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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

148. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 23.09.2014 

 

R/635/2014 - 148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   uk onču je  

1.1.  platnost usnesení č. R/403-2.1. a 2.2./2014 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
z 03.06.2014, 

2 .   souh las í  

2.1.  v souladu s platným organizačním řádem s pověřením starostky města pro Ctirada Pokorného, 
vedoucího odboru RISM Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, aby jménem města Dvůr 
Králové nad Labem činil 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, současně se toto pověření vztahuje na vodohospodářskou 
problematiku vyplývající z postavení vlastníka vodohospodářské infrastruktury ve městě, včetně 
povinností samosprávy vyplývající ze zákona o vodách, s tím, že výše uvedený je oprávněn 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 Ctirada Pokorného, 
vedoucího odboru RISM Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, k zastupování města Dvůr 
Králové nad Labem při smluvních jednáních s dodavateli energií a pověřuje starostku města 
podpisem pověření,  

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

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

Termín: 24.09.2014 
 

R/636/2014 - 148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s tím, aby Technické služby města Dvora Králové nad Labem uzavřely výpůjčku s Miroslavem 
Koutníkem, zástupcem kapely Vaťák, na část objektu v areálu ZS na p. p. č. 348/3 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem dle přílohy č. 2. 

 

R/637/2014 - 148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  žádost manželů Menclových o výměnu bytu, 

2 .   schva lu je  

2.1.  výměnu bytu na základě žádosti manželů Menclových, ****** ***** *********** ***, **** ******* *** 
*****,* 
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2.2.  ukončení nájmu bytu č. 1 v čp. 587, ul. Vrchlického ve Dvoře Králové nad Labem, k 30.09.2014, 
s manželi Menclovými, *********** ***, **** ******* *** *****, * 

2.3.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2014/0784 v souladu s bodem 2.2. tohoto 
usnesení a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2.4.  pronájem bytu č. 31 v čp. 295, ul. Rooseveltova, Dvůr Králové nad Labem, Miladě Menclové 
a Miloši Menclovi, *********** ***, **** ******* *** *****, na dobu neurčitou bez inflační doložky, od 
01.10.2014, za smluvní nájemné 5.647 Kč/měsíc, za předpokladu, že uvolní k 30.09.2014 byt  
č. 1 v čp. 587, ul. Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem, 

2.5.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2014/0785 v souladu s bodem 2.4. tohoto usnesení a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit dohodou o ukončení nájemní smlouvy dle bodu 2.3. a nájemní smlouvu dle bodu 
2.5. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 

 
Termín: 30.09.2014 

 

R/638/2014 - 148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocených nabídek na pronájem bytu č. 33 v čp. 57, náměstí  
T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem: 
1. místo: Jaroslav Imlauf, ******** ****** ****, **** ******* *** *****,* 

1.2.  pronájem bytu č. 33 v čp. 57, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, Jaroslavu 
Imlaufovi, ******** ****** ****, **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 01.10.2014 do 30.09.2015, 
za smluvní nájemné ve výši 4.553 Kč/měsíc, za předpokladu, že uvolní k 30.09.2014 byt č. 21 
v čp. 2903, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem a uhradí před podpisem nájemní smlouvy 
kauci ve výši čtyřnásobku měsíčního nájemného, 

1.3.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2014/0782 v souladu s bodem 1.2. tohoto usnesení a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

1.4.  ukončení nájmu bytu č. 21 v čp. 2903, ul. E. Zbroje ve Dvoře Králové nad Labem, k 30.09.2014, 
s Jaroslavem Imlaufem, ******** ****** ****, **** ******* *** *****, * 

1.5.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2014/0783 v souladu s bodem 1.4. tohoto 
usnesení a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit nájemní smlouvu dle bodu 1.3. tohoto usnesení a dohodu o ukončení nájemní 
smlouvy dle bodu 1.5. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 

 
Termín: 30.09.2014 

 

R/639/2014 - 148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 21 v čp. 35, Verdek, Dvůr Králové nad Labem, k 30.09.2014, s Jiřím 
Rejlem, ******, **** ******* *** *****,* 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2014/0794 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

1.3.  přidělení bytu č. 133 v čp. 400, ul. Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, Jiřímu Rejlovi, ****** *** 
**, **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 01.10.2014 do 30.09.2015, za minimální nájemné 
2.085 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření s městskými byty, za předpokladu, že uvolní 
k 30.09.2014 byt č. 21 v čp. 35, Verdek, Dvůr Králové nad Labem a uhradí před podpisem 
nájemní smlouvy kauci ve výši čtyřnásobku měsíčního nájemného, 

