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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

4. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 11.12.2014 

 

R/67/2014 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  výroční zprávy o činnosti Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, 
Základní školy Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, Základní školy 5. května, 
Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731 a Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad Labem, 
Máchova 884 za období školního roku 2013/2014. 

 

R/68/2014 - 4. 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. 

 

R/69/2014 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zápisem nových míst poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb domu dětí a mládeže, 
jehož činnost vykonává právnická osoba Dům dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad 
Labem, Spojených národů 1620, na adresách: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská 
škola, Dubenec, Dubenec 156, 544 55, Základní škola a mateřská škola MUDr. Josefa Moravce, 
Nemojov, Nemojov 101, 544 61 a Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, Bílá 
Třemešná 313, 544 72, s účinností od 01.01.2015 do rejstříku škol a školských zařízení. 

 

R/70/2014 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  odpisový plán Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, dle přílohy 
č. 2, Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884, dle přílohy č. 6 a doplnění 
odpisového plánu Základní školy Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, dle 
přílohy č. 4. 

 

R/71/2014 - 4. 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 133,75 pracovníků 
s platností od 01.01.2015, 

2 .   z ř i zu je  

2.1.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. j) zákona 1 funkční pracovní místo referenta cestovního ruchu 
a propagace na odboru ŠKS oddělení ŠKIC a 1 funkční pracovní místo referenta vztahů 
k veřejnosti na odboru KTÚ oddělení sekretariátů, s platností od 01.01.2015, 
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3.   schva lu je  a  vydává  

3.1.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. o) zákona vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem  
č. 28/2014 - dodatek č. 4, kterým se mění vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem  
č. 13/2013 Organizační řád Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem s platností od 
01.01.2015, 

4 .   souh las í  

4.1.  se zveřejněním vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č.28/2014 na webových 
stránkách města, 

5 .   uk ládá  
5.1.  vedoucí KTÚ-PO 

5.1.1.  zveřejnění tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města. 
 

Termín: 30.12.2014 
 

5.2.  vedoucímu RAF 
5.2.1.  zahrnout předpokládané mzdové prostředky plynoucí z organizační změny do návrhu 

rozpočtu roku 2015. 
 

Termín: 17.12.2014 
 

R/72/2014 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   z ř i zu je  

1.1.  v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále zákon o obcích), s platností od 12.12.2014 tyto komise RM: 
 
- sportovní komisi 
- kulturní komisi 
- sociální komisi 
- památkovou komisi 
- komisi cestovního ruchu  
- dopravní komisi 
- komisi likvidační 
- komisi škodní 

2 .   jm enu je  

2.1.  v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích předsedou sportovní komise Ing. Jana 
Jarolíma a dalšími členy: Mgr. Dušana Kubicu, Bc. Petru Zivrovou, Mgr. Pavlínu Špatenkovou, 
Alana Výborného, Zbyňka Wolfa, Mgr. Stanislava Ježka, Mgr. Martina Lelka, 

2.2.  v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích předsedkyní kulturní komise Zuzanu 
Čermákovou a dalšími členy: Mgr. Alexandru Jiřičkovou, Bc. Danu Humlovou, Bc. Petru 
Zivrovou, Mgr. Martu Staníkovou, Mgr. Ivanu Černou, Sylvu Černotovou, DiS., Filipa Pýchu, 

2.3.  v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích předsedkyní sociální komise Mgr. 
Alexandru Jiřičkovou a dalšími členy: MUDr. Antonína Petráčka, MVDr. Václava Krpálka, Mgr. 
Dagmar Motalovou, Mgr. Marcelu Hauke, Bc. Kateřinu Pištorovou, Miloslavu Buřilovou, Jiřího 
Janečka, MUDr. Libora Senetu, Mgr. Kateřinu Hojnou, PhMr. Víta Hojného, 

2.4.  v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích předsedou památkové komise Ing. Pavla 
Tschiedla a dalšími členy: Mgr. Alexandru Jiřičkovou, Mgr. Ivanu Černou, Bc. Vladimíra Jiřičku, 
Ing. Miloše Kudrnovského, Ing. Táňu Novákovou, Ing. Arch. Kateřinu Sedláčkovou, 

