
Strana 1/15 

 

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

136. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 03.06.2014 

 

R/374/2014 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit Zřizovací listinu Technických služeb města Dvora Králové nad Labem s účinností od 
13.06.2014 a pověřit starostku města jejím podpisem. 

 

R/375/2014 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  

1.1.  řediteli Technických služeb města Dvora Králové nad Labem zrušit vypsané výběrové řízení na 
"Dodávku kontejnerového vozidla" (otevírání obálek z 11.04.2014) z důvodu nemožnosti plnění 
ze strany uchazeče. 

 

R/376/2014 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  vysvětlení ředitele TSm k ekonomickým možnostem Technických služeb města Dvora Králové 
nad Labem pro rok 2014 v porovnání s rokem 2013 v návaznosti na hospodářské výsledky 
Technických služeb města Dvora Králové nad Labem a na fakt, že došlo k ponížení požadavků 
zřizovatele, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RISM 

2.1.1.  využít v maximálně možné míře Technických služeb města Dvora Králové nad Labem 
k zadávání oprav, údržby a technického zhodnocení majetku města a pořízení nového 
majetku (investice) zakázkami krytými rozpočtem města v souladu s právy a povinnostmi 
vyplývajícími ze zřizovací listiny Technických služeb města Dvora Králové nad Labem, za 
podmínky dodržení zásad hospodárného využití veřejných prostředků. 

 
Termín: 31.12.2014 

Kontrolní termín: 31.08.2014 
Termín: průběžně 

 
 

R/377/2014 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  přehled nákladů hlavní činnosti Technických služeb města Dvora Králové nad Labem za rok 
2013 a vysvětlení způsobu krytí takovýchto nákladů při výši schváleného provozního 
neinvestičního příspěvku a potřeby zohlednění těchto nákladů při tvorbě rozpočtu pro rok 2015 
ve smyslu přílohy č. 1. 
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R/378/2014 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  

1.1.  řediteli Technických služeb města Dvora Králové nad Labem vybrat nejvhodnější nabídku 
zakázky malého rozsahu na "Dodávku 120 tun směsí na opravy - nástřiková emulze + štěrková 
drť - technologie oprav vozovek včetně pokládky", kterou byla hodnotící komisí určena nabídka 
společnosti KSB silniční práce spol. s r. o., se sídlem Jahnova 8, Pardubice 530 02, 
s nabídkovou cenou 2.900 Kč/t bez DPH, 

1.2.  řediteli Technických služeb města Dvora Králové nad Labem vybrat nejvhodnější nabídku 
zakázky malého rozsahu na "Dodávku 250 tun směsí na opravy komunikací ve Dvoře Králové 
nad Labem balenou směsí ABJ, ABS, ABH a provedení ruční pokládky", kterou byla hodnotící 
komisí určena nabídka společnosti REPARE TRUTNOV s. r. o., se sídlem Mladobucká 105,  
541 01 Trutnov, s nabídkovými cenami 3.150 Kč/t směsí ABS, ABJ, ABH (bez DPH).  

 

R/379/2014 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  bezúplatný převod dvoukřídlé brány na p. p. č. 3771/3 a p. p. č. 2360 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem od Technických služeb města Dvora Králové nad Labem do majetku města Dvůr Králové 
nad Labem, 

1.2.  Smlouvu o bezúplatném převodu č. RIM/OSTA-2014/586 s Technickými službami města Dvora 
Králové nad Labem a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RISM 

2.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 1.2. starostce města k jejímu podpisu. 
 

Termín: 09.06.2014 
 

R/380/2014 - 136. 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. 4 s účinností od 04.06.2014, 

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

2.1.  schválit navýšení neinvestičního - provozního příspěvku Technickým službám města Dvora 
Králové nad Labem pro rok 2014 o částku 343.940 Kč na hl. činnost 1) Správa a kontrola stavu 
komunikací ve vlastnictví města jako závazný ukazatel rozpočtu, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RAF 

3.1.1.  zahrnout navýšení provozního příspěvku Technickým službám města Dvora Králové nad 
Labem jako závazný ukazatel rozpočtu v požadované výši do návrhu nejbližšího 
rozpočtového opatření dle bodu 2.1. výše uvedeného usnesení. 