1.4.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2014/0796 v souladu s bodem 1.3. tohoto usnesení a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

1.5.  záměr města pronajmout byt č. 21 v čp. 35, Verdek, Dvůr Králové nad Labem, jako byt bez 
předběžného určení za min. cenu 3.338 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření s městskými 
byty, 
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1.6.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 21 v čp. 35, Verdek, 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.  předložit dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle bodu 1.2. tohoto usnesení a nájemní 
smlouvu dle bodu 1.4. tohoto usnesení starostce města k podpisu, 

 
Termín: 30.09.2014 

 
 

2.1.2.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu dle 
bodu 1.5. tohoto usnesení. 

 
Termín: 26.09.2014 

 

R/640/2014 - 148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s umístěním přípojky sítě elektronické komunikace do částí pozemkových parcel č. 1535/30,  
č. 1539/3, č. 3714/3, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za podmínky, že případná 
přeložka sítě bude provedena na náklady žadatele a se vstupem na pozemkové parcely  
č. 1535/30, č. 1539/3, č. 3714/3, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem ve prospěch 
Georgiose Karadzose, ********* ****, *** ** ***** ******* *** *****, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  projednat podmínky zřízení služebnosti inženýrské sítě a právu provést stavbu na částech 
pozemkových parcel č. 1535/30, č. 1539/3, č. 3714/3, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, 

 
Termín: 03.10.2014 

 
2.1.2.  předložit ke schválení smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě  

a o právu provést stavbu. 
   

Termín: 21.10.2014 
 

R/641/2014 - 148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 21 v čp. 940 ul. Tyršova, Dvůr Králové nad Labem jako byt bez 
předběžného určení za min. cenu 5.547 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření s městskými 
byty, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 21 v čp. 940 Tyršova 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 OEMM 

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

 
Termín: 29.09.2014 

 

R/642/2014 - 148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  části usnesení č. R/523/2014 - 143. Rada města Dvůr Králové nad Labem v bodech 2. a 3.  
ze 07.08.2014, kterými byla schválena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. OEMM/BUDO-2014/0798 s RWE 
GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, Klíšská 940, 401 17, která je na základě plné moci zastoupena 
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společností RWE Distribuční služby, s. r. o.,  Plynárenská 499/1, 657 02 Brno a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 10.10.2014 
 

R/643/2014 - 148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  části usnesení č. R/483/2014 - 143. Rada města Dvůr Králové nad Labem v bodech 1.2. a 2.  
ze 08.07.2014, kterými byla schválena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. OEMM/BUDO-2014/0799 s RWE 
GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, Klíšská 940, 401 17, která je na základě plné moci zastoupena 
společností RWE Distribuční služby, s. r. o.,  Plynárenská 499/1, 657 02 Brno a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 10.10.2014 
 

R/644/2014 - 148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z jednání likvidační komise 12.09.2014, 

2 .   schva lu je  

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

2.2.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 2b) prodejem jednotlivým členům zastupitelstva města 
dle přílohy č. 3 za zůstatkovou cenu 3.200 Kč/kus, 

2.3.  vzor kupní smlouvy, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OI 

3.1.1.  zajistit dohled nad vyřazením věcí a doložení schváleného způsobu likvidace majetku dle 
části 2.1. - 2.2. tohoto usnesení, 

 
Termín: 17.10.2014 

 
3.1.2.  předložit starostce města k podpisu kupní smlouvy na prodej 19 ks notebooků dle části 2.2. 

a 2.3. tohoto usnesení, 
 

Termín: 17.10.2014 
 

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

Termín: 17.10.2014 
 

R/645/2014 - 148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informace o provedené kontrole kupních smluv na pozemkové parcely pro výstavbu rodinných 
domů v lokalitě Alešova. 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  jednat s Ing. Petrem a Miriam Hendrychovými, *** ******** ***,  *** ** ****** *******, ve věci 
naplnění podmínek z kupní smlouvy ze 17.06.2014 na pozemkovou parcelu č. 1984/1  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

 
Termín: 03.10.2014 

 
2.1.2.  jednat s Ing. Jaroslavem Svobodou, ******** **, *** ** **** ******* *** *****, ve věci naplnění 

podmínek z kupní smlouvy z 13.05.2014 na pozemkovou parcelu č. 2004/14 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem. 