2.5.  v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích předsedou komise cestovního ruchu 
Filipa Košťála DiS. a dalšími členy: Mgr. Alexandru Jiřičkovou, Bc. Petru Zivrovou, Janu 
Mikyskovou, Ing. Jaroslava Hyjánka, Jana Machka, Tomáše Bořka, Pavla Janáka, Lenku 
Křížovou, DiS., Ing. Christiana Kazmirovského, PhMr. Víta Hojného, 

2.6.  v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích předsedkyní likvidační komise Bc. Elenu 
Mocovou a dalšími členy Miluši Černou, Zdislava Vybírala, Milenu Šulcovou, Jaroslavu 
Kirschovou, 

2.7.  v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích předsedou škodní komise Ing. Martina 
Plecháče a dalšími členy Mgr. Alenu Petirovou, Ing. Drahomíru Smrčkovou, Ing. Ctirada 
Pokorného, Milenu Šulcovou, 
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2.8.  v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích předsedu komise Mgr. Emila 
Kudrnovského, Ph.D. a dalšími členy: MUDr. Jana Prouzu, Bc. Jiřího Hovorku, Ing. Milana 
Marxe, Mgr. Jindřicha Hauke, Bc. Jana Sedláčka, Ing. Jana Haase, Ing. Bc. Michala Šmída, Jana 
Řeháka, Bc. Tomáše Podrazila. 

R/73/2014 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  úhradu prokazatelných vícenákladů z provozování městské autobusové dopravy v roce 2014, 
společnosti OSNADO spol. s r. o., Nádražní 501, Svoboda nad Úpou, ve výši 57.877 Kč, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zajistit úhradu specifikovanou v bodě 1.1. 
 

Termín: 30.12.2014 

R/74/2014 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  dodatek č. 1, č. ODP/POSS-2013/0428-D1, ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě 
cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti v územním obvodu 
města Dvůr Králové nad Labem se společností OSNADO spol. s r. o. a pověřuje starostu města 
jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu ODP 

2.1.1.  předložit starostovi města k podpisu dodatek č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách 
v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti 
v územním obvodu města Dvůr Králové nad Labem dle bodu 1.1. tohoto usnesení. 

 
Termín: 12.12.2014 

R/75/2014 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  výši kompenzace 2.618.000 Kč pro rok 2015 k zajištění městské autobusové dopravy ve Dvoře 
Králové nad Labem. 

 

R/76/2014 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  další spolupráci s veterinárními ordinacemi a lékaři za účelem zajištění trvalého označování psů 
na území města Dvůr Králové nad Labem: 
formou Smluv o spolupráci s: 
MVDr. Jaroslav Rapáč, Žireč 139, Dvůr Králové nad Labem (ES č. RAF/OSTA-2014/1068), 
FANA- veterinární ambulance, MVDr. Petr Falta - Husova 124, Dvůr Králové nad Labem  
(ES č. RAF/OSTA-2014/1067), 
MVDr. Jiří Váhala, Ph.D., Štefánikova 1029, Dvůr Králové nad Labem (ES č. RAF/OSTA-
2014/1065), 
MVDr. Pavel Kočí, Slunečná 2257, Dvůr Králové nad Labem (ES č. RAF/OSTA-2014/1063), 
MVDr. Dalibor Sova, Na Třešňovce 191, Velichovky (ordinace Dukelská 414, Dvůr Králové nad 
Labem) (ES č. RAF/OSTA-2014/1062), 
Mobilní veterinární služba DAKTARI, MVDr. Vilma Kajerová, Ph.D., Žirecká Podstráň 25, Dvůr 
Králové nad Labem (ES č. RAF/OSTA-2014/1058), 
Mobilní veterinární služba DAKTARI, MVDr. Martina Taslerová, Žirecká Podstráň 25, Dvůr 
Králové nad Labem (ES č. RAF/OSTA-2014/1057), 

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 příslušné Smlouvy o spolupráci a pověřuje 
starostu města podpisem těchto smluv, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit příslušné Smlouvy o spolupráci dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města 
k podpisu. 

 
Termín: 18.12.2014 
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R/77/2014 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 30/2014 Sazebník úhrad za 
poskytování informací v roce 2015, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostovi města k podpisu vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem  
č. 30/2014 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, 

 
Termín: 18.12.2014 

 
2.1.2.  zveřejnění vnitřního předpisu dle bodu 1.1. na webových stránkách města, 
 

Termín: 18.12.2014 

3 .   souh las í  

3.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města. 

