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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

126. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 11.03.2014 

 

R/130/2014 - 126. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu o umístění a péči o zatoulaná zvířata č. VVS/POSS-2014/304 a pověřuje starostku 
města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  předložit starostce města smlouvu k podpisu. 
 

Termín: 14.03.2014 
 

R/131/2014 - 126. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s výpůjčkou náměstí T. G. Masaryka pro pořádání pravidelných farmářských trhů v roce 2014 
Petru Konopkovi, IČ 88050289, Školní 1397, 543 01 Vrchlabí, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o výpůjčce náměstí T. G. Masaryka pro pořádání pravidelných farmářských trhů v roce 
2014 č. VVS/OVYP - 2014/0324, ve smyslu bodu 1.1. a pověřuje starostku města jejím 
podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí VVS 

3.1.1.  předložit smlouvu o výpůjčce náměstí T. G. Masaryka pro pořádání pravidelných 
farmářských trhů v roce 2014 č. VVS/OVYP - 2014/0324 starostce města k podpisu. 

 
Termín: 21.03.2014 

 

R/132/2014 - 126. 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 v platném znění vnitřní předpis 
města Dvůr Králové nad Labem č. 5/2014 - Evidence a náležitosti právních úkonů a pověřuje 
starostku města jeho podpisem, 

2 .   nesouh las í  

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

 

R/133/2014 - 126. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zadáním oponentury k posudku VŠE v soudním sporu č. j. 15C 55/2010 - formou 
kvalifikovaného materiálu společnosti  APOGEO Esteem, a. s., 
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2.   uk ládá  
2.1.  tajemníkovi MěÚ 

2.1.1.  zadat zpracování  materiálu dle bodu 1.1. tohoto usnesení společnosti APOGEO  
Esteem, a. s.  

 
Termín: 14.03.2014 

 

R/134/2014 - 126. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  "Přehled čerpání a zdrojů sociálního fondu k 31.12.2013" a "Rozpočet sociálního fondu na rok 
2014"dle přílohy č. 1 tohoto materiálu. 

 

R/135/2014 - 126. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  přesun prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Technické služby města Dvora 
Králové nad Labem do investičního fondu téže organizace v navrhované částce dle přílohy č. 1. 

 

R/136/2014 - 126. 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 12.03.2014. 

 

R/137/2014 - 126. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR 
v maximální výši, tj. 18.392 Kč a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM 

2.1.1.  zajistit podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků Agentuře ochrany přírody 
a krajiny ČR. 

 
Termín: 14.03.2014 

 

R/138/2014 - 126. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  realizaci akce "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace a výstavba nové dešťové kanalizace  
v ul. Smetanova" ve Dvoře Králové nad Labem přímým zadáním společnosti Městské vodovody 
a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., IČ: 288 18 334, sídlem náměstí Denisovo 766, 
544 01 Dvůr Králové nad Labem, s využitím výjimky § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 

1.2.  smlouvu o dílo č. RIM/DILO-2014/0277 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM 

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

Termín: 18.03.2014 
 

R/139/2014 - 126. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 3390/1 a č. 3390/20, obě  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za cenu 200 Kč/bm bez příslušné sazby DPH, minimálně 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-12-2012089/VB/1 Dvůr Králové nad Labem knn pč. 3390/7 Čermák),  



Strana 3/6 

(ES č. RIM/BUDO-2014/320), s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, 
Teplická 874/8, 405 02, která je na základě plné moci zastoupena Vladimírem Václavíkem-
Elektroprojekt, sídlo T. G. Masaryka 391, 549 01 Nové město nad Metují 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/140/2014 - 126. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 13 v čp. 1250 nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, Vendulce 
Suchomelové, ******* ******** *** ****, **** ******* *** *****, odchylně od Pravidel pro hospodaření s 
městskými byty na dobu určitou 1 rok od 15.04.2014 do 14.04.2015 za smluvní nájemné ve výši 
3.260 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. RIM/ONBT-2014/0305 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 starostce města k podpisu. 
 

Termín: 14.04.2014 
 

R/141/2014 - 126. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   p ro jedna la  

1.1.  předloženou zprávu o výsledku řádné periodické inventarizace majetku a závazků města Dvůr 
Králové nad Labem ke dni 31.12.2013, 

2 .   schva lu je  

2.1.  výsledek roční periodické inventarizace majetku a závazků města Dvůr Králové nad Labem 
k 31.12.2013, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM, vedoucímu OŽP 

3.1.1.  předložit návrhy na vyřazení majetku označeného za přebytečný a neupotřebitelný 
v inventurních soupisech z řádné periodické inventarizace k 31.12.2013 k projednání 
v likvidační komisi rady města. 

 
Termín: 25.03.2014 

 

R/142/2014 - 126. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr snížit nájemné za prostor sloužící k podnikání č. 3 v čp. 400 v ulici Švehlova ve Dvoře 
Králové nad Labem Aleně Nermuťové, * ******** ***, *******, na cenu 2.800 Kč/m2/rok včetně 
uplatnění meziročního inflačního růstu, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  zveřejnit na úřední desce městského úřadu záměr dle bodu 1.1. tohoto usnesení. 
 