 
Termín: 12.06.2014 

 

R/381/2014 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  vyhradit si rozhodnutí o vyřazení z nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku 
(nedokončených investic) účtů 042 111 a 042 120 jako již nepoužitelné následující položky 
v pořizovací ceně celkem 2.329.349 Kč, 

1.2.  vyřadit z nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku (nedokončených investic) účet 042 
111 ORJ 10 Správní poplatek Riegrova ve výši 3.000 Kč, jako již nepoužitelný, 

1.3.  vyřadit z nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku (nedokončených investic) účet 042 
111 ORJ 10 org. 10058 Autobusové nádraží - Poplatek za připojení el. energie ve výši  
12.500 Kč, jako již nepoužitelný, 

1.4.  vyřadit z nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku (nedokončených investic) účet 042 
120 ORJ 02 Výkaz výměr ul. Riegrova ve výši 4.879 Kč, jako již nepoužitelný, 

1.5.  vyřadit z nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku (nedokončených investic) účet 042 
120 ORJ 10 PD rekonstrukce Riegrova ve výši 64.000 Kč, jako již nepoužitelnou, 
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1.6.  vyřadit z nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku (nedokončených investic) účet 042 
120 ORJ 10 org. 10080 Autobusová zastávka Rooseveltova - PD ve výši 34.200 Kč, jako již 
nepoužitelnou, 

1.7.  vyřadit z nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku (nedokončených investic) účet 042 
120 ORJ 10 org. 10085 Autobusová zastávka - PD celkem ve výši 121.000 Kč, jako již 
nepoužitelnou, 

1.8.  vyřadit z nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku (nedokončených investic) účet 042 
120 ORJ 40 org. 361 Kino Svět - PD celkem ve výši 1.434.150 Kč, jako již nepoužitelnou, 

1.9.  vyřadit z nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku (nedokončených investic) účet 042 
120 ORJ 40 org. 40010 TSM 2. etapa - PD celkem ve výši 241.500 Kč, jako již nepoužitelnou, 

1.10.  vyřadit z nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku (nedokončených investic) účet 042 
120 ORJ 40 org. 40051 PD Fotovoltaická elektrárna - PD celkem ve výši 414.120 Kč, jako již 
nepoužitelnou. 

 

R/382/2014 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  Dohodu o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 10076866 a pověřuje starostku města 
jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RISM 

2.1.1.  předložit Dohodu o úpravě soupisu dokladů a účtů dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostce 
města k podpisu. 

 
Termín: 09.06.2014 

 

R/383/2014 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  změnu přílohy č. 4 smlouvy o provozování vodohospodářského majetku uzavřené mezi městem 
Dvůr Králové nad Labem a Městskými vodovody a kanalizacemi Dvůr Králové nad Labem s. r. o. 
ve smyslu schváleného záměru z 22.04.2014, 

1.2.  dodatek č. 3 ke smlouvě z 27.06.2012 pod č. RIM/NAJE-2012/1819-D3 a pověřuje starostku 
města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RISM 

2.1.1.  předložit dodatek č. 3 starostce města k podpisu. 
 

Termín: 20.06.2014 
 

R/384/2014 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s uzavřením trojstranné dohody o převodu práv a povinností z budoucí smlouvy o připojení 
odběrného místa (výrobny) elektřiny k distribuční soustavě do napěťové hladiny VN v odběrném 
místě v ul. Hradecká, pozemek p. p. č. 3067/2 v kat. území Dvůr Králové nad Labem pro potřeby 
MěVAK, 

2 .   schva lu je  

2.1.  trojstrannou dohodu evidovanou pod č. RIM/DOHO-2014/0579 se společností ČEZ Distribuce,  
a. s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4 - Podmokly a společností Městské 
vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s. r. o., IČ 28818334, se sídlem nám. Denisovo 
766, Dvůr Králové nad Labem, v souladu s bodem 1.1. a pověřuje starostku města jejím 
podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RISM 

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

Termín: 20.06.2014 
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R/385/2014 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  důvody zrušení veřejné zakázky: "Rekonstrukce fasády gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem", 

2 .   ruš í  

2.1.  veřejnou zakázku: "Rekonstrukce fasády gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem", která byla 
schválena usnesením č. R/257/2014-131. Rada města Dvůr Králové nad Labem z 22.04.2014, 

3 .   schva lu je  

3.1.  zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, zveřejnění výzvy k předložení nabídky, okruh 
navržených uchazečů, zadávací dokumentaci a realizaci akce: "Oprava fasády - výměna oken 
gymnázia ve Dvoře 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, 

3.2.  vedoucí odboru RISM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci veřejné 
zakázky, 

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

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí RISM 

4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím zrušení, 
 

Termín: 09.06.2014 
 

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

Termín: 30.11.2014 
 

4.1.3.  zajistit, aby členové hodnotící komise (případně náhradníci za členy komise) zahájili svoji 
činnost prvním jednáním 17.06.2014. 