 

R/78/2014 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 31/2014 Rozdělení rozpočtového 
hospodaření do organizačních jednotek rozpočtu dle rozpočtové skladby s vymezením seznamu 
příkazců operací s účinností od 01.01.2015, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostovi města k podpisu vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem  
č. 31/2014 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, 

 
Termín: 18.12.2014 

3 .   nesouh las í  

3.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města. 

 

R/79/2014 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 32/2014 Prováděcí předpis na rok 
2015 ke Statutu sociálního fondu zaměstnanců města Dvůr Králové nad Labem a uvolněných 
členů Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostovi města k podpisu vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem  
č. 32/2014 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, 

 
Termín: 18.12.2014 

3 .   nesouh las í  

3.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města. 

 

 

R/80/2014 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 29/2014 Financování příspěvkových 
organizací zřízených městem Dvůr Králové nad Labem, a to s účinností od 01.01.2015, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostovi města k podpisu vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem  
č. 29/2014 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, 

 
Termín: 18.12.2014 

 
2.1.2.  zveřejnění vnitřního předpisu dle bodu 1.1. na webových stránkách města, 
 

Termín: 18.12.2014 

3 .   souh las í  

3.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města. 

 

R/81/2014 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  Českou poštou, s. p. navržený režim předávání datových souborů k automatizovanému podání 
poštovních poukázek typu B, 

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 Dohodu o režimu předávání datových 
souborů k automatizovanému podání poštovních poukázek B (ES č. RAF/DOHO-2014/1055) 
s Českou poštou, s. p. se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4 a pověřuje starostu města 
jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.   předložit starostovi města k podpisu Dohodu o režimu předávání datových souborů 
k automatizovanému podání poštovních poukázek B (ES č. RAF/DOHO-2014/1055) 
v souladu s bodem 1.2. tohoto usnesení. 

 
Termín: 18.12.2014 

 

R/82/2014 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zařazení nového vozidla Dacia Sandero provozovaného příspěvkovou organizací Pečovatelská 
služba Města Dvůr Králové nad Labem do rámce havarijního pojištění do stávající flotily vozidel, 

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. 15 k pojistné smlouvě  
č. 2268678840 (ES č. RAF/POJI-2011/1661 - D-15) o havarijním pojištění vozidel - PARTNER 
H59 - s Kooperativou pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 
665/21 a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostovi města k podpisu Dodatek č. 15 k pojistné smlouvě č. 2268678840  
(ES č. RAF/POJI-2011/1661-D-15) o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H59 
v souladu s bodem 1.2. tohoto usnesení. 

 
Termín: 18.12.2014 

 

R/83/2014 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s ustanovením části třetí, článku 4, bod 1. Vnitřního předpisu města č. 8/2007 Zásady 
pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města, ve znění pozdějších dodatků, 
možnost používání soukromého silničního motorového vozidla k pracovním cestám 
místostarostce města Alexandře Jiřičkové. 
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R/84/2014 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s § 9, odst. 3, písm. c) zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů možnost vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu pro 
příspěvkovou organizaci Technické služby města Dvora Králové nad Labem, a to od 01.01.2015. 

 

R/85/2014 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  cenu vodného pro rok 2015 ve výši 23,60 Kč/m3 (bez DPH), 

1.2.  cenu stočného pro rok 2015 ve výši 39,65 Kč/m3 (bez DPH), 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  zveřejnit cenu vodného a stočného pro rok 2015 na úřední desce Městského úřadu Dvůr 
Králové nad Labem dle bodu 1.1. a 1.2., 

 
Termín: 12.12.2014 

3 .   pověřu je  
3.1.  starostu města 

3.1.1.  podpisem zveřejnění ceny vodného a stočného pro rok 2015. 
 

