
Strana 1/12 

 

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

131. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 22.04.2014 

 

R/240/2014 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  stanovisko, dle přílohy č. 2, podporující vznik sociální služby sociální rehabilitace, jejímž 
poskytovatelem bude Misericordia, o. p. s., Štefánikova 952, Dvůr Králové nad Labem. 

 

R/241/2014 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  neschválit poskytnutí finančního příspěvku Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, 
Procházkova 818, 541 01 Trutnov,  na provoz jeslí v Dětském centru, R. A. Dvorského 1710, 
Dvůr Králové nad Labem. 

 

R/242/2014 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  oznámení zástupkyně ředitelky Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884, 
o získání finančních prostředků z rozpočtu MŠMT na rozvojový program - Podpora implementace 
Etické výuky do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 
2014, ve výši 51.480 Kč. 

 

R/243/2014 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se spolupořadatelstvím 3. ročníku hudebního festivalu DéKá fest v areálu Tyršova koupaliště ve 
Dvoře Králové nad Labem, ve dnech 27. - 28.06.2014 s tím, že město Dvůr Králové nad Labem 
uhradí TSm služby související s konáním festivalu na Tyršově koupališti, do výše 40.000 Kč, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zapracovat převod finančních prostředků, na základě předloženého vyúčtování a v souladu 
s bodem 1.1. tohoto usnesení, do návrhu rozpočtového opatření. 
 
 

Termín: 21.08.2014 
 

R/244/2014 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádosti Mateřskou školou, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428, o dotaci 
z grantového programu "Dopravní výchova" společnosti ŠKODA AUTO, a. s., Mladá Boleslav, 
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2.   souh las í  

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

 

R/245/2014 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   jm enu je  

1.1.  v konkursním řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy 5. května, 
Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731: 

− do funkce předsedy konkursní komise Mgr. Dušana Kubicu, 
− členy konkursní komise Mgr. Ivanu Černou, Mgr. Svatavu Odlovou, Mgr. Dagmar 

Anschlagovou, Mgr. Šárku Šantrochovou, Mgr. Jaroslavu Serbouskovou a Mgr. Petra 
Vojtěcha, 

− tajemnicí komise Hanu Petrášovou, 

2 .   pověřu je  

2.1.  starostku města podpisem jmenovacích dekretů předsedy, členů a tajemnice komise, dle příloh  
č. 1 - 8. 

 

R/246/2014 - 131. 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 grantového programu "Dopravní výchova" společnosti ŠKODA AUTO, a. s., 
Mladá Boleslav na projekt „Po silnici, po chodníčku, po celý rok na Jedničku II.”, 

2 .   souh las í  

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

 

R/247/2014 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  oznámení ředitelky Domu dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 
1620, o získání finančních prostředků na realizaci projektu "Dvorská Jednička" z rozpočtu 
Ministerstva kultury ČR ve výši 20.000 Kč, 

1.2.  oznámení ředitelky Domu dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 
1620, o získání finančních prostředků na realizaci projektu "JUNIORFILM - Memoriál Jiřího 
Beneše a Zlaté slunce Královédvorské 2014" z rozpočtu Ministerstva kultury ČR ve výši  
85.000 Kč, 

1.3.  oznámení ředitelky Domu dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 
1620, o získání finančních prostředků na realizaci projektu "Mediální TRNí" z rozpočtu 
Ministerstva kultury ČR ve výši 75.000 Kč, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zapracovat poskytnuté dotace ve výši 20.000 Kč, 85.000 Kč a 75.000 Kč do návrhu 
nejbližšího rozpočtového opatření. 

