závody šlapacích aut) 

          8.000 Kč, 

2.2.  smlouvy č. ŠKS/SMDO - 2014/0030, ŠKS/SMDO - 2014/0017, ŠKS/SMDO - 2014/0152, 
ŠKS/SMDO - 2014/0212, ŠKS/SMDO - 2014/0214, ŠKS/SMDO - 2014/0216, ŠKS/SMDO - 
2014/0219, ŠKS/SMDO - 2014/0220, ŠKS/SMDO - 2014/0167, ŠKS/SMDO - 2014/0222, 
ŠKS/SMDO - 2014/0224, ŠKS/SMDO - 2014/0225, ŠKS/SMDO - 2014/0226, ŠKS/SMDO - 
2014/0162, ŠKS/SMDO - 2014/0163, ŠKS/SMDO - 2014/0164, ŠKS/SMDO - 2014/0165, 
ŠKS/SMDO - 2014/0166, ŠKS/SMDO - 2014/0172, ŠKS/SMDO - 2014/0178, ŠKS/SMDO - 
2014/0177, ŠKS/SMDO - 2014/0175, ŠKS/SMDO - 2014/0241 v souladu s bodem 2.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostku města jejich podpisem, 

3 .   neschva lu je  

3.1.  poskytnutí dotace Ing. Martině Schillerové, ** ****** ****, **** ******* *** *****, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

4.1.1.   předložit starostce města smlouvy dle bodu 2.2. k podpisu, 
 

Termín: 17.03.2014 
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5.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

5.1.  schválit poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu veřejně 
prospěšných aktivit na úhradu nákladů specifikovaných ve smlouvách následovně: 
Old Racing Club, Klicperova 2498, Dvůr Králové nad Labem - (dvorské toulky do Ratibořic)  

3.000 Kč 
TJ Sokol Žireč, Žireč 70 - (dětský den)                 4.000 Kč 
TJ Sokol Lipnice, Lipnice 120 - (pochod okolo Lipnice a dětský den)                      10.000 Kč 
TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem, nábřeží J. Wolkera 137, Dvůr Králové nad Labem - (tábor) 

          5.000 Kč 
Oblastní charita Červený Kostelec, 5. května 1170, Červený Kostelec - (zahradní slavnosti) 

        10.000 Kč, 

5.2.  schválit smlouvy č. ŠKS/SMDO - 2014/0210, ŠKS/SMDO - 2014/0211, ŠKS/SMDO - 2014/0215, 
ŠKS/SMDO - 2014/0217, ŠKS/SMDO - 2014/0161 v souladu s bodem 5.1. tohoto usnesení 
a pověřit starostku města jejich podpisem, 

5.3.  neschválit poskytnutí dotace TJ Sokol Dvůr Králové  nad Labem, J. Wolkera 137, Dvůr Králové 
nad Labem na zpravodaj o činnosti, 

5.4.  uložit vedoucí ŠKS-ŠKIC předložit starostce města smlouvy dle bodu 5.2. k podpisu do 
26.03.2014. 

 

R/121/2014 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  udělit cenu "Osobnost města Dvůr Králové nad Labem" za rok 2013, za sportovní výkon 
v kategorii jednotlivec do 18 let Apoleně Výborné, a v souladu s § 36 odst. 2 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, cenu města Marii Hetflejšové za 
celoživotní práci v oblasti sportovních aktivit, za celoživotní vědecko - výzkumnou činnost  
Ing. Drahomíru Dvorskému, CSc., a za dlouhodobou práci v loutkovém divadle Jarmile 
Schrabalové, Vladimíru Lagutinovi za celoživotní práci v oblasti sportovních aktivit. 

 

R/122/2014 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádosti Domem dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 
1620, o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2014, a to na projekt: "Juniorfilm - 
Memoriál Jiřího Beneše a Královédvorské Zlaté slunce 2014", 

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 žádosti uvedené v bodě 1.1. 
tohoto usnesení. 

 

R/123/2014 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  termíny zápisů do mateřských škol zřizovaných městem Dvůr Králové nad Labem - do Mateřské 
školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 a Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, 
Elišky Krásnohorské 2428, ve dnech 06.05.2014 od 10:00 hodin do 14:00 hodin a 07.05.2014 od 
12:00 hodin do 14:00 hodin, pro školní rok 2014/2015, 

2 .   souh las í  

2.1.  s kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol zřizovaných městem 
Dvůr Králové nad Labem, dle přílohy č. 3 a 4. 

