
Strana 1/11 

 

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

129. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 08.04.2014 

 

R/195/2014 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu o budoucí smlouvě kupní č. RIM/BUDO-2013/1367 s budoucím prodávajícím, 
společností JUTA, a. s., IČ 45534187, se sídlem Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové nad Labem, 
o prodeji části pozemkových parcel za kupní cenu 200 Kč/m2 v souladu s usnesením  
č. Z/504/2013 - 21. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem z 05.12.2013 a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

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

Termín: 09.04.2014 
 

R/196/2014 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s § 145 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, navýšení kapacity 
Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884, ze současných 320 na  
340 žáků s účinností od 01.09.2014, 

1.2.  navýšení kapacity školní jídelny - výdejny Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad Labem, 
Máchova 884, ze současných 280 na 300 stravovaných, od 01.09.2014. 

 

R/197/2014 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   nesouh las í  

1.1.  s přijetím nabízeného majetku, dle přílohy č. 1. 

 

R/198/2014 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit poskytnutí dotace Tělocvičné jednotě Sokol Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího 
Wolkera 137, Dvůr Králové nad Labem, na úhradu nákladů spojených s účastí gymnastek na 
akci Eurogym 2014 v Helsingborgu ve Švédsku ve výši 10.000 Kč, 

1.2.  schválit smlouvu o poskytnutí dotace č. ŠKS/SMDO - 2014/0395 dle bodu 1.1. tohoto usnesení 
a pověřit starostku města jejím podpisem, 

1.3.  uložit vedoucí ŠKS-ŠKIC předložit starostce města smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení 
k podpisu, do 20 dnů od schválení zastupitelstvem města. 
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R/199/2014 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace SKK Dvůr Králové nad Labem, Slovany 3051, Dvůr Králové nad Labem na 
úhradu nájemného ve výši 10.000 Kč, 

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace č. ŠKS/SMDO - 2014/0396 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: 28.04.2014 
 

R/200/2014 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádosti Základní uměleckou školou R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem, náměstí 
T. G. Masaryka 83, o dotaci z programu Nadace Umění pro život, Jilská 14, Praha 1 na výzdobu 
pokojů pro klienty Domova sv. Josefa v Žirči, 

2 .   souh las í  

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

 

R/201/2014 - 129. 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 "Popularizace technického vzdělávání na základních školách ", vyhlášeného 
společností ŠKODA AUTO, a. s., Mladá Boleslav, 

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/202/2014 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  oznámení ředitelky Základní školy Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, 
o obdržení finančních prostředků ve výši 521.424 Kč z programu MŠMT na rozvojový program - 
financování asistentů pedagoga pro děti se sociálním znevýhodněním na rok 2014. 

 

R/203/2014 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Sboru dobrovolných hasičů Verdek, Verdek 35, Dvůr Králové nad Labem. 

 

R/204/2014 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  poskytnutí finančního příspěvku MUDr. Aloisi Stehlíkovi, ******** ****, ******* *** ********, na vydání 
knižní publikace. 

 

R/205/2014 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč Petru Hirschovi, *********** **** , **** ******* *** *****, 

1.2.  darovací smlouvu č. ŠKS/DAR-2014/0401 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

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

Termín: 28.04.2014 
 

R/206/2014 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  licenční smlouvu o veřejném provozování č. VP_2014_86620 (ES VVS/OSTA-2014/0386) 
a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  předložit starostce města licenční smlouvu o veřejném provozování č. VP_2014_86620  
(ES VVS/OSTA-2014/0386) k podpisu. 