 
Termín: 03.06.2014 

 

R/248/2014 - 131. 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 grantového programu "Dopravní výchova" společnosti ŠKODA AUTO, a. s., Mladá Boleslav, 

2 .   souh las í  

2.1.  s přijetím finančních prostředků v případě kladného vyřízení žádosti uvedené v bodě 1.1. tohoto 
usnesení. 
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R/249/2014 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací 
dokumentaci a realizaci veřejné zakázky: "ZŠ Schulzovy sady - Dodávka šatních skříněk" 
v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 21/2012 - Pravidla pro 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové 
nad Labem, 

1.2.  složení hodnotící komise včetně náhradníků v předloženém znění, 

2 .   rozhodu je  

2.1.  že pro hodnocení nabídek uchazečů nebude využita elektronická aukce systému E-ZAK, 

3 .   uk ládá  
3.1.  řediteli ZŠ Schulzovy sady 

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

Termín: 20.05.2014 
 

R/250/2014 - 131. 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 „Nový laserový měřič rychlosti pro 
Městskou policii Dvůr Králové nad Labem,“ 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.  určeného strážníka, 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, 

3 .   uk ládá  
3.1.  určenému strážníkovi 

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

Termín: 22.05.2014 
 

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

Termín: 08.05.2014 
 

3.2.  vedoucímu RAF 
3.2.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření. 
 

Termín: 20.05.2014 
 

R/251/2014 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  Přílohu č. 1 Ceníku prací a služeb Technických služeb města Dvora Králové nad Labem dle 
přílohy č. 2 s účinností od 01.05.2014. 

 

R/252/2014 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu o výpůjčce č. RIM/OVYP-2014/0435 s příspěvkovou organizací Technické služby města 
Dvora Králové nad Labem, zastoupenou ředitelem organizace Ing. Miroslavem Petrů dle přílohy 
č. 1 s účinností od 01.05.2014 a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM 

2.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 1.1. starostce města k podpisu. 
Termín: 28.04.2014 

 

R/253/2014 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu aktualizovaného souboru vodohospodářského majetku města Dvůr Králové nad 
Labem v rozsahu dle přílohy č. 1, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM 

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

 
Termín: 30.04.2014 

 

R/254/2014 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  úhradu dluhu Mgr. Šárky Ruprichové městu za vodné a stočné z faktur č. 2200636,  
č. 2201632, č. 2203518 a č. 2205072 ve výši 12.258,50 Kč formou jedenácti měsíčních splátek 
(10 x 1.114 Kč a 1 x 1.118,50 Kč), 

1.2.  dohodu č. RIM/DOHO-2014/0428 o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady splátkami s Mgr. Šárkou 
Ruprichovou a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM 

2.1.1.  předložit dohodu dle bodu 1.2. starostce města k podpisu. 
 

Termín: 10.05.2014 
 

R/255/2014 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, zveřejnění výzvy k předložení nabídky, okruh 
navržených uchazečů, zadávací dokumentaci a realizaci akce: "Výběr zhotovitele na zateplení 
části bytového domu čp. 72 v ulici Revoluční ve Dvoře Králové nad Labem" v souladu s článkem 
4, bod 4 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2013 - Pravidla pro zadávání 
zakázek malého rozsahu, 

1.2.  vedoucí odboru RIM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci veřejné 
zakázky, 

1.3.  složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků 
v předloženém znění, 

2 .   nesouh las í  

2.1.  s použitím elektronického nástroje E-ZAK pro hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu: 
"Výběr zhotovitele na zateplení části bytového domu čp. 72 v ulici Revoluční ve Dvoře Králové 
nad Labem", 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM 

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

Termín: 03.09.2014 
 

3.1.2.  zajistit, aby členové hodnotící komise (případně náhradníci za členy komise) zahájili svoji 
činnost prvním jednáním dne 12.05.2014. 

 
Termín: 12.05.2014 

 

 

 



Strana 5/12 

R/256/2014 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, zveřejnění výzvy k předložení nabídky, okruh 
navržených uchazečů, zadávací dokumentaci a realizaci akce: "Oprava střechy ZŠ Schulzovy 
sady, úsek Legionářská 407, Dvůr Králové nad Labem", v souladu s článkem 4, bod 4 vnitřního 
předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2013 - Pravidla pro zadávání zakázek malého 
rozsahu, 

1.2.  vedoucí odboru RIM, jako osobu oprávněnou jednat jménem zadavatele v rámci veřejné 
zakázky, 

1.3.  složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků 
v předloženém znění, 