 
Termín: 17.06.2014 

 

R/386/2014 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  realizaci obnovy veřejného osvětlení v rámci akce: "DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM -  
UL. SMETANOVA REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ" v rámci hl. 
činnosti Technických služeb města Dvora Králové nad Labem a v souladu s jejich platnou 
zřizovací listinou, 

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

2.1.  schválit navýšení provozního příspěvku Technickým službám města Dvora Králové nad Labem 
pro rok 2014 o částku dle skutečného vyúčtování prací a služeb provedených při realizaci obnovy 
veřejného osvětlení v ul. Smetanova, max. však do 1.000.000 Kč, na hl. činnost č. 3) 
provozování, údržba a opravy městského veřejného osvětlení jako závazný ukazatel rozpočtu, 

3 .   uk ládá  
3.1.  řediteli technických služeb města 

3.1.1.  provést obnovu veřejného osvětlení v ul. Smetanova v souladu s projektovou dokumentací 
akce: "DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM - UL. SMETANOVA REKONSTRUKCE 
KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ" a náklady s tím spojené vyúčtovat městu 
samostatným vyúčtováním v rámci hl. činnosti v souladu se zřizovací listinou dle 
schváleného ocenění prací a služeb pro město, 

 
Termín: 31.08.2014 

3.2.  vedoucímu RAF 
3.2.1.  zahrnout navýšení provozního příspěvku Technickým službám města Dvora Králové nad 

Labem jako závazný ukazatel rozpočtu v požadované výši do návrhu rozpočtového 
opatření po předložení konečného vyúčtování ze strany TSm dle bodu 3.1. výše 
uvedeného usnesení. 

 
Termín: 11.09.2014 
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R/387/2014 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  zrušit usnesení č. Z/445/2013-RM. z 05.09.2013, 

1.2.  schválit odůvodnění účelnosti veřejné zakázky, 

1.3.  vyhradit si rozhodnutí o schválení technických kvalifikačních předpokladů uchazečů, způsobu 
hodnocení nabídek, složení hodnotící komise a o zahájení zadávacího řízení předmětné veřejné 
zakázky, 

1.4.  schválit technické kvalifikační předpoklady uchazečů o veřejnou zakázku, 

1.5.  schválit způsob hodnocení nabídek tak, že dílčí hodnotící kritéria s uvedením váhy příslušného 
kritéria pro zadání shora uvedené VZ jsou: celková nabídková cena bez DPH s váhou 90 %, 
záruční doba na technologickou část díla (v měsících) s váhou 5 %, záruční doba na stavební 
část (v měsících) s váhou 5 %, 

1.6.  schválit složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení 
kvalifikace a komise pro posouzení nabídek včetně náhradníků v předloženém znění, 

1.7.  schválit zahájení veřejné zakázky za předpokladu nabytí právní moci všech stavebních povolení 
potřebných k realizaci předmětu  veřejné zakázky, 

2 .   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  vz í t  na  vědom í 

2.1.  rámcový harmonogram zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky. 

 

R/388/2014 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  odstoupení Jiřího Dufka ml., ******** ****, **** ******* *** *****, od odkoupení nebytového prostoru 
č. 2 v čp. 511, ul. Tylova, Dvůr Králové nad Labem, projevené dopisem z 14.05.2014, 

2 .   uk onču je  

2.1.  platnost svého usnesení č. R/306/2014 - 133. RM Dvůr Králové nad Labem z 06.05.2014, 

3 .   schva lu je  

3.1.  prodej nebytového prostoru v domě čp. 511 ul. Tylova, Dvůr Králové nad Labem, včetně 
spoluvlastnického podílu o velikosti 839/5052 na spol. částech domu a st. p. č. 849/1 v obci  
a k. ú. Dvůr Králové nad Labem - č. 2/511 - prodejna a příslušenství o celkové výměře 83,90 m2 
ve výběrovém řízení obálkovou metodou ve smyslu přílohy č. 2 za minimální nabídkovou cenu 
601.065 Kč, 

3.2.  složení komise pro otevírání obálek a výběrové řízení: Jan Bém (náhradník Dušan Kubica), 
Elena Mocová (náhradník Iva Škopová), Tomáš Machek (náhradník Jiří Janeček), 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí OEMM 

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

 
Termín: 01.07.2014 

 

R/389/2014 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  žádost Jany Šindelářové o výměnu bytu z 16.04.2014, 

2 .   neschva lu je  

2.1.  výměnu bytu na základě žádosti Jany Šindelářové, ****** ***** ******* ******** ****, **** ******* *** 
******** 
 
 

R/390/2014 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  žádost Zdeňky Řehounkové o souhlas s přistoupením ke smlouvě o nájmu bytu z 19.05.2014, 

2 .   souh las í  

2.1.  s přistoupením Zdeňky Řehounkové, ******** **********, ****** ***** ************ ****, **** ******* *** 
*****, ke smlouvě o nájmu bytu č. RIM/ONBT-2014/0257 z 01.03.2014, 
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3.   schva lu je  

3.1.  dodatek smlouvy o nájmu bytu č. RIM/ONBT-2014/0257-D1 v souladu s bodem 2.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí OEMM 

4.1.1.  předložit dodatek dle bodu 3.1. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 04.06.2014 
 

R/391/2014 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 23 v čp. 950, ul. Boženy Němcové ve Dvoře Králové nad Labem 
k 04.06.2014 s Tomášem Kočovským, ****** ******* *** ***, **** ******* *** *****, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. RIM/DOUS-2014/0546 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostce 
města k podpisu. 

