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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

133. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 06.05.2014 

 

R/283/2014 - 133. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zprávu o zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany města Dvůr Králové nad Labem za rok 
2013. 

 

R/284/2014 - 133. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   pověřu je  

1.1.  Editu Vaňkovou, starostku města a Jana Béma, místostarostu města, jednáním se zástupci 
společnosti JUTA a. s. ve věci dohody o podmínkách při výstavbě a provozu ČOV. 

 

R/285/2014 - 133. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   nesouh las í  

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

2 .   s tanovu je  

2.1.  podmínky převodu majetku tak, že funkční majetek bude přednostně nabídnut ostatním 
příspěvkovým organizacím města Dvůr Králové nad Labem. 

 

R/286/2014 - 133. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s rozšířením účelu pro použití dotace o pojištění dobrovolníků pro případ odpovědnosti 
pojištěného za škodu, způsobenou jiné osobě při výkonu dobrovolnické služby a náklady na 
propagaci, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. ŠKS/SMDO-2014/0184-D-1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z 11.02.2014 a pověřuje 
starostku města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí ŠKS 

3.1.1.  předložit starostce města dodatek ŠKS/SMDO-2014/0184 - D-1 k podpisu. 
 

Termín: 26.05.2014 
 

R/287/2014 - 133. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  důvody zrušení veřejné zakázky „Pořízení služebního vozidla OSPOD", 
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2.   ruš í  

2.1.  veřejnou zakázku „Pořízení služebního vozidla OSPOD“, která byla schválena RM usnesením 
č. R/149/2014 - 126. Rada města Dvůr Králové nad Labem z 11.03.2014, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí ŠKS 

3.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím zrušení. 
Termín: 14.05.2014 

 

R/288/2014 - 133. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace ve výši 6.000 Kč Oblastní charitě Hradec Králové, Komenského 266,  
500 03 Hradec Králové, na dopravu, pomůcky a služby, které jsou spojeny s poskytováním 
služby raná péče klientům s trvalým pobytem ve Dvoře Králové nad Labem, 

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace č. ŠKS/SMDO-2014/0495 dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostku města podpisem smlouvy, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS 

2.1.1.  předložit starostce města smlouvu k podpisu. 
 

Termín: 26.05.2014 
 

R/289/2014 - 133. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  výroční zprávy za rok 2013 Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem, Městského 
muzea ve Dvoře Králové nad Labem, Hankova domu, městského kulturního zařízení 
a Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem. 

 

R/290/2014 - 133. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   uk onču je  

1.1.  platnost usnesení č. R/490/2010 - 118. RM z 17.05.2010, ke dni 06.05.2014, 

2 .   pověřu je  

2.1.  pracovnice městského informačního centra stanovováním provize z prodeje vstupenek na 
kulturní akce s tím, že minimální výše provize bude 5 Kč za 1 vstupenku, pro charitativní účely 
a humanitární akce nulová provize. 

 

R/291/2014 - 133. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr 
Králové nad Labem, Spojených národů 1620, ve výši 12.000 Kč na projekt "Dvorská Jednička - 
10. ročník taneční soutěže",  25.000 Kč na projekt "Víkend v pohybu - energie týdne - aktivní rok" 
a 21.000 Kč na projekt "„Prima hrátky v Jedničce aneb zahradní slavnost pro děti", 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvy č. 14SPT03-0023 (ES ŠKS/SMDO-2014/0457), č. 14SPT01-0029 (ES ŠKS/SMDO-
2014/0458) a č. 14SMR02-0011 (ES ŠKS/SMDO-2014/0459) o poskytnutí dotace v souladu 
s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku města jejich podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RAF 

3.1.1.  zapracovat poskytnuté dotace ve výši 12.000 Kč, 25.000 Kč a 21.000 Kč do návrhu 
nejbližšího rozpočtového opatření. 

 
Termín: 30.05.2014 
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R/292/2014 - 133. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí finančního daru ve výši 1.500 Kč Jaroslavu Tomancovi, ***** ***, **** ******* *** *****, 

1.2.  darovací smlouvu č. ŠKS/DAR-2014/0475 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

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: 26.05.2014 
 

R/293/2014 - 133. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  odpisový plán Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Spojených národů 1620, Dvůr Králové nad 
Labem, dle přílohy č. 1. 

