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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

155. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 04.11.2014 

 

R/719/2014 - 155. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  průběžné plnění úkolů uložených radou města k 30.09.2014, 

2 .   schva lu je  

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

 

R/720/2014 - 155. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  Sebehodnotící zprávu Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem za rok 2013 dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy, 

1.2.  analýzu dotazníkového šetření zaměstnanců  dle přílohy č. 2, 

1.3.  analýzu dotazníku spokojenosti občanů dle přílohy č. 3 a 4. 

 

R/721/2014 - 155. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  na základě pověření od zastupitelstva města dle usnesení č. Z/399/2013-17. Zastupitelstvo 
města Dvůr Králové nad Labem rozpočtové opatření č. 10 pro rok 2014 provedené 
u rozpočtových položek v rámci organizačních jednotek rozpočtu ORJ 2 Vodní hospodářství, 
ORJ 16 Kultura a vnější vztahy, ORJ 20 Výpočetní technika a informatika, ORJ 38 Správa 
a údržba majetku, ORJ 40 Stavebnictví a ORJ 41 Všeobecná pokladní správa, včetně změn 
závazných ukazatelů, vše dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, které upravuje schválený rozpočet na 
rok 2014 zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje. Celkové rozpočtované hodnoty příjmů, výdajů a financování platné pro 
rok 2014 již po provedení rozpočtového opatření č. 9 pro rok 2014 zůstávají beze změny, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  seznámit zastupitelstvo města s obsahem rozpočtového opatření č. 10 pro rok 2014. 
 

Termín: 30.12.2014 
 

R/722/2014 - 155. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  rozšíření hranice stáří pojištěných strojů a zařízení pro pojistná plnění, 

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. 20 k pojistné smlouvě  
č. 5830851989 (ES č. RAF/POJI-2008/0559-D-20) na pojištění majetku města s Kooperativou 
pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21 a pověřuje 
starostku města jeho podpisem, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostce města k podpisu dodatek č. 20 k pojistné smlouvě č. 5830851989  
(ES č. RAF/POJI-2008/0559-D-20) na pojištění majetku města v souladu s bodem 1.2. 
tohoto usnesení. 

 
Termín: 05.11.2014 

 

R/723/2014 - 155. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit poskytnutí účelových finančních prostředků z části vybraného nájemného z 20 bytů 
domu čp. 2958 v ulici Štefánikově ve Dvoře Králové nad Labem do fondu oprav ve výši  
568.000 Kč  v období let 2015-2020,  za účelem odstranění uvedených  konstrukčních závad, 

1.2.  schválit dohodu č. RISM/DOHO-2014/0927 o poskytnutí účelových finančních prostředků 
v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřit starostku města jejím podpisem. 

 

R/724/2014 - 155. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodloužení termínu dokončení a odevzdání stavebních prací na akci: "SILNICE II/300 - DVŮR 
KRÁLOVÉ N. L. - UL. SMETANOVA - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÝCH 
SÍTÍ - SO. 102 CHODNÍKY" do 31.12.2014, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. RISM/DILO - 2014/0639/D1 ke smlouvě o dílo č. RISM/DILO - 2014/0639 na 
zhotovitele stavebního díla:  "SILNICE II/300 - DVŮR KRÁLOVÉ N. L. - UL. SMETANOVA - 
REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - SO. 102 CHODNÍKY" prováděné 
firmou J. Pišta a spol., společnost s r. o., Dukelská 414, Dvůr Králové nad Labem, IČ: 00578894 
a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  předložit dodatek č. RIM/DILO - 2014/0639/D1 k podpisu starostce města. 
 

Termín: 10.11.2014 
 

R/725/2014 - 155. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s dodatečnými pracemi  akce:" Oprava fasády MŠ Dvořákova 728, Dvůr Králové nad Labem", 

1.2.  s navýšením ceny díla akce:" Oprava fasády MŠ Dvořákova 728, Dvůr Králové nad Labem", 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. 1 RIM/DILO-2013/0663-D1 ke smlouvě o dílo č. RIM/DILO-2013/0663 na zhotovitele 
akce "Oprava fasády MŠ Dvořákova 728, Dvůr Králové nad Labem" a pověřuje starostku města 
jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  předložit dodatek č.RIM/DILO-2013/0663-D1 k podpisu starostce města. 
 