 
Termín: 11.04.2014 

 

R/207/2014 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  petici ke stavu cesty "„Ke hrázi"” v městské části Žireč z 10.03.2014, 

2 .   schva lu je  

2.1.  odpověď na petici z 10.03.2014 dle přílohy č. 2 a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

 

R/208/2014 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zajišťováním zpětného odběru použitých obalů od spotřebitelů v rámci odpadového systému 
obce pro společnost EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 1685/17, Praha 4, IČ: 25134701, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů č. OŽP/OSTA-2014/0403 se 
společností EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 1685/17, Praha 4, IČ: 25134701, v souladu s bodem 
1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OŽP 

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

Termín: 28.04.2014 
 

R/209/2014 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  dopis od ředitele Technických služeb města Dvora Králové nad Labem z 24.03.2014 
k problematice svozového vozidla, jeho financování a finalizaci dotačního projektu "Zefektivnění 
nakládání s odpady" s ohledem na současnou situaci. 

 

R/210/2014 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  Plán čištění a úklidu města pro rok 2014 vypracovaný Technickými službami města Dvora 
Králové nad Labem ve znění přílohy č. 2, 

1.2.  Plán údržby dětských hřišť pro rok 2014 vypracovaný Technickými službami města Dvora 
Králové nad Labem ve znění přílohy č. 3. 
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R/211/2014 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  dopis od ředitele Technických služeb města Dvora Králové nad Labem z 01.04.2014 
k problematice nákupu strojů z dotačních titulů, jejich souvislosti s následným odepisováním 
takto pořízených strojů a naplňování investičního fondu organizace a rizika plynoucí 
z neposkytnutí investičních dotací na toto pořízení. 

 

R/212/2014 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  Plán údržby a oprav komunikací pro rok 2014 v souladu s platnou zřizovací listinou Technických 
služeb města Dvora Králové nad Labem dle přílohy č. 1. 

 

R/213/2014 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  "Podrobné rozdělení schváleného provozního příspěvku pro Technické služby města Dvora 
Králové nad Labem v roce 2014 v rámci jednotlivých hlavních činností" dle zřizovací listiny dle 
přílohy č. 1. 

 

R/214/2014 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  řediteli Technických služeb města Dvora Králové nad Labem odměnu v navržené výši. Výplata 
odměny je možná jen v rámci přidělených mzdových prostředků. 

 

R/215/2014 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se záměrem vybudovat volejbalové sportovní hřiště u ZŠ Schulzovy sady, 

2 .   schva lu je  

2.1.  podání žádosti o nadační příspěvek Nadace ČEZ na vybudování volejbalového hřiště u ZŠ 
Schulzovy sady a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM 

3.1.1.  zajistit podání žádosti o nadační příspěvek Nadace ČEZ. 
 

Termín: 16.04.2014 
 

R/216/2014 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zaplacením 320 tis. Kč jako podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením nové 
ČOV k distribuční soustavě a se zajištěním požadovaného příkonu, který je určený právním 
předpisem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční 
soustavě č. 14_SOBS02_4120988833 -RIM/BUDO-2014/0368 s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 
Děčín, 405 02 Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8 a městem Dvůr Králové nad Labem, 
a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM 

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

Termín: 14.04.2014 
 

 

 



Strana 5/11 

R/217/2014 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 22 v čp. 950 v ul. Boženy Němcové, Dvůr Králové nad Labem, jako bytu 
sociálního, přiděleného v mimořádně tíživé životní situaci, Janě Hermanové, ****** ******* *** ***, 
**** ******* *** *****, na dobu určitou 1 rok, od 24.04.2014 do 23.04.2015, 

1.2.  nájemní smlouvu č. RIM/ONBT-2014/0370 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: 23.04.2014 
 

R/218/2014 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 23 v čp. 950 v ul. Boženy Němcové, Dvůr Králové nad Labem, jako bytu 
sociálního, přiděleného v mimořádně tíživé životní situaci, Tomáši Kočovskému, ****** ******* *** 
***, **** ******* *** *****, na dobu určitou 1 rok, od 13.05.2014 do 12.05.2015, 

1.2.  nájemní smlouvu č. RIM/ONBT-2014/0369 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: 12.05.2014 
 

R/219/2014 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 53 v čp. 2904 v ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem jako 
byt bez předběžného určení za min. cenu 2.262 Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení 
bytu) dle Pravidel pro hospodaření s městskými byty, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 53 v čp. 2904 v 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: 14.04.2014 