 

R/124/2014 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  omezení provozu Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 a Mateřské školy, 
Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428, v měsíci červenci a srpnu roku 2014, dle 
přílohy č. 1, v tomto období bude vždy zabezpečen provoz v některém pracovišti mateřských 
škol. 
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R/125/2014 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu tělovýchovy 
a sportu na úhradu nákladů specifikovaných ve smlouvách následovně: 
1. HK Dvůr Králové nad Labem, Štítného 3050, Dvůr Králové nad Labem (sportovní činnost) – 

550.000 Kč 
HC Dvůr Králové nad Labem, Čechova 1662, Dvůr Králové nad Labem (sportovní činnost 
mládež) -          730.000 Kč  
(sportovní činnost dospělí) -        220.000 Kč 
TJ Sokol Lipnice, Lipnice 120 (sportovní činnost) -       43.000 Kč 
TJ Sokol Žireč, Žireč 70 (sportovní činnost) -        43.000 Kč 
a (uliční turnaj) -             2.000 Kč 
Team DK, Havlíčkova 15, Dvůr Králové nad Labem (sportovní činnost) -    65.000 Kč 
Softball Club, Zborovská 1780, Dvůr Králové nad Labem (sportovní činnost) -   90.000 Kč 
Karate DO, B. Němcové 950, Dvůr Králové nad Labem (sportovní činnost) -   80.000 Kč 
Tennis Club, 17. listopadu 485, Dvůr Králové nad Labem (sportovní činnost) -  100.000 Kč 
Angeles Dance Group, Zábřezí 12, Dvůr Králové nad Labem (sportovní činnost) -                                                                                                                              
75.000 Kč 
TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137, Dvůr Králové nad Labem 
(sportovní činnost) -           282.000 Kč, 
(žákovský pohár trampolíny) -            10.000 Kč, 
(evropské atletické hry) -            10.000 Kč, 
(oblastní přebor Teamgym) -              8.000 Kč  
a (účast na MČR Teamgym) -            10.000 Kč,  
Volejbalový klub VK Dvůr Králové nad Labem, Okružní 2319, Dvůr Králové nad Labem (sportovní 
činnost) -            100.000 Kč 
Old Racing Club, Klicperova 2498, Dvůr Králové nad Labem (Královédvorský okruh) –  

    50.000 Kč, 

1.2.  schválit smlouvy č. ŠKS/SMDO - 2014/0035, ŠKS/SMDO - 2014/0036, ŠKS/SMDO - 
2014/0169,ŠKS/SMDO - 2014/0063, ŠKS/SMDO - 2014/0154, ŠKS/SMDO - 2014/0155, 
ŠKS/SMDO - 2014/0156, ŠKS/SMDO - 2014/0157, ŠKS/SMDO - 2014/0158, ŠKS/SMDO - 
2014/0159, ŠKS/SMDO - 2014/0160, ŠKS/SMDO - 2014/0130, ŠKS/SMDO - 2014/0179 
v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřit starostku města jejich podpisem, 

1.3.  neschválit poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu tělovýchovy 
a sportu TJ Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137, Dvůr Králové nad Labem 
(sportovní činnost oddíly) - 464.000 Kč, (sportovní činnost oddílu kopaná) - 670.000 Kč, (Vánoce 
na ledě) - 5.000 Kč, (vánoční cena v krasobruslení) - 15.000 Kč, (běh Safari) - 5.000 Kč, (o pohár 
radnice) - 4.000 Kč, (neckyáda) - 5.000 Kč a (sjezd žáků na divoké vodě) - 10.000 Kč,  

1.4.  uložit vedoucí ŠKS-ŠKIC předložit starostce města smlouvy dle bodu 1.2. k podpisu do 
26.03.2014. 
 

R/126/2014 - 124. 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/127/2014 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  vz í t  na  vědom í 

1.1.  informativní zprávu o vyřízení požadavků a podnětů Osadního výboru Verdek z 15.10. 
a 12.12.2013, Osadního výboru Žireč z 23.10. a 16.12.2013, Osadního výboru Lipnice 
z 23.10.2013. 
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R/128/2014 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  program 22. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného ve čtvrtek 
06.03.2014 od 15 hodin v sále Hankova domu 

 
1. Zahájení 
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 
3. Výbory ZM 
4. Jednací řád Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 
5. Prominutí poplatku z prodlení 
6. Prioritní investiční akce pro roky 2014 - 2015 včetně zajištění jejich financování 
7. Změna č. 1 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem - schválení zadání 
8. Informace o činnosti MAS Královédvorsko, o. s. 
9. Senior domy Pohoda a. s., Smetanova 173/2, Český Těšín - objekt za účelem zřízení 

domova pro seniory a domova se zvláštním režimem 
10. Dotace pro TJ Sokol Žireč na rekonstrukci topení v sokolovně 
11. Navýšení dotace Tělovýchovné jednotě Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 

137, pro oddíl kuželek 
12. Vyhodnocení dotačních programů 
13. Cena „Osobnost města Dvůr Králové nad Labem“ za rok 2013 
14. Majetkové záležitosti 
15. Zpráva o činnosti Městské policie Dvůr Králové nad Labem v roce 2013 
16. Informace o souhrnných hodnotách 8. rozpočtové změny roku 2013 
17. Opatření v případě nepříznivého vývoje příjmové stránky rozpočtu města v roce 2014 
18. Vnitřní předpis pro financování osadních výborů 
19. Smlouva o závazku veřejné služby - dětská lékařská služba první pomoci 
20. Rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2014 
21. Diskuze 
22. Závěr. 
 
 
 
 
 
 
 

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

               starostka města                       místostarosta 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  
 

 