2 .   rozhodu je  

2.1.  že při této veřejné zakázce bude k hodnocení využita e-aukce v elektronickém systému E-ZAK, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM 

3.1.1.  zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech, 
Termín: 19.09.2014 

 
3.1.2.  zajistit, aby členové hodnotící komise (případně náhradníci za členy komise) zahájili svoji 

činnost prvním jednáním 12.05.2014, 
 

Termín: 12.05.2014 
 

3.2.  vedoucímu RAF 
3.2.1.  zahrnout přesun potřebných finančních prostředků do návrhu nejbližšího rozpočtového 

opatření. 
 

Termín: 20.05.2014 
 

R/257/2014 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, zveřejnění výzvy k předložení nabídky, okruh 
navržených uchazečů, zadávací dokumentaci a realizaci akce: "Oprava fasády gymnázia ve 
Dvoře Králové nad Labem", v souladu s článkem 4, bod 4 vnitřního předpisu města Dvůr Králové 
nad Labem č. 19/2013 - Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, 

1.2.  vedoucí odboru RIM, jako osobu oprávněnou jednat jménem zadavatele v rámci veřejné 
zakázky, 

1.3.  složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků 
v předloženém znění, 

2 .   rozhodu je  

2.1.  že při této veřejné zakázce bude k hodnocení využita e-aukce v elektronickém systému E-ZAK, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM 

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

Termín: 10.10.2014 
 

3.1.2.  zajistit, aby členové hodnotící komise (případně náhradníci za členy komise) zahájili svoji 
činnost prvním jednáním 19.05.2014, 

 
Termín: 19.05.2014 
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3.2.  vedoucímu RAF 
3.2.1.  zahrnout přesun potřebných finančních prostředků do návrhu nejbližšího rozpočtového 

opatření. 
 

Termín: 09.09.2014 
 

R/258/2014 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  a  vydává  

1.1.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, vnitřní předpis města č. 11/2014 - Pravidla správy dotačních projektů města Dvůr 
Králové nad Labem s účinností od 01.05.2014 a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

2 .   souh las í  

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

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM 

3.1.1.  zajistit zveřejnění vnitřního předpisu města č. 11/2014 - Pravidla správy dotačních projektů 
města Dvůr Králové nad Labem. 

 
Termín: 29.04.2014 

 

R/259/2014 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s rozšířením bankovního spojení zhotovitele ve smlouvě o dílo na realizaci akce "Regenerace 
zeleně vybraných lokalit města Dvůr Králové nad Labem" 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem Gardenline s. r. o. na realizaci akce "Regenerace 
zeleně vybraných lokalit města Dvůr Králové nad Labem" číslo RIM/DILO-2013/0659 - D-2, který 
se týká rozšíření bankovního spojení zhotovitele, a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM 

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

Termín: 30.04.2014 
 

R/260/2014 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s umístěním plynovodní přípojky, zpevněného vjezdu včetně zatrubnění stávajícího příkopu na 
části pozemkové parcely č. 3764/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, s napojením sjezdu a se 
vstupem na pozemkovou parcelu č. 3764/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o umístění a právu provést stavbu č. RIM/OSTA-2014/0431 dle bodu 1.1. tohoto 
usnesení s Ing. Karlem Brdičkou, MBA, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** 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: 12.05.2014 
 

R/261/2014 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 42 v čp. 2904 v ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Růženě 
Zicháčkové, ******* ****** ****, **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 01.05.2014, za smluvní 
nájemné 3.500 Kč, 
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1.2.  nájemní smlouvu č. RIM/ONBT-2014/0420 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: 30.04.2014 
 

R/262/2014 - 131. 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 č. 8/2014 - Postup při pronajímání 
pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem, s účinností od 23.04.2014 a pověřuje 
starostku města jeho podpisem, 

2 .   souh las í  

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

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

3.1.1.  zajistit umístění schváleného znění vnitřního předpisu na webových stránkách města Dvůr 
Králové nad Labem, 

 
Termín: 16.05.2014 

 
3.1.2.  předložit vnitřní předpis města dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostce města k podpisu, 
 