 
Termín: 04.06.2014 

 

R/392/2014 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 126 v čp. 400, ul. Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, jako byt 
bez předběžného určení za min. cenu 3.320 Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) 
dle Pravidel pro hospodaření s městskými byty, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 126 v čp. 400, 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 OEMM 

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

 
Termín: 06.06.2014 

 

R/393/2014 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 24 v čp. 2904, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, jako 
byt bez předběžného určení za min. cenu 2.287 Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení 
bytu) dle Pravidel pro hospodaření s městskými byty, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 24 v čp. 2904, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem 
ve složení: Jan Bém (náhradník Dušan Kubica), Jiří Janeček (náhradník Jaroslava Hiltscherová) 
a Helena Mojiková (náhradník Renata Pospíšilová), 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

 
Termín: 06.06.2014 

 

R/394/2014 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit prodej stavební parcely č. 1575/3 o celkové výměře 75 m2, k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, za kupní cenu 500 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 37.500 Kč, firmě QIRIN, s. r. o se 
sídlem Purkyňova 639/118a, 612 00 Brno - Medlánky, 
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1.2.  schválit kupní smlouvu č. RIM/KUPP-2014/554 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřit 
starostku města jejím podpisem. 

 

R/395/2014 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodloužení výpůjčky nebytových prostor o celkové výměře 133,31 m2 nacházejících se v 2. 
nadzemním podlaží domu čp. 2, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, Mateřskému 
centru Žirafa, o. s., Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou 1 rok, od 01.07.2014 do 
30.06.2015, 

1.2.  dodatek č. RIM/OVYP-2010/0818 - D-5 dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku města 
jeho podpisem, a to za předpokladu, že bude záměr zveřejněn a nebudou k němu podány 
připomínky či jiné návrhy, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

 
Termín: 9.6.2014 

 
2.1.2.  předložit dodatek dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 25.06.2014 
 

R/396/2014 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informaci, že na výzvu k podání nabídky na pronájem nebytového prostoru č. 2 v čp. 2956 v ulici 
Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, reagoval jediný zájemce, 

2 .   schva lu je  

2.1.  pronájem nebytového prostoru č. 2 v čp. 2956 v ulici Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, 
Tereze Ustohalové, **** ****  **, **** ********, za účelem poskytování služeb - masáže, na dobu 
určitou 5 let, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu 600 Kč/m2/rok, včetně uplatnění meziročního 
inflačního růstu nájemného, s účinností od 01.07.2014, za podmínky, že před podpisem nájemní 
smlouvy bude uhrazena kauce ve výši čtyřnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby, 

2.2.  smlouvu o nájmu č. RIM/ONNP-2014/0555 v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit smlouvu o nájmu dle bodu 2.2. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 17.06.2014 
 

R/397/2014 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr snížit nájemné za prostor sloužící k podnikání č. 2 v čp. 1 na náměstí T. G. Masaryka ve 
Dvoře Králové nad Labem společnosti  PRO-FOTO s. r. o. Trocnovská  1481, Dvůr Králové nad 
Labem, na cenu 1.030 Kč/m2/rok včetně uplatnění meziročního inflačního růstu, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 09.06.2014 
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R/398/2014 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit prodej pozemkové parcely č. 1725/12 o výměře 64 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
za kupní cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 12.800 Kč, Alešovi a Evě Kukalovým, ***** 
******** ****, *** ** **** ******* *** *****, ** 

1.2.  schválit kupní smlouvu č. RIM/KUPP-2014/569 dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřit starostku 
města jejím podpisem, 

1.3.  schválit prodej pozemkové parcely č. 1725/5 o výměře 66 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za 
kupní cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 13.200 Kč, Pavlu a Daně Hlavsovým, ***** *** 
****** ****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.4.  schválit kupní smlouvu č. RIM/KUPP-2014/556 dle bodu 1.3. tohoto usnesení a pověřit starostku 
města jejím podpisem, 

1.5.  schválit prodej pozemkové parcely č. 1725/3 o výměře 31 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za 
kupní cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 6.200 Kč, Martinu Antošovi, bytem *** ****** 
****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.6.  schválit kupní smlouvu č. RIM/KUPP-2014/557 dle bodu 1.5. tohoto usnesení a pověřit starostku 
města jejím podpisem, 

