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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

127. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 25.03.2014 

 

R/154/2014 - 127. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  Ceník za pronájem hrobových míst na hřbitovech města Dvůr Králové nad Labem platný od 
01.04.2014 a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  zveřejnit Ceník za pronájem hrobových míst na hřbitovech města Dvůr Králové nad Labem. 
 

Termín: 31.03.2014 
 

R/155/2014 - 127. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  podání žaloby po marném uplynutí 15 denní lhůty k plnění stanovené předžalobní výzvou na 
náhradu škody způsobené vadným zpracováním znaleckých posudků na ocenění domu čp. 1984 
- 85, ul. Roháčova, Dvůr Králové nad Labem, za účelem prodeje vymezených bytových jednotek, 
na Ing. Jiřího Raina, Nový Vorlech 3030, Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  podání žaloby po marném uplynutí 15 denní lhůty k plnění stanovené předžalobní výzvou na 
náhradu škody  způsobené vadným zpracováním znaleckého posudku na ocenění 1 bytové 
jednotky domu čp. 1987 - 89, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, za účelem prodeje 
vymezené bytové jednotky, na Ing. Jiřího Raina, Nový Vorlech 3030, Dvůr Králové nad Labem, 

1.3.  udělení plné moci k zastupování města Dvůr Králové  nad Labem v soudním řízení o náhradu 
škody způsobené Ing. Jiřím Rainem, Nový Vorlech 3030, vadným zpracováním znaleckých 
posudků na ocenění domu čp. 1984 - 85, ul. Roháčova, Dvůr Králové nad Labem a vadným 
zpracováním znaleckého posudku na ocenění 1 bytové jednotky domu čp. 1987 - 89, nábřeží 
Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, za  účelem prodeje vymezených bytových jednotek, 

2 .   zm ocňu je  

2.1.  Mgr. Kateřinu Kavalírovou, advokátku Advokátní kanceláře Nypl, Novák, Kavalírová a partneři, se 
sídlem Dukelská 15, 500 02 Hradec Králové k zastupování města v rozsahu plné moci dle bodu 
1.3. tohoto usnesení a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

 

R/156/2014 - 127. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  provedení úklidu příkopů u příjezdových komunikací do města a to: TJ Sokol Žireč 16 km, 
odměna 16.000 Kč, Klub NATURA 48 km, odměna 48.000 Kč, 

1.2.  dohody o provedení sběru a třídění odpadů na příjezdových komunikacích do města  
č. OŽP/DOHO-2014/0357 a č. OŽP/DOHO-2014/0358 s TJ Sokol Žireč a Klubem NATURA 
v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku města jejich podpisem, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucímu OŽP 

2.1.1.  předložit dohody o provedení sběru a třídění odpadů na příjezdových komunikacích do 
města s Klubem NATURA a TJ Sokol Žireč starostce města k podpisu. 

 
Termín: 14.04.2014 

 

R/157/2014 - 127. 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" z Fondu 
ASEKOL, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu OŽP 

2.1.1.  zajistit podání žádosti na projekt „Odpadový kalendář - rok 2015" Fondu ASEKOL, 
 

Termín: 31.03.2014 

3 .   pověřu je  

3.1.  starostku města podpisem žádosti „Odpadový kalendář - rok 2015" Fondu ASEKOL. 

 

R/158/2014 - 127. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s využitím systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného městem Dvůr Králové nad 
Labem Martinou Všetečkovou, Chelčického 985, Dvůr Králové nad Labem, IČ: 01184296, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o využití systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného městem Dvůr 
Králové nad Labem č. OŽP/OSTA-2014/0365 s Martinou Všetečkovou, Chelčického 985, Dvůr 
Králové nad Labem, IČ: 01184296, 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: 14.04.2014 
 

R/159/2014 - 127. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  rozšíření pojištění elektronických zařízení v majetku města v souvislosti s doplněním 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. 15 k pojistné smlouvě  
č. 5830851989 (ES č. RAF/POJI-2008/0559-D-15) 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. 15 k pojistné smlouvě č. 5830851989  
(ES č. RAF/POJI-2008/0559-D-15) na pojištění majetku města v souladu s bodem  
1.2. tohoto usnesení. 