Termín: 06.11.2014 
 

R/726/2014 - 155. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zúžením předmětu díla a úpravou platebních podmínek za provedení díla, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. 2 RIM/dílo-2011/804-D-2 ke smlouvě RIM/dílo-2011/804 ze dne 28.06.2011 na akci: 
"Zpracování dokumentace pro metropolitní komunikační síť města Dvůr Králové nad Labem" 
a pověřuje starostku města jeho podpisem, 
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3.   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  předložit dodatek č. 2 RIM/dílo-2011/804-D-2 starostce města k podpisu. 
 

Termín: 06.11.2014 
 

R/727/2014 - 155. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  konečnou úpravu ceny díla na akci: „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. 28. října" ve 
Dvoře Králové nad Labem - zhotovitel KVIS Pardubice a. s. - zohledňující čerpání jednotlivých 
položek rozpočtu (tedy úsporu) ve výši 574.110 Kč bez DPH, a tedy snížení celkové ceny díla 
včetně dodavatelského úvěru na částku 21.810.055 Kč bez DPH, 

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

2.1.  schválit dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. RIM/DILO-2014/0464-D1 na akci: „Rekonstrukce 
kanalizace a vodovodu v ul. 28. října" ve Dvoře Králové nad Labem a pověřuje starostku města 
jeho podpisem. 

 

R/728/2014 - 155. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 11 v čp. 830, ul. Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, Renatě Daňkové, ******* *** 
***, **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 16.12.2014 do 15.12.2016, za smluvní nájemné 
4.400 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2014/0914 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 nájemní smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 28.11.2014 
 

R/729/2014 - 155. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  přidělení sociálního bytu v mimořádně tíživé životní situaci Josefu Čarnému, ********* *** ***, **** 
******* *** ****** 

 

R/730/2014 - 155. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z jednání likvidační komise 21.10.2014, 

2 .   schva lu je  

2.1.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 2 prodejem organizaci města Základní škole Podharť, 
Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884 a Janu Bémovi za zůstatkovou cenu 4.000 Kč vč. DPH 
za kus, 

2.2.  kupní smlouvy č. VVS/KUPN-2014/0915 a  č. VVS/KUPN-2014/0916 dle bodu 2.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí VVS 

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

 
Termín: 14.11.2014 

 
3.1.2.  předložit starostce města k podpisu kupní smlouvy dle části 2.2. tohoto usnesení, 
 

Termín: 14.11.2014 
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3.2.  vedoucímu RAF 
3.2.1.  zahrnout příjmové finanční prostředky do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření. 
 

Termín: 14.11.2014 
 

R/731/2014 - 155. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocených nabídek na pronájem bytu č. 32 v čp. 2903,  
ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem: 
1. místo: Radka Jizbová, * ******** ***, **** ******* *** *****,* 

1.2.  pronájem bytu č. 32 v čp. 2903, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Radce Jizbové,  
* ******** ***, **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 01.12.2014 do 30.11.2015, za smluvní 
nájemné ve výši 2.300 Kč/měsíc, za předpokladu, že uhradí před podpisem nájemní smlouvy 
kauci ve výši čtyřnásobku měsíčního nájemného, 

1.3.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2014/0924 v souladu s bodem 1.2. 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 starostce města k podpisu. 
 

Termín: 21.11.2014 
 

R/732/2014 - 155. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocených nabídek na pronájem bytu č. 7 v čp. 830, ul. Kotkova, 
Dvůr Králové nad Labem: 
1. místo: Pavlína Syrůčková, ******** ****, **** ******* *** *****,* 

1.2.  pronájem bytu č. 7 v čp. 830, ul. Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, Pavlíně Syrůčkové, ******** 
****, **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 05.11.2014 do 04.11.2015, za smluvní nájemné ve 
výši 3.800 Kč/měsíc, za předpokladu, že uhradí před podpisem nájemní smlouvy kauci ve výši 
čtyřnásobku měsíčního nájemného, 

1.3.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2014/0923 v souladu s bodem 1.2. 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 starostce města k podpisu. 
 