 

R/294/2014 - 133. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   odvo lává  

1.1.  v konkursním řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy 5. května, 
Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731: 
- člena konkursní komise Ivanu Černou, 
- tajemnici komise Hanu Petrášovou, 

2 .   jm enu je  

2.1.  v konkursním řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy 5. května, 
Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731: 
- členem konkursní komise Editu Vaňkovou, 
- tajemnicí komise Petru Zivrovou, 

3 .   pověřu je  

3.1.  starostku města podpisem jmenovacích dekretů člena a tajemnice konkursní komise, dle příloh 
č. 1 - 2. 

 

R/295/2014 - 133. 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 v platném znění vnitřní předpis 
města Dvůr Králové nad Labem č.12/2014 - Pravidla pro určení platů ředitelů škol a školského 
zařízení zřízených městem Dvůr Králové nad Labem, s účinností od 07.05.2014, 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/296/2014 - 133. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z jednání komise dopravy RM z 15.04.2014, 

1.2.  Studii řešení cyklistické dopravy ve Dvoře Králové nad Labem, 

2 .   ruš í  

2.1.  úkol 5.1.6. uložený vedoucí RIM usnesením R/1425/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové nad 
Labem, z 30.07.2013, 

3 .   souh las í  

3.1.  s realizací úprav dopravního značení na náměstí TGM a v ulicích Palackého a Revoluční 
umožňujících obousměrný pohyb cyklistů v souladu se Studií řešení cyklistické dopravy, 

3.2.  s realizací obousměrné jednopruhové komunikace s výhybnami v ulici Kotkova, 
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3.3.  s realizací jednostranného parkování v ulici Chelčického se zachováním obousměrného provozu, 

3.4.  s realizací jednosměrného provozu před domy čp. 2200 - 2202 v ulici 5. května za podmínky 
úhrady nákladů ze strany žadatele, 

3.5.  s realizací jednosměrného provozu před domy čp. 1945 - 1948 v ulici Štefánikova za podmínky 
úhrady nákladů ze strany žadatele, 

3.6.  se zpracováním návrhu řešení parkování v ulici Preslova a následnou úpravou dopravního 
značení, 

3.7.  s povolením parkování před domy čp. 870 a 1050 v ulici Wolkerovo nábřeží, 

3.8.  s realizací revize dopravního značení v ulicích Macharova a Rokycanova z důvodu usnadnění 
svozu odpadu, 

4 .   nesouh las í  

4.1.  s realizací oboustranného částečného stání na chodnících v ulici Chelčického, 

4.2.  s realizací přesunu, resp. vybudování nového, přechodu pro chodce v ulici Štefánikova, 

5 .   doporuču je  

5.1.  jednat se SÚS Královéhradeckého kraje o možnosti umístění přechodu pro chodce, případně 
dalších opatřeních pro zvýšení bezpečnosti provozu, na silnici II/299 v části Zboží v rámci 
připravované rekonstrukce, 

6 .   uk ládá  
6.1.  vedoucí RIM 

6.1.1.  zajistit realizaci úprav dopravního značení na náměstí TGM a v ulicích Palackého 
a Revoluční umožňující obousměrný pohyb cyklistů v souladu se Studií řešení cyklistické 
dopravy, 

Termín: 30.09.2014 
 

6.1.2.  zajistit realizaci obousměrné jednopruhové komunikace s výhybnami v ulici Kotkova, 
 

Termín: 31.10.2014 
 

6.1.3.  zajistit realizaci jednostranného parkování v ulici Chelčického se zachováním 
obousměrného provozu, 

Termín: 31.07.2014 
 

6.1.4.  zajistit zpracování návrhu řešení parkování v ulici Preslova a následnou úpravu dopravního 
značení dle návrhu, 

Termín: 31.10.2014 
 

6.1.5.  zajistit instalaci dopravního značení povolujícího parkování před domy čp. 870 a 1050 
v ulici Wolkerovo nábřeží, 

Termín: 30.06.2014 
 

6.1.6.  jednat se SÚS Královéhradeckého kraje o možnosti umístění přechodu pro chodce, 
případně dalších opatřeních pro zvýšení bezpečnosti provozu, na silnici II/299 v části Zboží 
v rámci připravované rekonstrukce, 

Termín: 30.06.2014 
6.2.  vedoucímu ODP 

6.2.1.  zajistit revizi dopravního značení v ulicích Macharova a Rokycanova z důvodu usnadnění 
svozu odpadu. 

 
Termín: 31.07.2014 

 

R/297/2014 - 133. 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. 16 k pojistné smlouvě 
č. 5830851989 (ES č. RAF/POJI-2008/0559-D-16) na pojištění majetku města s Kooperativou  
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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. 16 k pojistné smlouvě č. 5830851989  
(ES č. RAF/POJI-2008/0559-D-16) na pojištění majetku města v souladu s bodem 1.2. 
tohoto usnesení. 