 
Termín: 31.03.2014 

 

R/160/2014 - 127. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zprávu o stavu pohledávek k 31.12.2013, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  nadále zajišťovat úkoly vyplývající z kontroly stavu pohledávek a věnovat maximální péči 
pohledávkám na obhospodařovaném úseku včetně navrhování možností dalších způsobů 
řešení správy pohledávek města. 

 
Termín: 31.08.2014 

 

R/161/2014 - 127. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodloužení pojistného vztahu mezi městem Dvůr Králové nad Labem a Kooperativou 
pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group, Praha 8, Pobřežní 665/21 na pojištění plavidla 
s vlastním strojním pohonem MARINE Y16, 

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. 5 k pojistné smlouvě  
č. 7720375320 (ES č. RAF/POJI-2009/2275-D5) s Kooperativou pojišťovnou, a. s., Vienna 
Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21 na pojištění plavidla s vlastním strojním 
pohonem  MARINE Y16 a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostce města k podpisu Dodatek č. 5. k pojistné smlouvě č. 7720375320  
(ES č. RAF/POJI-2009/2275-D5) - pojištění plavidla MARINE Y16 v souladu s bodem  
1.2. tohoto usnesení. 

 
Termín: 31.03.2014 

 

R/162/2014 - 127. 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 01.04.2014. 

 

R/163/2014 - 127. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s usnesením č. R/97/2014 - 124. RM z 25.02.2014 konkrétní znění zadávací 
dokumentace a jejich příloh, smlouvy o dílo, Oznámení o zakázce, Odůvodnění účelnosti veřejné 
zakázky: "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. 28. října" jako podlimitní VZ na stavební 
práce zadávané v otevřeném řízení 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. 

 

R/164/2014 - 127. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zprávu o provedení údržby zeleně podél silnice č. II/299 v městské části Verdek, 

2 .   schva lu je  

2.1.  provedení úhrady tří faktur v celkové výši 40 tis. Kč za provedené práce z položky příspěvku na 
činnost Osadního výboru Verdek a pověřuje vedoucí RIM vystavením objednávky. 

 

R/165/2014 - 127. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocení nabídky na pronájem bytu č. 53 v čp. 2903, ulice Eduarda 
Zbroje, Dvůr Králové nad Labem: 
1. místo: Jaroslava Matoušová, ************ ***, **** ******* *** *****, * 
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1.2.  pronájem bytu č. 53 v čp. 2903, v ulici Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Jaroslavě 
Matoušové, ************ ***, **** ******* *** *****, na dobu určitou 1 rok od 01.04.2014 do 
31.03.2015 za smluvní nájemné ve výši 2.310 Kč/měsíc za předpokladu, že uhradí před 
podpisem nájemní smlouvy kauci ve výši čtyřnásobku měsíčního nájemného, 

1.3.  nájemní smlouvu RIM/ONBT-2014/0339 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: 31.03.2014 
 

R/166/2014 - 127. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 24 v čp. 2904 v ul. Eduarda Zbroje ve Dvoře Králové nad Labem, 
k 31.03.2014 s Karlem Vrabcem, ******* ****** ****, **** ******* *** *****, s Marcelou Vrabcovou, 
******* * ******** ***, *******,* 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy RIM/DOUS-2014/0337 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

1.3.  pronájem bytu č. 22 v čp. 58 na náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, Karlu 
Vrabcovi, ******* ****** ****, **** ******* *** *****, na dobu neurčitou od 01.04.2014 za smluvní 
nájemné 5.342 Kč/měsíc, za předpokladu, že uvolní k 31.03.2014 byt č. 24 v čp. 2904, Eduarda 
Zbroje, Dvůr Králové nad Labem a uhradí před podpisem nájemní smlouvy kauci ve výši 
čtyřnásobku měsíčního nájemného, 

1.4.  nájemní smlouvu RIM/ONBT-2014/0338 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 dle bodu 1.2. tohoto usnesení a nájemní smlouvu dle bodu 1.4. tohoto 
usnesení starostce města k podpisu. 