 
Termín: 03.10.2014 

 

R/646/2014 - 148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s prodejem pozemkových parcel č. 1984/9 o výměře 520 m2, č. 1984/10 o výměře 437 m2,  
č. 2004/4 o výměře 688 m2, č. 2004/16 o výměře 417 m2, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem formou obálkové metody, a to za minimální kupní cenu ve výši 200 Kč/m2 navýšenou 
o pevný podíl na vybudované technické infrastruktuře ve výši 272.037 Kč, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit radě města ke schválení záměr prodeje pozemkových parcel v souladu s bodem 
1.1. tohoto usnesení. 

 
Termín: 01.10.2014 

 

R/647/2014 - 148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat stavební parcely č. 2680, č. 2681 a č. 2682 a pozemkové parcely č. 1832/31 
a 1833/8, všechny 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: 1.10.2014 

 

R/648/2014 - 148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 303/4 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 pronajmout dle 
bodu 1.1. tohoto usnesení. 

 
Termín: 15.09.2014 

 

R/649/2014 - 148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  výpověď nájemní smlouvy č. RIM/NAJE-2013/820 na část pozemkové parcely č. 192/2 o výměře 
176 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem s Tomášem Goldšmídem, ********* ****, *** ** **** ******* 
*** ****** Výpovědní lhůta končí k 31.12.2014. 
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R/650/2014 - 148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr směny částí stavební parcely č. 478/2 a pozemkové parcely č. 3559/3, obě 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 směnit dle 
bodu 1.1. tohoto usnesení. 

 
Termín: 29.09.2014 

 

R/651/2014 - 148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  platový postup, dle důvodové zprávy, ředitelky Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem, 
Sladkovského 530, Dvůr Králové nad Labem, s účinností od 01.10.2014, v souladu s § 1 písm. d) 
Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

2 .   u rču je  

2.1.  plat ředitelce Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem, Sladkovského 530, Dvůr Králové 
nad Labem s účinností od 01.10.2014 dle přílohy č. 1, a pověřuje starostku města podpisem 
platového výměru. 
 
 
 

R/652/2014 - 148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  oznámení ředitele Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, 
o obdržení finančních prostředků ve výši 129.986 Kč z programu MŠMT na podporu školních 
psychologů v roce 2014. 

 

R/653/2014 - 148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výjimku z počtu dětí ve třídě Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428 
ve školním roce 2014/2015, na počet 26 dětí ve třídě č. 2 na pracovišti Elišky Krásnohorské 
2428. 

 

R/654/2014 - 148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  oznámení záměru Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 zapojit 
se do projektu "Cizí jazyky pro život", vyhlášeného MŠMT, 

2 .   souh las í  

2.1.  s přijetím finančních prostředků v rámci realizace projektu uvedeného v bodě 1.1. tohoto 
usnesení. 

 

R/655/2014 - 148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z památkové komise RM z 08.09.2014. 

 

R/656/2014 - 148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   nesouh las í  

1.1.  s přijetím nabízeného majetku uvedeného v příloze č. 1, od Pečovatelské služby Města Dvůr 
Králové nad Labem. 
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R/657/2014 - 148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se změnou doby platnosti smlouvy na dobu neurčitou se spol. Klika - BP, a. s., 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. 1 ke smlouvě RIM/DILO-2012/2518 - D-1 a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OI 

3.1.1.  předložit dodatek č. 1 starostce města k podpisu. 
 

Termín: 03.10.2014 
 

R/658/2014 - 148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s bezplatným převodem majetku České republiky - Ministerstva práce a sociálních věcí do 
vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  v souladu s bodem 1.1. darovací smlouvu OI/DAR-2014/0802 a pověřuje starostku města jejím 
podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OI 

3.1.1.  předložit smlouvu starostce města k podpisu. 
 

Termín: 17.10.2014 
 

R/659/2014 - 148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč ******* *******, ****** ***** ******* ****, *** ** **** ******* 
*** *****, 

1.2.  darovací smlouvu ev. č. VVS/dar/0791/2014 dle bodu 1.1. s ******** ********, ****** ***** ******* 
****, *** ** **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  předložit smlouvu starostce města k podpisu. 
 

Termín: 30.09.2014 
 
 
 
 
 
 
 

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

    starostka města               místostarosta   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  
 

 