Termín: 23.04.2014 

4 .   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

4.1.  schválit v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014 - Zásady 
a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem, s účinností od 
13.06.2014 a pověřit starostku města jeho podpisem, 

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

 

R/263/2014 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 32 v čp. 2900 v ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Janu Russovi, 
******* ****** ****, **** ******* *** *****, na dobu určitou 2 roky, od 23.04.2014 do 22.04.2016, za 
smluvní nájemné ve výši 5.120 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. RIM/ONBT-2014/0422 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/264/2014 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 4100, č. 4101, č. 4102,  
č. 4106/1, č. 4106/2, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, v rozsahu dle geometrického 
plánu č. 4383-201/2013 za jednorázovou finanční náhradu ve výši 66.913 Kč včetně příslušné 
sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene číslo DK-NET/OSNM/79-1/2014-3 (ES RIM/VB-2014/0429) 
s RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem a pověřuje starostku města jejím 
podpisem, 



Strana 8/12 

2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

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

Termín: 12.05.2014 
 

R/265/2014 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 1835/1, č. 3736, č. 3738,  
č. 3844, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, v rozsahu dle geometrického plánu  
č. 4384-202/2013 za jednorázovou finanční náhradu ve výši 88.693 Kč včetně příslušné sazby 
DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene číslo DK-NET/OSNM/64-1/2014-4 (ES-RIM/VB-2014/0430) 
s RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem 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: 12.05.2014 
 

R/266/2014 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 132 v čp. 400 v ul. Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, jako byt 
bez předběžného určení za min. cenu 4.444 Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) 
dle Pravidel pro hospodaření s městskými byty, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 132 v čp. 400 v ul. Švehlova, 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: 01.05.2014 

 

R/267/2014 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 133 v čp. 400 ul. Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, jako byt 
bez předběžného určení za min. cenu 2.085 Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) 
dle Pravidel pro hospodaření s městskými byty, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 133 v čp. 400 Švehlova ulice, 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: 01.05.2014 

 

R/268/2014 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat část pozemkové parcely č. 2240/16, č. 2251/21 a č. 2240/13, všechny 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: 05.05.2014 

 

R/269/2014 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat pozemkové parcely č. 1697/38, č. 1697/40, č. 1697/42, č. 1697/44, č. 1697/46,  
č. 1697/48, č. 1697/50, č. 1697/52 a č. 1725/10, všechny 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: 02.05.2014 

 

R/270/2014 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat pozemkovou parcelu č. 803/2 v k. ú. Lanžov, 

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: 02.05.2014 

 

R/271/2014 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  neschválit prodej části pozemkové parcely č. 238/2 v k. ú. Sylvárov, Ing. Vladislavu Novotnému 
a Marii Novotné, ***** *********** ****, *** ** **** ******* *** ****** 

 

R/272/2014 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se snížením nájemného za nebytový prostor č. 3 v čp. 400 v ulici Švehlova, Dvůr Králové nad 
Labem, Aleně Nermuťové, * ******** ***, *******, na cenu 2.800 Kč/m2/rok, včetně uplatnění 
meziročního inflačního růstu, s účinností od 01.05.2014, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. RIM/ONNP-2010/0564-D-6 k nájemní smlouvě z 15.06.2010 a pověřuje starostku 
města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

3.1.1.  předložit dodatek k nájemní smlouvě dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostce města 
k podpisu. 

 
Termín: 30.04.2013 

 

R/273/2014 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se snížením nájemného za nebytový prostor č. 10 v čp. 40 na náměstí T. G. Masaryka, Dvůr 
Králové nad Labem, ing. Jiřímu Vidasovovi, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, 
na cenu 1.350 Kč/m2/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního růstu, s účinností od 
01.05.2014, 
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2.   schva lu je  

2.1.  dodatek č. RIM/ONNP-2010/0375-D-6 k nájemní smlouvě z 31.03.2010 a pověřuje starostku 
města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

3.1.1.  předložit dodatek k nájemní smlouvě dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostce města 
k podpisu. 