 

R/220/2014 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 51 v čp. 2905 ulice Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Tomáši 
Baudyšovi, *************** *** **, *** ** **** ******* *** ***** a Alfrédu Pohlovi, ********* *** ****, *** ** 
**** ******* *** *****, na dobu určitou 2 roky, od 09.04.2014 do 08.04.2016, za smluvní nájemné ve 
výši 5.023 Kč/měsíc,  

1.2.  nájemní smlouvu č. RIM/ONBT-2014/0375 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: 09.04.2014 
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R/221/2014 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 43 v čp. 2901 v ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, 
k 18.04.2014 s Jitkou Bezstarostovou, ******* ****** ****, **** ******* *** *****, s Petrem 
Bezstarosti, ******* ****** ****, **** ******* *** *****,* 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. RIM/DOUS-2014/0398 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

1.3.  pronájem bytu č. 43 v čp. 2901 v ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Jitce 
Bazstarostové, ******* ****** ****, **** ******* *** *****, na dobu neurčitou od 19.04.2014 za 
smluvní nájemné 2.728 Kč/měsíc, 

1.4.  nájemní smlouvu č. RIM/ONBT-2014/0399 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: 18.04.2014 

 

R/222/2014 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 3546/3 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.000 Kč bez příslušné sazby DPH  
a s provedením stavby v pozemkové parcele č. 3546/3 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 číslo RIM/BUDO-2014/0397 s Břetislavem Lukášem, Smetanova 838, 544 01 Dvůr 
Králové nad Labem 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: 28.04.2014 
 

R/223/2014 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s provedením opravy části opěrné kamenné zdi na pozemkových parcelách č. 567, č. 4159, obě 
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem a se vstupem na pozemkové parcely č. 567, č. 4159, obě  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o umístění a právu provést stavbu č. RIM/OSTA-2014/0385 dle bodu 1.1. tohoto 
usnesení s Jaroslavou Lukešovou, ******** ****, *** ** **** ******* *** ***** 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: 28.04.2014 
 

R/224/2014 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 238/2 v k. ú. Sylvárov za 
jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.000 Kč bez příslušné sazby DPH a s provedením 
stavby v pozemkové parcele č. 238/2 v k. ú. Sylvárov, 
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2.   schva lu je  

2.1.  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést 
stavbu č. IV-12-2012128/VB1(ES-RIM/BUDO-2014/0394) s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na základě plné moci zastoupena 
Petrem Cendelínem, Jilmová 1848, 500 08 Hradec Králové 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: 28.04.2014 
 

R/225/2014 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 3764/2 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 3.600 Kč bez příslušné sazby DPH  
a s provedením stavby v pozemkové parcele č. 3764/2 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-12-2012311/VB1(ES-RIM/BUDO-2014/0393) s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na základě plné moci zastoupena 
Petrem Cendelínem, Jilmová 1848, 500 08 Hradec Králové 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: 28.04.2014 
 

R/226/2014 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  neschválit odkoupení stavební parcely č. 517 o výměře 342 m2, stavební parcely č. 518 o výměře 
138 m2, pozemkové parcely č. 537 o výměře 828 m2, za dohodnutou kupní cenu ve výši 
1.046.400 Kč, od Mgr. Radka Vaňury, ********** ** *** **, *** ** **** ******* *** ****** 

 

R/227/2014 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   nesouh las í  

1.1.  s ukončením nájemní smlouvy na nebytový prostor č. 2 v čp. 2956 v ulici Štefánikova ve Dvoře 
Králové nad Labem s Monikou Kulhánkovou, ** ***** ****, **** ******* *** *****, dohodou 
k 31.05.2014, 

2 .   bere  na  vědom í 

2.1.  výpověď z nájmu nebytového prostoru č. 2 v čp. 2956 v ulici Štefánikova ve Dvoře Králové nad 
Labem podanou nájemcem Monikou Kulhánkovou,  ** ***** ****, **** ******* *** *****. Nájemní 
vztah skončí 30.06.2014, 