 
Termín: 12.05.2014 

 

R/298/2014 - 133. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápisy z kontrol výsledků hospodaření za rok 2013 v ZŠ Schulzovy sady, ZŠ 5. května, ZŠ Strž, 
ZŠ Podharť, ZUŠ, MŠ Drtinova, MŠ E. Krásnohorské, v Městské knihovně Slavoj, v městském 
kulturním zařízení Hankův dům, v Městském muzeu, v Domě dětí a mládeže Jednička, 
v Pečovatelské službě Města Dvůr Králové nad Labem a v Technických službách města Dvora 
Králové nad Labem, 

1.2.  hospodářské výsledky jednotlivých městem zřízených příspěvkových organizací uvedených 
v bodě 1.1. za rok 2013 jako součást závěrečného účtu města Dvůr Králové nad Labem za rok 
2013, 

2 .   schva lu je  

2.1.  hospodářské výsledky jednotlivých městem zřízených příspěvkových organizací uvedených 
v bodě 1.1. za rok 2013, jejich rozdělení do jednotlivých fondů, včetně případného posílení 
investičního fondu z rezervního fondu, dále odvody do rozpočtu zřizovatele dle § 28 odst. 6, 
písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů a úpravy stávajících výší neinvestičních příspěvků pro zřízené příspěvkové 
organizace na rok 2014, vše dle přiložené tabulky Rozdělení hospodářského výsledku 
příspěvkových organizací za rok 2013. 

 

R/299/2014 - 133. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s § 102 odst. 2, písm. q, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů roční účetní závěrky, sestavené k 31.12.2013, městem zřízených 
příspěvkových organizací ZŠ Schulzovy sady, ZŠ 5. května, ZŠ Strž, ZŠ Podharť, ZUŠ, MŠ 
Drtinova, MŠ E. Krásnohorské, Městské knihovny Slavoj, městského kulturního zařízení Hankův 
dům, Městského muzea,  Domu dětí a mládeže Jednička, Pečovatelské služby Města Dvůr 
Králové nad Labem a Technických služeb města Dvora Králové nad Labem, 

2 .   nevznáš í  

2.1.  požadavky na doplňující informace ke schvalování účetní závěrky městem zřízených 
příspěvkových organizací uvedených v bodě 1.1. 

 

R/300/2014 - 133. 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 částce dle přílohy č. 1. 

 

R/301/2014 - 133. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informace ředitele Technických služeb města Dvora Králové nad Labem k problematice pořádání 
festivalu DéKáFest na Tyršově koupališti ve dnech 27. - 28.06.2014, 

2 .   souh las í  

2.1.  s tím, aby Technické služby města Dvora Králové nad Labem uzavřely výpůjčku s pořadatelem  
3. ročníku festivalu DéKá events o. s. na část Tyršova koupaliště ve dnech 27. - 28.06.2014 ve 
smyslu přílohy č. 1. 
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R/302/2014 - 133. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s provedením stavebních úprav v bytě č. 11 v čp. 1973, nábřeží Benešovo ve Dvoře Králové nad 
Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dohodu o provedení stavebních úprav č. RIM/DOHO-2014/0468 * **** ** ** * *** **** s Hanou 
Volfovou, ******* ******** ve Dvoře Králové nad Labem a pověřuje vedoucí odboru RIM jejím 
podpisem. 

 

R/303/2014 - 133. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr nakoupit silovou elektrickou energii na období od 01.01.2015 do 31.12.2015 pro město 
a jeho příspěvkové organizace i vlastněné společnosti s ručením omezeným formou burzovního 
komoditního obchodu, 

1.2.  Smlouvu o zprostředkování burzovních komoditních obchodů číslo RIM/ZPRO-2014/0473 se 
společností FIN-servis, a. s. Kladno se sídlem Dr. Vrbenského 2040, 272 01 Kladno, Plnou moc 
pro společnost FIN-servis, a. s. Kladno se sídlem Dr. Vrbenského 2040, 272 01 Kladno 
a Obchodní podmínky a pověřuje starostku města jejich podpisem, 

1.3.  text doporučené vzorové smlouvy o centralizovaném zadávání s organizacemi města, čísla 
smluv RIM/SPOL-2014/ 0480 až 0493 a pověřuje starostku města jejich podpisem, 

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

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM 

2.1.1.  předložit smlouvu a plnou moc dle bodu 1.2. starostce města k podpisu, 
 

Termín: 30.05.2014 
 

2.1.2.  předložit smlouvy dle bodu 1.3. starostce města k podpisu, 
 

Termín: 15.07.2014 
 

2.2.  vedoucímu RAF 
2.2.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky pro realizaci burzovního obchodu do návrhu 

nejbližšího rozpočtového opatření. 
 