Termín: 30.12.2014 
 

R/86/2014 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky na zajištění technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci akce „Čistírna odpadních vod ve městě Dvůr 
Králové nad Labem a rekonstrukce kanalizace“ jako podlimitní veřejnou zakázku na služby 
zadávanou formou zjednodušeného podlimitního řízení, časový harmonogram, výzvu a zadávací 
dokumentaci a jejich příloh, okruh navržených uchazečů včetně předpokládané realizace 
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, 

1.2.  odeslání (zveřejnění) Výzvy a Zadávací dokumentace a jejich příloh prostřednictvím datové 
schránky a s využitím systému E-ZAK, 

1.3.  zveřejnění Výzvy a Zadávací dokumentace a jejich příloh na profilu zadavatele a s využitím 
systému E-ZAK, 

1.4.  způsob hodnocení nabídek tak, že základním hodnotícím kritériem pro zadání shora uvedené VZ 
je nejnižší nabídková cena bez DPH, 

1.5.  vedoucího odboru rozvoje, investic a správy majetku (RISM) jako osobu oprávněnou jednat 
jménem zadavatele v rámci veřejné zakázky, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  zajistit přípravu veřejné zakázky a její realizaci v navržených termínech, 
 

Termín: 27.02.2015 
 

2.1.2.  zajistit činnost hodnotící komise k 12.01.2015. 
 

Termín: 12.01.2015 
 

 

R/87/2014 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s postoupením práv a povinností z investorství a dalším postupem při výstavbě a uvádění do 
provozu plynárenského díla v rámci stavby: „Rekonstrukce mostu v ulici Nedbalova přes Hartský 
potok” ve Dvoře Králové nad Labem, 
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2.   schva lu je  

2.1.  Dohodu o podmínkách postoupení práva a povinností z investorství a dalším postupu při 
výstavbě a uvádění do provozu plynárenského díla v rámci stavby: „Rekonstrukce mostu v ulici 
Nedbalova přes Hartský potok" ve Dvoře Králové nad Labem č. RISM/DOHO-2014/1061se 
společností RWE GasNet, s. r. o., se sídlem 401 17 Ústí nad Labem, Klišská 940, zastoupené 
Ing. Zdeňkem Kordíkem, vedoucím ORODS Hradec Králové, a pověřuje starostu města jejím 
podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  předložit dohodu dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 16.12.2014 
 

R/88/2014 - 4. 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  
(viz Čl. 2, odst. 2 Dohody o poskytnutí účelových finančních prostředků), 

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

 

R/89/2014 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se záměrem zabezpečení péče o válečné hroby z války 1866 na starém hřbitově, 

2 .   schva lu je  

2.1.  podání žádosti o dotaci na ministerstvo obrany na realizaci projektu "Zabezpečení péče 
o válečné hroby z války 1866 na starém hřbitově" a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  zajistit podání žádosti o dotaci ministerstvu obrany, 
 

Termín: 31.01.2015 
 

3.2.  vedoucímu RAF 
3.2.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky na realizaci projektu do návrhu rozpočtu města na 

rok 2016. 
 

Termín: 30.11.2015 
 

R/90/2014 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
udě lu je  

1.1. souhlas Lence Paroubkové, trvale  bytem ***** ***, *** ** **** ******* *** *****, Haně Vašákové 
Kränkové, trvale bytem ********** ******, ********, ***** *, s podnájmem bytu č. 22 v čp. 2963 v ulici 
Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, Blance Soukupové Ježové, Máchova 2116, *** ** **** ******* 
*** *****. 

 

R/91/2014 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 679/15, č. 693/11,  
č. 3596/1, č. 3598, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu 
ve výši 200 Kč bez příslušné sazby DPH za každý započatý metr pozemku zatíženého 
plynárenským zařízením, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. OEMM/BUDO-2014/1056 s RWE 
GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, 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 starostu 
města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

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

Termín: 31.12.2014 
 

R/92/2014 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 3529/1, č. 3524/12, obě 
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 200 Kč bez příslušné 
sazby DPH za každý započatý metr pozemku zatíženého plynárenským zařízením, nejméně 
však 2.000 Kč bez příslušné sazby DPH, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. sml. 8800081114/1/BVB/P  
(ES-OEMM/BUDO-2014/1069) s RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, 
která je na základě plné moci zastoupena společností RWE Distribuční služby, s. r. o., 
Plynárenská 499/1, 657 02 Brno a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 30.12.2014 
 

R/93/2014 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem pozemkových parcel č. 2017/2 o výměře 108 m2, č. 2017/3 o výměře 158 m2, obě  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, tj. celkové roční nájemné  
1.330 Kč, Danielu Podolskému, ******** ****** ******, *** ** ******* *, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE-2014/1085 dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu 
města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 30.12.2014 
 