 
Termín: 31.03.2014 

 

R/167/2014 - 127. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  doporučení hodnotitelské komise na byt č. 32 v čp. 950, Boženy Němcové, Dvůr Králové nad 
Labem, která nedoporučuje radě města schválit pronájem bytu a nájemní smlouvu na uvedený 
byt v souladu s vyhlášenými podmínkami výběrového řízení, kdy je kompetencí rady města 
nevybrat žádného uchazeče, příp. výběrové řízení zrušit, 

2 .   ruš í  

2.1.  výběrové řízení na pronájem bytu č. 32 v čp. 950, Boženy Němcové, Dvůr Králové nad Labem, 

3 .   schva lu je  

3.1.  záměr města pronajmout byt č. 32 v čp. 950, Boženy Němcové, Dvůr Králové nad Labem, jako 
byt bez předběžného určení za min. cenu 2.077 Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení 
bytu) dle Pravidel pro hospodaření s městskými byty, 

3.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 32 v čp. 950, Boženy Němcové, Dvůr Králové nad Labem 
ve složení: Jan Bém (náhradník Dušan Kubica), Jiří Janeček (náhradník Jaroslava Hiltscherová) 
a Helena Mojiková (náhradník Renata Pospíšilová), 
 
 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí RIM-EMM 

4.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu dle 
bodu 3.1. tohoto usnesení. 

 
Termín: 01.04.2014 
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R/168/2014 - 127. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr snížit nájemné za prostor sloužící k podnikání č. 7 v čp. 40 na náměstí T. G. Masaryka ve 
Dvoře Králové nad Labem Jaroslavu Osifčinovi, ** ******** ****, **** ******* *** ***** a Petru 
Sedláčkovi, ******* ***, **** ******* *** *****, na cenu 1.100 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: 01.04.2014 
 

R/169/2014 - 127. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat část pozemkové parcely č. 46/2 a část pozemkové parcely č. 47, obě v k. ú. Žireč 
Městys, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

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

 
Termín: 08.04.2014 

 

R/170/2014 - 127. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem areálu 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, 

1.2.  nájemní smlouvu č. RIM/ONNP-2014/0362 dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku 
města jejím podpisem, a to za předpokladu, že bude uhrazena kauce ve výši měsíčního 
nájemného, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  předložit nájemní smlouvu starostce města k podpisu. 
 

Termín: 01.04.2014 
 

R/171/2014 - 127. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr snížit nájemné za prostor sloužící k podnikání č. 10 v čp. 40 na náměstí T. G. Masaryka 
ve Dvoře Králové nad Labem Ing. Jiřímu Vidasovovi, náměstí T. G. Masaryka čp. 40, Dvůr 
Králové nad Labem na cenu 1.350 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: 01.04.2014 
 

R/172/2014 - 127. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat část stavební parcely č. 1466/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
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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 prodat dle 
bodu 1.1. tohoto usnesení. 