Termín: 03.06.2014 
 

R/304/2014 - 133. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s umístěním části Sloupu s plastikou Panny Marie v Žirči v prostorách Univerzity Pardubice, 
Fakulty restaurování se sídlem Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl, po dobu restaurování památky, 

2 .   schva lu je  

2.1.  Smlouvu o úschově části kulturní památky Sloupu s plastikou Panny Marie v Žirči  
č. RIM/OUS-2014/0479 a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM 

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

Termín: 10.06.2014 
 

R/305/2014 - 133. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  Protokol o kontrole (č. j. 5850/2014) v rámci administrativní i fyzické kontroly INTERIM projektu 
"Rekonstrukce muzea - nová expozice pro turisty a návštěvníky města" z 30.04.2014, 
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2.   schva lu je  

2.1.  vzdání se práva podat námitky proti výsledku kontroly Regionální rady regionu soudržnosti 
Severovýchod (Protokol o kontrole č. j. 5850/2014) a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM 

3.1.1.  zajistit odeslání vzdání se práva podat námitky proti výsledku kontroly Regionální rady 
regionu soudržnosti Severovýchod (Protokol o kontrole č. j. 5850/2014). 

 
Termín: 12.05.2014 

 

R/306/2014 - 133. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výsledek vyhodnocení nabídek na prodej nebytového prostoru č. 511/2, ul. Tylova, Dvůr Králové 
nad Labem:  
1. místo: Jiří Dufek, ******** *** ****, **** ******* *** *****, 

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

2.1.  schválit prodej nebytového prostoru č. 2 v domě čp. 511, ul. Tylova v obci a k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 849/1 ve výši 
839/5052 Jiřímu Dufkovi, ******** *** ****, **** ******* *** ***** za celkovou kupní cenu 650.000 Kč, 

2.2.  schválit kupní smlouvu č. RIM/KUPB-2014/0470 dle bodu 2.1. tohoto usnesení a pověřit 
starostku města jejím podpisem. 

 

R/307/2014 - 133. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat stavební parcelu č. 1575/3 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za cenu 500 Kč/m2, 

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: 08.05.2014 

 

R/308/2014 - 133. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 22 v čp. 1974 na nábřeží Benešově, Dvůr Králové nad Labem, Janu Zubovi, 
******* ******** ****, **** ******* *** ***** na dobu neurčitou od 07.05.2014 za smluvní nájemné ve 
výši 3.235 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. RIM/ONBT- 2014/0434 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: 07.05.2014 
 

R/309/2014 - 133. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocení nabídky na pronájem bytu č. 44 v čp. 2904, ul. Eduarda 
Zbroje, Dvůr Králové nad Labem: 
1. místo: Tereza Rückerová, ******* ******** ****, **** ******* *** *****,* 

1.2.  pronájem bytu č. 44 v čp. 2904, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Tereze Rückerové, 
******* ******** ****, **** ******* *** *****, na dobu určitou 1 rok, od 07.05.2014 do 06.05.2015, za 
smluvní nájemné ve výši 2.555 Kč/měsíc za předpokladu, že uhradí před podpisem nájemní 
smlouvy kauci ve výši čtyřnásobku měsíčního nájemného, 
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1.3.  nájemní smlouvu č. RIM/ONBT-2014/0463 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: 07.05.2014 
 

R/310/2014 - 133. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  žádost Gymnázia Dvůr Králové nad Labem, náměstí Odboje 304, Dvůr Králové nad Labem, 
o prominutí tří měsíčních nájmů, 

2 .   nesouh las í  

2.1.  s prominutím tří měsíčních nájmů za užívání bytu č. 11 v čp. 304, náměstí Odboje, Dvůr Králové 
nad Labem. 

 

R/311/2014 - 133. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 3656/2 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem dle geometrického plánu č. 4421-049/2014 za jednorázovou finanční náhradu ve výši  
500 Kč bez příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2003620/1 (ES-RIM/VB-2013/0478) 
s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na 
základě plné moci zastoupena společností PROCEZ s. r. o., se sídlem Hradec Králové, Na 
Občinách 959/2, 500 09 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: 16.05.2014 
 

R/312/2014 - 133. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 949 v k. ú. Verdek za 
jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.000 Kč bez příslušné sazby DPH a s provedením 
stavby v pozemkové parcele č. 949 v k. ú. Verdek, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést 
stavbu č. IP-12-2005208/VB2/11 (ES-RIM/BUDO-2014/0476) s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na základě plné moci zastoupená 
společností ENERGOLAND spol. s r. o., Pardubická 18, 530 02 Srnojedy  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: 26.05.2014 
 

R/313/2014 - 133. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informaci ohledně pozemků, které mají být dotčeny stavbou komunikace pro novou čistírnu 
odpadních vod, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  jednat o odkupu pozemkových parcel č. 2632/2, č. 2639/2, částí pozemkových parcel  
č. 2645/1, č. 2645/6, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem pro přístupovou komunikaci 
k nové čistírně odpadních vod. 