Termín: 05.11.2014 
 

R/733/2014 - 155. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocených nabídek na pronájem bytu č. 21 v čp. 940, ul. Tyršova, 
Dvůr Králové nad Labem: 
1. místo: Markéta Karlová, *** ****** ****, **** ******* *** *****,* 

1.2.  pronájem bytu č. 21 v čp. 940, ul. Tyršova, Dvůr Králové nad Labem, Markétě Karlové, *** ****** 
****, **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 05.11.2014 do 04.11.2015, za smluvní nájemné ve 
výši 5.560 Kč/měsíc, za předpokladu, že uhradí před podpisem nájemní smlouvy kauci ve výši 
čtyřnásobku měsíčního nájemného, 

1.3.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2014/0926 v souladu s bodem 1.2. 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 starostce města k podpisu. 
 

Termín: 05.11.2014 
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R/734/2014 - 155. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části pozemkové parcely č. 1108/1 o výměře 78 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za 
nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, tj. celkové roční nájemné 390 Kč, Lucii Sýkorové, ***** ******* ****, 
*** ** **** ******* *** *****, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE- 2014/940 dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku 
města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 28.11.2014 
 

R/735/2014 - 155. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu pozemkových parcel č. 2017/2 a č. 2017/3, 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 pronájmu dle 
bodu 1.1. tohoto usnesení. 

 
Termín: 11.11.2014 

 

R/736/2014 - 155. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 3557 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 pronájmu dle 
bodu 1.1. tohoto usnesení. 

 
Termín: 11.11.2014 

 

R/737/2014 - 155. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 1535/30, č. 1539/3,  
č. 3714/3, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 
200 Kč/bm položené přípojky bez příslušné sazby DPH,* 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě číslo OEMM/BUDO-2014/0956 
s Georgiosem Karadzosem, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města 
jejím podpisem, 

2.2.  smlouvu o umístění a právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2014/0844 s Georgiosem 
Karadzosem, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** 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: 28.11.2014 
 

3.1.2.  předložit smlouvu dle bodu 2.2. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 28.11.2014 
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R/738/2014 - 155. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením plynovodní přípojky v části pozemkové parcely č. 3963/1 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem a se vstupem na pozemkovou parcelu č. 3963/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o umístění a právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2014/0942 dle bodu 1.1. tohoto 
usnesení s Ing. Michalem Filipem, ****** **** ****, *** ** **** ******* *** ***** 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: 28.11.2014 
 

R/739/2014 - 155. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 3771/2 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem dle geometrického plánu č. 4459-237/2014 za jednorázovou finanční náhradu ve výši 
2.600 Kč bez příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-12-2007714/VB1 (ES-OEMM/VB-
2014/0954) s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, 
která je na základě plné moci zastoupena společností VČE - montáže, a. s., se sídlem Arnošta 
z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice, která je zastoupena Karlem Havlíčkem, se sídlem Křišťálová 
2073, 511 01 Turnov a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 05.11.2014 
 

R/740/2014 - 155. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   s tanoví  

1.1.  plat ředitelkám Základní školy Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, Mateřské 
školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem,  
E. Krásnohorské 2428, Základní umělecké školy R. A. Dvorského, náměstí T. G. Masaryka 83, 
Dvůr Králové nad Labem, Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem, Sladkovského 530, 
Dvůr Králové nad Labem,  
Hankova domu, městského kulturního zařízení, náměstí Václava Hanky 299, Dvůr Králové nad 
Labem, Městské knihovny Slavoj, Tylova 512, Dvůr Králové nad Labem, Pečovatelské služby 
Města Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2962, Dvůr Králové nad Labem, Základní školy 
Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884, Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr 
Králové nad Labem, Spojených národů 1620 a ředitelům Základní školy 5. května, Dvůr Králové 
nad Labem, 28. října 731, Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, 
dle příloh č. 1 - 10, 13, 14 a pověřuje starostku města podpisem platových výměrů. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  starostka města        místostarosta 
   

 