 
Termín: 04.04.2014 

 

R/173/2014 - 127. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat pozemkovou parcelu č. 378 v k. ú. Doubravice u Dvora Králové, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

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

 
Termín: 04.04.2014 

 

R/174/2014 - 127. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 3067/5, č. 3580,  
č. 3067/3, č. 3067/2, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu 
ve výši 33.000 Kč bez příslušné sazby DPH a s provedením stavby v pozemkových parcelách  
č. 3067/5, č. 3580, č. 3067/3, č. 3067/2, všechny 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 provést 
stavbu č. IV-12-2012168/VB/1(ES-RIM/BUDO-2014/0367) s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na základě plné moci zastoupena 
společností Montprojekt, a. s., se sídlem Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 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: 14.04.2014 
 

R/175/2014 - 127. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr výpůjčky pozemkové parcely č. 67/1 a části pozemkové parcely č. 230/3 o výměře 170 m2 
v k. ú. Žireč Městys, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

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

 
Termín: 04.04.2014 

 

R/176/2014 - 127. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části pozemkové parcely č. 576 o výměře 252 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za 
cenu 5 Kč/m2/rok, tj. celkové roční nájemné 1.260 Kč/rok, Ivaně Havrdové, ***** ************ ***, 
*** ** **** ******* *** *****, na dobu neurčitou od 01.05.2014,  

1.2.  nájemní smlouvu č. RIM/NAJE-2014/363 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 nájemní smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 25.04.2014 
 

R/177/2014 - 127. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části pozemkové parcely č. 1688/23 o výměře 32 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
za cenu 5 Kč/m2/rok, tj. celkové roční nájemné 160 Kč/rok, Miloši Havlíčkovi, bytem *** ***** ****, 
*** ** **** ******* *** *****, na dobu neurčitou od 01.05.2014, 

1.2.  nájemní smlouvu č. RIM/NAJE-2014/364 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: 25.04.2014 
 

R/178/2014 - 127. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat část pozemkové parcely č. 1507/4 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

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

 
Termín: 04.04.2014 

 

R/179/2014 - 127. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  oznámení ředitelky Základní školy 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731 o vzdání se 
funkce ředitelky dle § 73 odst. 1 a § 73a zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, 
k 31.07.2014, 

2 .   vyh lašu je  

2.1.  v souladu s § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkursní řízení na 
obsazení pracovního místa ředitele/ky Základní školy 5. května, Dvůr Králové nad Labem,  
28. října 731, s nástupem od 01.08.2014, 

3 .   schva lu je  

3.1.  text vyhlášení konkursního řízení, dle přílohy č. 2, v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení. 
Konkursní řízení bude zveřejněno na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem 
a v Novinách královédvorské radnice. 

 

R/180/2014 - 127. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  platový postup ředitelky Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem, dle důvodové 
zprávy, s účinností od 01.04.2014,  

2 .   u rču je  

2.1.  plat ředitelce Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem, dle přílohy č. 1, s účinností 
od 01.04.2014, a pověřuje starostku města podpisem platového výměru. 

 

R/181/2014 - 127. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis č. 2 sociální komise RM z 12.03.2014, 
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2.   schva lu je  

2.1.  umístění ***** *******, **** **********, ********* ***, **** ******* *** ***** a ***** ********, **** **********, 
****** **, **** ******* *** ***** do domu s pečovatelskou službou ve Dvoře Králové nad Labem, 
v uvedeném pořadí. 

 

R/182/2014 - 127. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  oznámení Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 1620, 
o získání dotace v rámci tréninkové výzvy Místní akční skupiny Královédvorsko na projekt 
„Dětský karneval DDM Jednička - tradiční rej masek” ve výši 3.500 Kč, 

1.2.  oznámení Hankova domu, městského kulturního zařízení, náměstí V. Hanky 299, Dvůr Králové 
nad Labem, o získání dotace v rámci tréninkové výzvy Místní akční skupiny Královédvorsko na 
projekt „Zvíře není věc” ve výši 5.000 Kč, 

2 .   souh las í  

2.1.  s přijetím finančních prostředků uvedených v bodě 1.1. a 1.2.  tohoto usnesení. 