 
Termín: 30.04.2013 

 

R/274/2014 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se snížením nájemného za nebytový prostor č. 7 v čp. 40 na náměstí T. G. Masaryka, Dvůr 
Králové nad Labem Jaroslavu Osifčinovi, ** ******** ****, **** ******* *** ***** a Petru Sedláčkovi, 
******* ***, **** ******* *** *****, na cenu 1.100 Kč/m2/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního 
růstu, s účinností od 01.05.2014, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. RIM/NAJE-2004/0448-D-15 k nájemní smlouvě z 10.04.2000 a pověřuje starostku 
města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

3.1.1.  předložit dodatek k nájemní smlouvě dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostce města 
k podpisu. 

 
Termín: 30.04.2013 

 

R/275/2014 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  a  vydává  

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 č. 9/2014 - Hospodaření s majetkem  
města Dvůr Králové nad Labem, s účinností od 23.04.2014 a pověřuje starostku města jeho 
podpisem, 

2 .   souh las í  

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

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

3.1.1.  zajistit umístění schváleného znění vnitřního předpisu na webových stránkách města Dvůr 
Králové nad Labem, 

 
Termín: 06.05.2014 

 
3.1.2.  předložit vnitřní předpis města dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 23.04.2014 
 

R/276/2014 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s ukončením využívaní služeb od společnosti Gordic, spol. s r. o., 

2 .   schva lu je  

2.1.  výpověď smluvních vztahů se společností Gordic, spol. s r. o. a pověřuje starostku města jejím 
podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OI 

3.1.1.  předložit výpověď smluvních vztahů starostce města k podpisu. 
 

Termín: 25.04.2014 
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R/277/2014 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací 
dokumentaci a realizaci akce: "ZŠ Schulzovy sady - Dodávka serveru a PC" v souladu s vnitřním 
předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 21/2012 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  složení hodnotící komise včetně náhradníků v předloženém znění, 

2 .   rozhodu je  

2.1.  o průběhu veřejné zakázky mimo elektronický systém E-ZAK bez realizace elektronické aukce. 

 

R/278/2014 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací 
dokumentaci a realizaci akce: "ZŠ Schulzovy sady - Pronájem licencí Microsoft" v souladu 
s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 21/2012 - Pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad 
Labem, 

1.2.  složení hodnotící komise včetně náhradníků v předloženém znění, 

2 .   rozhodu je  

2.1.  o průběhu veřejné zakázky mimo elektronický systém E-ZAK bez realizace elektronické aukce. 

 

R/279/2014 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  průběžné plnění úkolů uložených radou města k 31.03.2014, 

2 .   schva lu je  

2.1.  nové termíny u nesplněných a oddálených úkolů uložených radou města dle přílohy č. 1 a č. 2. 

 

R/280/2014 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  v souladu s § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále zákon o obcích) odbor rozvoje, investic a správy majetku města včetně oddělení 
rozvoje investic a správy nemovitostí  a  oddělení ekonomiky a majetku města, k 30.05.2014, 

2 .   z ř i zu je  

2.1.  v souladu s § 102 odst. 2 písm. f) zákona o obcích odbory: ekonomiky a  majetku města (EMM) 
a rozvoje, investic a správy majetku (RISM) k 31.05.2014, 

3 .   uk ládá  
3.1.  tajemníkovi MěÚ 

3.1.1.  provést revizi pracovních náplní stávajícího odboru RIM a VVS (v oblasti správy budov), 
z níž vzejde počet pracovníků nově vzniklých odborů EMM, RISM a stávajícího odboru 
VVS, 

 
Termín: 06.05.2014 

 
3.1.2.  předložit do příští RM upravený organizační řád v souladu s bodem 1., 2. a 3.1.tohoto 

usnesení, 
 

Termín: 06.05.2014 
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3.1.3.  zajistit veškeré organizační a pracovněprávní úkony vedoucí k realizaci organizační změny 
dle bodu 1., 2. a 3.1. tohoto usnesení.  

Termín: 31.05.2014 
 
 

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

                starostka města                       místostarosta 
 