3 .   schva lu je  

3.1.  záměr města pronajmout nebytový prostor č. 2 v čp. 2956 v ulici Štefánikova ve Dvoře Králové 
nad Labem, 

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

4 .   vyzývá  

4.1.  případné zájemce k podání nabídky na pronájem nebytového prostoru č. 2 v čp. 2956 v ulici 
Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, za těchto podmínek: 
- minimální cena nájmu 600 Kč/m2/rok včetně uplatnění meziročního inflačního růstu 
- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let 
- nebytový prostor může být užíván v souladu i v rozporu s jeho stavebně-technickým určením - 

prodejna, kancelář, 
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- kritéria výběru: cena - koef. 0,6, využití NP - koef. 0,4, 

5 .   uk ládá  
5.1.  vedoucí RIM-EMM 

5.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr města a výzvu 
k podání nabídky dle bodu 4.1. tohoto usnesení. 

 
Termín: 15.04.2014 

 

R/228/2014 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části pozemkové parcely č. 1516/4 o výměře 2 000 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
za cenu 200 Kč/rok, Josefu Němcovi, ******* ****, *** ** **** ******* *** *****, na dobu neurčitou od 
01.05.2014, 

1.2.  nájemní smlouvu č. RIM/NAJE-2014/400 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: 01.05.2014 
 

R/229/2014 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  výpověď z nájmu nebytového prostoru na st. p. č. 1219/2 v ulici Bezručova ve Dvoře Králové nad 
Labem podanou nájemcem Petrem Krausem,  ********* ***, **** ******* *** ****** Nájemní vztah 
skončí 30.06.2014. 

 

R/230/2014 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 537/4 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové, 

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: 22.04.2014 

 

R/231/2014 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit záměr nabytí vodovodního řadu a kabelu veřejného osvětlení uložených v pozemkové 
parcele č. 1368 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem a štěrkové komunikace na pozemkové parcele  
č. 1368 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za podmínky bezúplatného převodu od Jiřího Sklenáře, 
********* ****, *** ** **** ******* *** ****** 

 

R/232/2014 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  prodloužení smlouvy o nájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejich užíváním  
č. RIM/ONNP-2010/1181 na nebytové prostory č. 1 v čp. 58 a čp. 59 na náměstí T. G. Masaryka, 
Dvůr Králové nad Labem, uzavřené s Komerční bankou, a. s.,  Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, 
o 5 let, tj. do 31.10.2020, na základě využití opčního práva. 
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R/233/2014 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu pozemkové parcely č. 1045/1 včetně dvou montovaných chat, vše v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem, organizaci Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko "Zvičina" Dvůr 
Králové nad Labem, se sídlem Plk. Švece 1278, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

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

Termín: 18.04.2014 
 

R/234/2014 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z jednání likvidační komise 01.04.2014, 

2 .   schva lu je  

2.1.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 2 ekologickou likvidací, 

2.2.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 3 z účetní i majetkové evidence, majetek bude předán 
odborové spisovně VÚP k archivaci, 

2.3.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 4 ekologickou likvidací, 

2.4.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 5 ekologickou likvidací, 

2.5.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 6 ekologickou likvidací, 

2.6.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 7 bezúplatným převodem do vlastnictví nájemců, 

2.7.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 8 ekologickou likvidací, 

2.8.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 9 ekologickou likvidací, 

2.9.  vyřazení ruční brusky (ič 0112020655) dle přílohy č. 10 ekologickou likvidací, 

2.10.  předání Technického auditu "Vodovody a kanalizace" (ič 0112024080) dle přílohy č. 10 
k archivaci do centrální spisovny města, 

3 .   neschva lu je  

3.1.  vyřazení Pasportu kanalizační sítě - D.K.N./L. (ič 0212020393) dle přílohy č. 10 z evidence 
majetku města, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí RIM-EMM 

4.1.1.  zajistit dohled nad vyřazením věcí a doložení schváleného způsobu likvidace majetku dle 
části 2.1. - 2.5.  a dle části 2.7. - 2.10. tohoto usnesení, 

 
Termín: 30.04.2014 

 
4.2.  vedoucímu OŽP 

4.2.1.  zajistit dohled nad vyřazením věcí a doložení schváleného způsobu likvidace majetku dle 
části 2.6. tohoto usnesení. 