1.7.  schválit prodej pozemkové parcely č. 1697/55 o výměře 20 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
za kupní cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 4.000 Kč, Světlaně Kursové, ***** *** ****** 
****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.8.  schválit kupní smlouvu č. RIM/KUPP-2014/558 dle bodu 1.7. tohoto usnesení a pověřit starostku 
města jejím podpisem, 

1.9.  schválit prodej pozemkové parcely č. 1697/57 o výměře 20 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
za kupní cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 4.000 Kč, Josefu Schmidtovi, ***** *** ****** 
****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.10.  schválit kupní smlouvu č. RIM/KUPP-2014/559 dle bodu 1.9. tohoto usnesení a pověřit 
starostku města jejím podpisem, 

1.11.  schválit prodej pozemkové parcely č. 1697/59 o výměře 20 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
za kupní cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 4.000 Kč, Monice Mišincové, ***** *** ******* 
****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.12.  schválit kupní smlouvu č. RIM/KUPP-2014/560 dle bodu 1.11. tohoto usnesení a pověřit 
starostku města jejím podpisem, 

1.13.  schválit prodej pozemkové parcely č. 1697/61 o výměře 20 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
za kupní cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 4.000 Kč, Milanu Ročňákovi, ***** ********* 
****** ****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.14.  schválit kupní smlouvu č. RIM/KUPP-2014/561 dle bodu 1.13. tohoto usnesení a pověřit 
starostku města jejím podpisem, 

1.15.  schválit prodej pozemkové parcely č. 1697/63 o výměře 20 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
za kupní cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 4.000 Kč, Stanislavě Bugarové, *** ****** 
****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.16.  schválit kupní smlouvu č. RIM/KUPP-2014/562 dle bodu 1.15. tohoto usnesení a pověřit 
starostku města jejím podpisem, 

1.17.  schválit prodej pozemkové parcely č. 1697/65 o výměře 20 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
za kupní cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 4.000 Kč, Jaroslavu a Danuši Broumovým, 
***** *** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.18.  schválit kupní smlouvu č. RIM/KUPP-2014/563 dle bodu 1.17. tohoto usnesení a pověřit 
starostku města jejím podpisem, 

1.19.  schválit prodej pozemkové parcely č. 1697/67 o výměře 20 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
za kupní cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 4.000 Kč, Daniele Vágnerové, *** ****** ****, 
*** ** **** ******* *** *****, 

1.20.  schválit kupní smlouvu č. RIM/KUPP-2014/564 dle bodu 1.19. tohoto usnesení a pověřit 
starostku města jejím podpisem, 

1.21.  schválit prodej pozemkové parcely č. 1697/35 o výměře 21 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
za kupní cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 4.200 Kč, Aleně Ctiborové, bytem *** *** 
****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.22.  schválit kupní smlouvu č. RIM/KUPP-2014/565 dle bodu 1.21. tohoto usnesení a pověřit 
starostku města jejím podpisem, 
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1.23.  schválit prodej pozemkové parcely č. 1697/29 o výměře 63 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
za kupní cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 12.600 Kč, Jiřímu Mackovi, DiS., bytem 
******* ****** ******* ***, *** *** **** ******* *** *****, 

1.24.  schválit kupní smlouvu č. RIM/KUPP-2014/566 dle bodu 1.23. tohoto usnesení a pověřit 
starostku města jejím podpisem, 

1.25.  schválit prodej pozemkové parcely č. 1697/44 o výměře 20 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
za kupní cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 4.000 Kč, Jiřímu a Simoně Heřmanským, 
***** *** ********* ****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.26.  schválit kupní smlouvu č. RIM/KUPP-2014/568 dle bodu 1.25. tohoto usnesení a pověřit 
starostku města jejím podpisem, 

1.27.  schválit prodej pozemkové parcely č. 1697/52 o výměře 20 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
za kupní cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 4.000 Kč do podílového spoluvlastnictví, 
Petru Jaklovi, ***** ********* *, *** ** **** ******* *** ***** a Barboře Zdráhalové, ***** * ********** 
****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.28.  schválit kupní smlouvu č. RIM/KUPP-2014/567 dle bodu 1.27. tohoto usnesení a pověřit 
starostku města jejím podpisem, 

1.29.  schválit prodej pozemkové parcely č. 1725/10 o výměře 22 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
za kupní cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 4.400 Kč do podílového spoluvlastnictví, 
Martinu a Dagmar Volákovým, ***** *** ********* ****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.30.  schválit kupní smlouvu č. RIM/KUPP-2014/572 dle bodu 1.29. tohoto usnesení a pověřit 
starostku města jejím podpisem, 

 

R/399/2014 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  neschválit bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 486/1 o výměře 312 m2 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem ve veřejném zájmu od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2. 

 

R/400/2014 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit odkoupení pozemkové parcely č. 2632/2 o výměře 220 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem za dohodnutou kupní cenu ve výši 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 44.000 Kč od 
Tělovýchovné jednoty Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137, Dvůr Králové nad 
Labem, 

1.2.  schválit kupní smlouvu č. RIM/KUPP-2014/0575 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřit starostku města jejím podpisem. 