Termín: 18.03.2014 
 

R/143/2014 - 126. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informaci, že na výzvu k podání nabídek na pronájem prostoru sloužícího k podnikání č. 1  
v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, dle zveřejnění č. 2/2014, nereagoval 
žádný zájemce, 
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2.   vyzývá  

2.1.  případné zájemce k podání nabídky na pronájem prostoru sloužícího k podnikání 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 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: 18.03.2014 

 

R/144/2014 - 126. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informaci, že na výzvu k podání nabídek na pronájem prostoru sloužícího k podnikání č. 1  
v čp. 115 v ulici Palackého, Dvůr Králové nad Labem, dle zveřejnění č. 3/2014, nereagoval žádný 
zájemce, 

2 .   vyzývá  

2.1.  případné zájemce k podání nabídky na pronájem prostoru sloužícího k podnikání 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 
− prostor může být užíván v souladu s jeho stavebně-technickým určením - prodejna, 

využití prostoru může být i v rozporu s jeho stavebně-technickým určením 
− 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 města a výzvu 
k podání nabídky dle bodu 2.1. tohoto usnesení. 

 
Termín: 18.03.2014 

 

R/145/2014 - 126. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 32 v čp. 2903, 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. 32 v čp. 2903, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem ve 
složení: Jan Bém (náhradník Dušan Kubica), Jiří Janeček (náhradník Jaroslava Hiltscherová) 
a Helena Mojiková (náhradník Renata Pospíšilová), 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

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

 
Termín: 17.03.2014 

 

R/146/2014 - 126. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 23 v čp. 2904 ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, jako 
byt bez předběžného určení za min. cenu 2.312 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. 23 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), 

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: 17.03.2014 

 

R/147/2014 - 126. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s umístěním tlakové kanalizační přípojky do části pozemkových parcel č. 905/13, č. 4153  
a č. 4154, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem a se vstupem na pozemkové parcely  
č. 905/13, č. 4153 a č. 4154, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o umístění číslo RIM/OSTA-2014/319 dle bodu 1.1. tohoto usnesení s Aloisem a Jitkou 
Roseckými, ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

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

Termín: 17.03.2014 
 

R/148/2014 - 126. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  podání žádosti o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu, Výzva  
č. 22 - Konsolidace IT a nové služby TC obcí a pověřuje starostku města podpisem žádosti, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu OI 

2.1.1.  zajistit podání žádosti o dotaci na pobočku Centra pro regionální rozvoj ČR v Hradci 
Králové, 

 
Termín: 30.05.2014 

 
2.2.  vedoucímu RAF 

2.2.1.  zahrnout výdaje za zpracování projektové žádosti do návrhu nejbližšího rozpočtového 
opatření. 

 
Termín: 15.05.2014 

 

R/149/2014 - 126. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení, zadávací podmínky zadávacího řízení, předpokládanou hodnotu, předmět, časový 
harmonogram, kvalifikační předpoklady uchazečů, způsob hodnocení nabídek, členy hodnotící 
komise, okruh navržených dodavatelů veřejné zakázky „Pořízení služebního vozidla pro sociální 
pracovnice sociálně-právní ochrany dětí,“ v souladu s článkem 4, odst. 4 vnitřního předpisu 
města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2013 - Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu 
městem Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  zveřejnění této veřejné zakázky v souladu článkem 4, bod 4 vnitřního předpisu města  Dvůr 
Králové nad Labem - Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad 
Labem, 

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

1.4.  schvaluje složení hodnotící komise včetně náhradníků v předloženém znění, 

2 .   rozhodu je  

2.1.  že pro hodnocení nabídek uchazečů bude využita elektronická aukce systému E-ZAK, 
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3.   uk ládá  
3.1.  vedoucí ŠKS 

3.1.1.  zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech, 
 

Termín: 20.03.2014 
 

3.1.2.  zajistit zahájení činnosti hodnotící komise v souladu s časovým harmonogramem. 
 

Termín: 16.04.2014 
 

R/150/2014 - 126. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí účelově neurčeného daru ve výši 1.000 Kč Hradeckému centru pro osoby se 
sluchovým postižením, o. p. s., Milady Horákové 504, Hradec Králové, 

1.2.  darovací smlouvu č. ŠKS/DAR-2014/0327 s Hradeckým centrem pro osoby se sluchovým 
postižením, o. p. s., Milady Horákové 504, Hradec Králové a pověřuje starostku města jejím 
podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS 

2.1.1.  předložit starostce města darovací smlouvu k podpisu. 
 

Termín: 31.03.2014 
 

R/151/2014 - 126. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  stanovisko města Dvůr Králové nad Labem k projektu Předškolní dětské centrum dle přílohy č. 1, 
připravovaného Farní charitou Dvůr Králové nad Labem, Palackého 99, Dvůr Králové nad Labem 
a pověřuje starostku města podpisem stanoviska. 

 

R/152/2014 - 126. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádosti Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884, o grant na 
projekt "Preventivní program ZŠ Podharť" z dotačního programu Královéhradeckého kraje, 

2 .   souh las í  

2.1.  v případě kladného vyřízení žádosti o poskytnutí grantu dle bodu 1.1. tohoto usnesení, s přijetím 
finančních prostředků poskytnutých Základní škole Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 
884. 

 

R/153/2014 - 126. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  navýšení dotace SKK Dvůr Králové nad Labem, Slovany 3051, Dvůr Králové nad Labem. 

 

 

 

 

 

 

 

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

               starostka města                                   místostarosta 
   

  
 

 