 
Termín: 30.04.2014 

 

R/235/2014 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat pozemkovou parcelu č. 437/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

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

 
Termín: 18.04.2014 

 

 

 



Strana 10/11 

R/236/2014 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 2315 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

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

 
Termín: 18.04.2014 

 

R/237/2014 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

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

2 .   schva lu je  

2.1.  Dohodu o ceně pro odběratele tepelné energie, přílohu č. 4 ke smlouvě o dodávce tepelné 
energie č. 5202 (RIM/OSTA-2013/0077), 

2.2.  Dohodu o ceně pro odběratele tepelné energie, přílohu č. 4 ke smlouvě o dodávce tepelné 
energie č. 5227 (RIM/OSTA-2013/0078), 

2.3.  Dohodu o ceně pro odběratele tepelné energie, přílohu č. 4 ke smlouvě o dodávce tepelné 
energie č. 5233 (RIM/OSTA-2013/0081), 

2.4.  Dohodu o ceně pro odběratele tepelné energie, přílohu č. 4 ke smlouvě o dodávce tepelné 
energie č. 5234 (RIM/OSTA-2013/0083), 

2.5.  Dohodu o ceně pro odběratele tepelné energie, přílohu č. 4 ke smlouvě o dodávce tepelné 
energie č. 5235 (RIM/OSTA-2013/0085), 

2.6.  Dohodu o ceně pro odběratele tepelné energie, přílohu č. 4 ke smlouvě o dodávce tepelné 
energie č. 5236 (RIM/OSTA-2013/0087), 

2.7.  Dohodu o ceně pro odběratele tepelné energie, přílohu č. 4 ke smlouvě o dodávce tepelné 
energie č. 69904239_1 (RIM/OSTA-2013/0806) - ohřev TUV, 

2.8.  Dohodu o ceně pro odběratele tepelné energie, přílohu č. 4 ke smlouvě o dodávce tepelné 
energie č. 69904239_1  (RIM/OSTA-2013/0806) - teplo, 

2.9.  Dohodu o ceně pro odběratele tepelné energie, přílohu č. 4 ke smlouvě o dodávce tepelné 
energie č. 69963700_1 (RIM/OSTA-2013/0098), 

3 .   pověřu je  

3.1.  starostku města podpisem dohod o ceně v souladu s body 2.1. - 2.9., 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí RIM-EMM 

4.1.1.  předložit dohody o ceně starostce města k podpisu. 
 

Termín: 15.04.2014 
 

R/238/2014 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem číslo 6/2014 - Pravidla pro pronajímání 
nebytových prostor, garáží a prostor sloužících k podnikání v majetku města Dvůr Králové nad 
Labem, s účinností od 09.04.2014 a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

1.2.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem číslo 7/2014 - Pravidla pro hospodaření 
s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem, s účinností od 09.04.2014 a pověřuje starostku 
města jeho podpisem, 

2 .   souh las í  

2.1.  se zveřejněním těchto vnitřních předpisů na webových stránkách města Dvůr Králové nad 
Labem, 

 



Strana 11/11 

3.   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

3.1.1.  předložit vnitřní předpisy města dle bodu 1.1. a 1.2. tohoto usnesení starostce města 
k podpisu, 

 
Termín: 09.04.2014 

 
3.1.2.  zajistit umístění schválených znění vnitřních předpisů na webových stránkách města Dvůr 

Králové nad Labem. 
 

Termín: 18.04.2014 
 
 

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

               starostka města                                  místostarosta 
 