 

R/401/2014 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit nabytí podílu ve výši 1/6 pozemkové parcely č. 565 v k.ú. Lipnice u Dvora Králové darem 
od Patákové Jiřiny, ***** ********** ***, *** ** *******, 

1.2.  schválit darovací smlouvu č. RIM/DAR-2014/0581 dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřit 
starostku města jejím podpisem. 

 

R/402/2014 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat pozemkovou parcelu č. 2531/8 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

 
Termín: 10.06.2014 
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R/403/2014 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   uk onču je  

1.1.  platnost usnesení č. 45/2008 - 37. RM   z 22.01.2008, č. 1095c)/2008 - 71. RM z 01.12.2008,  
č. R/1112/2010 z 23.11.2010 a č. R/479/2012 z 12.06.2012, 

2 .   souh las í  

2.1.  v souladu s platným organizačním řádem s pověřením starostky města pro Radmilu Horáček 
Fiľakovskou, zastupující vedoucího odboru RISM Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 
aby jménem  města Dvůr Králové nad Labem činila v plném rozsahu veškeré právní úkony 
spojené s investorsko-inženýrskou činností (ve fázi přípravy, realizace a převzetí dokončené 
stavby) města, ve všech správních řízeních v postavení účastníka řízení, vedených před 
obecnými a speciálními stavebními úřady, dotčenými orgány státní správy i se správci 
inženýrských sítí, včetně podepisování všech žádostí i jiných dokumentů s touto činností 
souvisejících a k zajišťování dokladů s tímto spojených, s tím, že výše uvedená je oprávněna pro 
jednotlivá správní řízení udělit plnou moc jiné osobě k zastupování města ve výše uvedeném 
rozsahu, a pověřuje starostku města podpisem pověření, 

2.2.  v souladu s platným organizačním řádem s pověřením starostky města pro Radmilu Horáček 
Fiľakovskou, zastupující vedoucího odboru RISM Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 
k zastupování města Dvůr Králové nad Labem při jednáních s dodavateli energií a pověřuje 
starostku města podpisem pověření,  

2.3.  v souladu s platným organizačním řádem s pověřením starostky města pro Elenu Mocovou, 
vedoucí odboru OEMM Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, podáváním žádostí 
o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a k podávání oznámení o kácení dřevin podle 
§ 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění,   

2.4.  v souladu s platným organizačním řádem s pověřením starostky města pro Elenu Mocovou, 
vedoucí odboru OEMM Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, aby jménem města Dvůr 
Králové nad Labem činila v plném rozsahu veškeré právní úkony spojené s činností města jako 
účastníka řízení (v pozici nestavebníka), ve všech správních řízeních vedených před obecnými  
a speciálními stavebními úřady, dotčenými orgány státní správy i se správci inženýrských sítí, 
včetně podepisování všech žádostí i jiných dokumentů s touto činností souvisejících  
a k zajišťování dokladů s tímto spojených, s tím, že výše uvedená je oprávněna pro jednotlivá 
správní řízení udělit plnou moc jiné osobě k zastupování města ve výše uvedeném rozsahu 
a pověřuje starostku města podpisem pověření, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RISM 

3.1.1.  předložit pověření dle bodu 2.1. a 2.2. tohoto usnesení starostce města k podpisu, 
 

Termín: 04.06.2014 
3.2.  vedoucí OEMM 

3.2.1.  předložit pověření dle bodu 2.3. a 2.4. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 04.06.2014 
 

R/404/2014 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  odměny za mimořádné aktivity, dle přílohy č. 2, ředitelkám a řediteli škol, ředitelce školského 
zařízení a zástupkyni ředitelky Základní školy Podharť. Výplata odměn je možná jen v rámci 
přidělených mzdových prostředků. 

 

R/405/2014 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  poskytnutí finančního daru Domovu důchodců Lampertice, Lampertice 204, 541 01 Trutnov. 

 

R/406/2014 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis č. 3 ze sociální komise RM z 28.05.2014, 
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2.   schva lu je  

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

 

R/407/2014 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem Krasobruslařskému klubu 
Dvůr Králové nad Labem z. s., Zborovská 2371, Dvůr Králové nad Labem ve výši: 
sportovní činnost oddílu 139.150 Kč, 
Vánoce na ledě - 5.000 Kč, 
XXIV. ročník Vánočního závodu - 15.000 Kč, 

1.2.  schválit smlouvu č. ŠKS/SMDO-2014/0578, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, a pověřit 
starostku města jejím podpisem, 

1.3.  uložit vedoucí ŠKS-ŠKIC předložit starostce města smlouvu dle bodu 1.2. k podpisu v termínu do 
02.07.2014, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zahrnout do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření převod částky 159.150 Kč z ORJ 16, 
org. 41600 příspěvky na podporu a rozvoj sportu do ORJ 16, org. 41300 příspěvky 
v kompetenci rady města. 