 
Termín: 16.05.2014 

 

R/314/2014 - 133. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   nesouh las í  

1.1.  s umístěním optických převěsů na pozemkových parcelách č. 1619/2, č. 3725/1, č. 1580/1, 
č. 3723/2, č. 3717/2, a budovách na stavebních parcelách č. 4597, č. 4809, č. 4942, č. 4943, 
č. 4988, č. 5208, č. 5233, č. 5234, č. 5330, č. 5134, č. 5135, č. 5222, č. 3682, č. 3683, č. 3684, 
č. 3685, č. 3686, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  s umístěním optických převěsů na pozemkových parcelách č. 676/22, č. 676/29, č. 676/32, 
č. 676/33, č. 676/34, č. 676/35, č. 676/36, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem. 

 

R/315/2014 - 133. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat pozemkové parcely č. 1725/12, č. 3733/2, č. 3733/3, č. 1725/5, č. 1725/3, 
č. 1697/55, č. 1697/57, č. 1697/59, č. 1697/61, č. 1697/63, č. 1697/65, č. 1697/67, č. 1697/35, 
č. 1697/30 a č. 1697/29, 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: 08.05.2014 

 

R/316/2014 - 133. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   nesouh las í  

1.1.  s udělením výjimky pro vjezd prázdných nákladních vozidel do ulic Alešova, Bezručova, 
Dvořákova, Drtinova, 28. října pro společnost RODOS V+J Teodoridis s. r. o., 5. května 2643, 
544 01 Dvůr Králové nad Labem. 

 

R/317/2014 - 133. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit prodej části stavební parcely č. 1466/1 o výměře 40 m2, která je dle GP č. 4294-20/2013 
z 18.06.2013 označena jako nově vzniklá stavební parcela č. 1466/4 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, za kupní cenu 500 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 20.000 Kč, Jaroslavu Mašínovi, 
***** *********** ****, *** ** **** ******* *** *****, ** 

1.2.  schválit kupní smlouvu č. RIM/KUPP-2014/461 a pověřit starostku města jejím podpisem. 

 

R/318/2014 - 133. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   s tanovu je  

1.1.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon), celkový počet zaměstnanců obce zařazených do úřadu na 124,75 pracovníků 
s platností od 31.05.2014, 

2 .   z ř i zu je  

2.1.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. j) zákona 1 funkční pracovní místo vedoucího odboru RISM  
a 9 funkčních pracovních míst referentů odboru RISM, s platností od 31.05.2014, 

2.2.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. j) zákona 1 funkční pracovní místo vedoucího odboru EMM  
a 5 funkčních pracovních míst referentů odboru EMM, s platností od 31.05.2014, 

 

 



Strana 10/10 

3.   schva lu je  a  vydává  

3.1.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. o) zákona vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem 
č. 13/2014 - dodatek č. 1, kterým se mění vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem 
č. 13/2013 Organizační řád Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem s platností od 
31.05.2014, 

4 .   s tanoví  

4.1.  že touto organizační změnou dochází dnem účinnosti vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad 
Labem č. 13/2014 - dodatek č. 1 ke změně názvu organizačních jednotek městského úřadu 
a pracovních funkcí zaměstnanců ve smyslu dodatku č. 1, ve všech stávajících právních 
jednáních a listinách, vnitřních předpisech města a městského úřadu a rozhodnutích 
a usneseních. Je-li v dokumentech uveden pouze název RIM, je třeba jej posoudit dle charakteru 
činnosti, které se týká. 

 

R/319/2014 - 133. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  program 24. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného ve středu 
21.05.2014 od 16 hodin v sále Hankova domu 

 
1. Zahájení 
2. Vyhodnocení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce na akci: "Rekonstrukce kanalizace 

a vodovodu v ul. 28. října" ve Dvoře Králové nad Labem s poskytnutím dodavatelského úvěru 
3. Diskuze 
4. Závěr 
 
 

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

               starostka města                       místostarosta 
 