 

R/183/2014 - 127. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis památkové komise RM z 05.03.2014, 

2 .   souh las í  

2.1.  s návrhem na rozdělení finančních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury ČR z programu 
"Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" dle přílohy  
č. 2, 

2.2.  s přípravou restaurování sloupu se sochou P. Marie v Žirči, v roce 2015, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM 

3.1.1.  zahrnout do podkladů návrhu rozpočtu města na rok 2015 pro odbor RAF, finanční 
prostředky na restaurování v souladu s bodem 2.2. tohoto usnesení. 

 
Termín: 30.09.2014 

 

R/184/2014 - 127. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádosti Mateřskou školou, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, o dotaci z dotačního 
programu Královéhradeckého kraje „Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta - 14ZPD05",  
na projekt „Jdeme přírodní cestičkou s naší vílou Lipničkou", 

2 .   souh las í  

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

 

R/185/2014 - 127. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  poskytnutí dotace ve výši 80.000 Kč Mateřské škole, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, na 
realizaci projektu "Rok je dlouhý provázek, plný her a otázek a v něm je místo na logopedickou 
prevenci" z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 

1.2.  poskytnutí dotace ve výši 79.992 Kč Mateřské škole, Dvůr Králové nad Labem, Elišky 
Krásnohorské 2428, na realizaci projektu "Nohy, ruce, ústa" z rozpočtu Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zapracovat poskytnuté dotace dle bodu 1.1. a 1.2. do návrhu nejbližšího rozpočtového 
opatření. 

 
Termín: 30.05.2014 
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R/186/2014 - 127. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádosti Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, o grant 
v rámci projektu "Oranžová učebna", vyhlášeného Nadací ČEZ, Dubová 1531/3, Praha 4, 

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 Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, 
Školní 1235. 

 

R/187/2014 - 127. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s vynětím pozemku p. p. č. 67/1 a 170 m² z pozemku p. p. č. 230/3 z výpůjčky Mateřské škole, 
Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. 2 smlouvy o výpůjčce  č. ŠKS/OVYP-2012/2155-D2 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

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

Termín: 11.04.2014 
 

R/188/2014 - 127. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  poskytnutí finančních prostředků Magnusfilmu s. r. o., Hurdálkova 147, Náchod na filmový projekt 
Stopy osudu (života). 

 

R/189/2014 - 127. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zvýšením osobního příplatku ředitelce Hankova domu, městského kulturního zařízení, dle 
přílohy č. 1, od 01.04.2014, 

2 .   u rču je  

2.1.  plat ředitelce Hankova domu, městského kulturního zařízení, dle přílohy č. 1, s účinností od 
01.04.2014, a pověřuje starostku města podpisem platového výměru. 

 

R/190/2014 - 127. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Společnosti železniční výtopna Jaroměř, Nádražní 227, Jaroměř, na úhradu 
uhlí, maziv a opravy vozidel, které souvisejí s jízdou pravidelných historických výletních vlaků ve 
výši 5.000 Kč,  

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace č. ŠKS/SMDO - 2014/0359 dle bodu 1.1. tohoto usnesení 
a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

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

Termín: 14.04.2014 
 

R/191/2014 - 127. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Sboru dobrovolných hasičů Bílé Poličany, na konání oslav 120 let od založení 
sboru. 
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R/192/2014 - 127. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  program a předpokládaný rozpočet oslav Královédvorského majálesu 2014, které proběhnou ve 
dnech 30.04.2014 - 01.05.2014, dle důvodové zprávy, 

2 .   souh las í  

2.1.  s umístěním lunaparku na náměstí Odboje při oslavách Královédvorského majálesu 2014, 

 

R/193/2014 - 127. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  dle § 79 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích vyplacení náhrady poměrné části měsíční 
odměny starostce města za nevyčerpanou dovolenou z roku 2013. Vyplaceno bude za měsíc 
červenec 2014, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky do nejbližšího návrhu rozpočtového opatření. 
 

Termín: 30.05.2014 
 
 
 

 
 

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

               starostka města                                   místostarosta 
 