 
Termín: 12.06.2014 

 

R/408/2014 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje Hankovu domu, městskému kulturnímu 
zařízení, náměstí Václava Hanky 299, Dvůr Králové nad Labem, ve výši 25.000 Kč na projekt 
"Dny R. A. Dvorského - 20. ročník", 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu č. 14KPG01-0080 (ES ŠKS/SMDO-2014/0547), o poskytnutí dotace v souladu s bodem 
1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

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

Termín: 23.06.2014 
3.2.  vedoucímu RAF 

3.2.1.  zapracovat poskytnuté dotace ve výši 25.000 Kč do návrhu rozpočtového opatření. 
 

Termín: 26.08.2014 
 

R/409/2014 - 136. 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 10.000 Kč na projekt "Juniorfilm - Memoriál 
Jiřího Beneše a Královédvorské Zlaté slunce 2014", 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu č. 14KPG01-0070 (ES ŠKS/SMDO-2014/0570) o poskytnutí dotace v souladu s bodem 
1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

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

Termín: 23.06.2014 
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3.2.  vedoucímu RAF 
3.2.1.  zapracovat poskytnutou dotaci ve výši 10.000 Kč, do návrhu nejbližšího rozpočtového 

opatření. 
 

Termín: 12.06.2014 
 

R/410/2014 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádosti Základní školou Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, do 
rozvojového programu MŠMT - na financování asistentů pedagoga pro děti se sociálním 
znevýhodněním, 

2 .   souh las í  

2.1.  v případě kladného vyřízení žádosti o poskytnutí dotace dle bodu 1.1. tohoto usnesení, s přijetím 
finančních prostředků poskytnutých Základní škole Strž, Dvůr Králové nad Labem,  
E. Krásnohorské 2919. 

 

R/411/2014 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  vzít na vědomí zprávu o činnosti, závěrečném účtu a zprávu o výsledku přezkoumání 
hospodaření dobrovolného svazku obcí Královská věnná města za rok 2013. 

 

R/412/2014 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  protokol o hodnocení nabídek z 21.05.2014 na veřejnou zakázku "ZŠ Schulzovy sady - veřejná 
zakázka na dodávku šatních skříněk", 

2 .   rozhodu je  

2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku "ZŠ Schulzovy sady - veřejná zakázka na 
dodávku šatních skříněk" tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy TRITÓN Pardubice, 
spol. s r. o., Starý Mateřov 130, 530 02 Starý Mateřov za cenu 149.040 Kč včetně DPH. 

 

R/413/2014 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  usnesení č. R/320/2014-134. Rada města Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  koordinaci společného postupu města Dvůr Králové nad Labem a Policie ČR při zabezpečování 
místních úkolů na úseku veřejného pořádku, 

2.2.  koordinační dohodu v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku města jejím 
podpisem. 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí KTÚ-PO 

3.1.1.  předložit koordinační dohodu dle bodu 2.2. starostce města k podpisu. 
 

Termín: 12.06.2014 
 

R/414/2014 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   s tanovu je  

1.1.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. j) zákona o obcích, celkový počet zaměstnanců města zařazených 
do městského úřadu na 128,75 s platností od 01.07.2014, 

2 .   ruš í  

2.1.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. j) zákona o obcích, 2 funkční pracovní místa referentů na odboru 
rozvoje, investic a správy majetku, s platností od 01.07.2014 

3 .   z ř i zu je  

3.1.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. j) zákona o obcích, 3 funkční pracovní místa referentů odboru 
dopravy a silničního hospodářství, s platností od 01.07.2014, 
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3.2.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. j) zákona o obcích, 2 funkční pracovní místa referentů na odboru 
ekonomiky a majetku města, s platností od 01.07.2014 

4 .   schva lu je  a  vydává  

4.1.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona o obcích, vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem  
č. 18/2014 - dodatek č. 2 Organizačního řádu Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem včetně 
přílohy č. 1 - organizační schéma, s platností od 01.07.2014 a pověřuje starostku města jeho 
podpisem, 

5 .   souh las í  

5.1.  se zveřejněním vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 18/2014 na webových 
stránkách města, 

6 .   uk ládá  
6.1.  vedoucí KTÚ-PO 

6.1.1.  zveřejnění tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města, 
 

Termín: 30.06.2014 
 

6.2.  vedoucímu RAF 
6.2.1.  zohlednit navýšení potřebných mzdových prostředků včetně zařízení kanceláře výpočetní 

technikou a kancelářským nábytkem v návrhu nejbližšího rozpočtového opatření. 
 

Termín: 12.06.2014 
 

R/415/2014 - 136. 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, ve znění pozdějších předpisů,  přijetí 
finanční podpory z Fondu Asekol na projekt "Odpadový kalendář 2015" ve výši 35.000 Kč od 
společnosti ASEKOL s. r. o., Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4, IČ 27373231, 

1.2.  smlouvu o finanční podpoře z Fondu ASEKOL č. OŽP/FIN-2014/0553 se společností ASEKOL  
s. r. o. v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu OŽP 

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

Termín: 23.06.2014 
 

2.2.  vedoucímu RAF 
2.2.1.  zahrnout příslušné příjmy a výdaje do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření v roce 

2014. 
 

Termín: 12.06.2014 
 

R/416/2014 - 136. 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 společností MOLYDAL CZ, s. r. o., Rooseveltova 2855, Dvůr Králové nad Labem,  
IČ: 49814192, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o využití systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného městem Dvůr 
Králové nad Labem č. OŽP/OSTA-2014/0582 se společností MOLYDAL CZ, s. r. o., 
Rooseveltova 2855, Dvůr Králové nad Labem, IČ: 49814192, 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: 23.06.2014 
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R/417/2014 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2014 včetně změn v rámci jednotlivých organizačních 
jednotek rozpočtu (ORJ) a změn závazných ukazatelů, které upravuje schválený rozpočet na rok 
2014 zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: 
· na straně příjmů zvyšuje   o   14.149.684,60 Kč 
· na straně výdajů zvyšuje   o     4.791.631,48 Kč 
· ve financování upravuje    o    -9.358.053,12 Kč  
 
Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2014 
· na straně příjmů       306.785.897,60 Kč 
· na straně výdajů       326.735.341,16 Kč 
· financování          19.949.443,56 Kč. 

 

R/418/2014 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit, za podmínek uvedených ve smlouvě v příloze č. 1 tohoto materiálu, poskytnutí 
finančních prostředků v celkové výši 358.385,50 Kč k zajištění činností souvisejících s výkonem 
působnosti v oblasti veřejné správy pro Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, 

1.2.  schválit v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a bodem 1.1. tohoto usnesení Smlouvu o poskytnutí a využití finančních 
prostředků z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem s Českou republikou - Hasičským 
záchranným sborem Královéhradeckého kraje, se sídlem nábřeží U Přívozu 122/4, Hradec 
Králové 3 a pověřit starostku města podpisem této smlouvy. 

 

R/419/2014 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  program 25. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného ve čtvrtek 
12.06.2014 od 15 hodin v sále Hankova domu 

 
1. Zahájení 
2. Slavnostní předání udělených cen města a „Osobnost města za rok 2013“  
3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 
4. Výbory ZM  
5. Volba přísedících Okresního soudu v Trutnově 
6. Postup při zadávání a následné realizaci veřejné zakázky: Čistírna odpadních vod ve Dvoře 

Králové nad Labem 
7. Vyřazení již nepoužitelných položek ze seznamu nedokončených investic 
8. Změna společenské smlouvy společnosti Lesy města Dvůr Králové nad Labem s. r. o. 
9. Změna společenské smlouvy společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad 

Labem s. r. o. 
10. Zřizovací listina Technických služeb města Dvora Králové nad Labem 
11. Poskytnutí investiční dotace od zřizovatele - TSm 
12. Navýšení neinvestičního - provozního příspěvku TSm na hl. činnost č. 1) Správa a kontrola 

stavu komunikací ve vlastnictví města  
13. Komplexní pozemkové úpravy Verdek - plán společných zařízení   
14. 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  
15. Majetkové záležitosti 
16. Dotace z dotačního programu města na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou 

nemovitou kulturní památkou, nebo které se nacházejí na území Městské památkové zóny 
města Dvůr Králové nad Labem 

17. Dodatky č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací města v oblasti školství, kultury 
a sociální oblasti 

18. Dotace Tělocvičné jednotě Sokol Dvůr Králové nad Labem 
19. Dotace Krasobruslařskému klubu Dvůr Králové nad Labem 
20. Finanční příspěvek Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov na zřízení jeslí 
21. Závěrečný účet svazku obcí Královská věnná města za rok 2013 
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22. Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2013 
23. Závěrečný účet města za rok 2013 
24. Schvalování roční účetní závěrky města Dvůr Králové nad Labem k 31.12.2013 
25. Smlouva o poskytnutí a využití finančních prostředků z rozpočtu města Dvůr Králové nad 

Labem  
26. Rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2014 
27. Diskuze 
28. Závěr. 
 
 

R/420/2014 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  vz í t  na  vědom í 

1.1.  informativní zprávu o vyřízení požadavků a podnětů Osadního výboru Žireč z 09.04.2014. 

 

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

               starostka města                                   místostarosta 
 