R/94/2014 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části pozemkové parcely č. 3557 o výměře 20 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za 
nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, tj. celkové roční nájemné 100 Kč, Ing. Jaroslavu Dvořákovi, ******* 
***, *** ** **** ******* *** *****, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE-2014/1087 dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu 
města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 30.12.2014 
 

 

R/95/2014 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu části st. p. č. 4011, st. p. č. 4012, st. p. č. 4013 a st. p. č. 4014, všechny  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
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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: 15.12.2014 

 

R/96/2014 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodeje stavební parcely č. 251 v k. ú. Doubravice u Dvora Králové, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

 
Termín: 16.12.2014 

 

R/97/2014 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části střechy a části půdních prostor na umístění komunikačních zařízení na budově 
čp. 38 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem, Universitě Karlově v Praze, 
Farmaceutické fakultě v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203, 501 65 Hradec Králové, 
na dobu neurčitou od 01.01.2015 s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu 250 Kč/měsíc/anténu,  
tj. 500 Kč za obě antény včetně energie, cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONNP-2014/1083 dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu 
města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 31.12.2014 
 

R/98/2014 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s tím, aby Technické služby města Dvora Králové nad Labem uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě 
o výpůjčce č. 2 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/99/2014 - 4. 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 1 ks mechanismu pro sečení", kterou byla hodnotící 
komisí určena nabídka společnosti EUROGREEN CZ, s. r. o., se sídlem náměstí Jiřího 2,  
407 56 Jiřetín pod Jedlovou, s nabídkovou cenou 365.000 Kč bez DPH. 

 

R/100/2014 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  mzdový výměr Pavlu Krausovi, řediteli Technických služeb města Dvora Králové nad Labem, 
s účinností od 02.12.2014 dle přílohy č. 1. 
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R/101/2014 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 564 v k. ú. Žirecká Podstráň dle 
geometrického plánu 247-2089/2014 za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.420 Kč včetně 
příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene č. 9900070901/1/2014 (ES-OEMM/VB-2014/1092) s RWE 
GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, která je na základě plné moci zastoupena 
společností RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno a Liborem 
Vymetalem, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 15.01.2015 
 

R/102/2014 - 4. 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 
01.01.2015 dle přílohy č. 1 a pověřit starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  řediteli technických služeb města 

2.1.1.  předkládat společně s měsíčním vyúčtováním provozního příspěvku skutečné náklady na 
jednotlivé hlavní činnosti organizace od 01.01.2015 (jako "zkušební prokazování" po dobu 
3 měsíců) a následně provést vyhodnocení a projednat před předložením radě města 
s odborem OEMM, RAF a starostou města. 

 
Termín: 07.05.2015 

3 .   uk onču je  

3.1.  usnesení rady města č. R/530/2014 - 143. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze 07.08.2014 
a č. R/584-1.1./2014 - 145. Rada města Dvůr Králové nad Labem z 26.08.2014. 

 

R/103/2014 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informaci, že na výzvu k podání nabídek na pronájem prostoru sloužícího k podnikání č. 1  
v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, dle zveřejnění č. 104/2014, 
nereagoval žádný zájemce, 

2 .   schva lu je  

2.1.  pronájem nebytového prostoru č. 1 v čp. 40 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad 
Labem Heleně Legnerové, ****** ****, **** ******* *** *****, za účelem zřízení náhradní kanceláře 
na dobu určitou 29 dní za dohodnuté smluvní nájemné ve výši 1.200 Kč a za paušální úhradu ve 
výši 1.700 Kč za spotřebu tepla, studené vody a elektrické energie, a to od 19.12.2014,  
  
 

2.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONNP-2014/1097 v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.3.  záměr pronájmu nebytového prostoru č. 1 v čp. 40 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové 
nad Labem Heleně Legnerové, ****** ****, **** ******* *** *****, za účelem zřízení kanceláře za 
cenu 300 Kč/m2/rok na dobu určitou 5 let s výpovědní lhůtou 3 měsíce a s uplatněním 
meziročního inflačního nárůstu nájemného, za podmínky složení jistoty ve výši 4 měsíčních 
nájmů včetně záloh na služby,       

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu dle 
bodu 2.3. tohoto usnesení, 

 
Termín: 18.12.2014 
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3.1.2.  předložit nájemní smlouvu dle bodu 2.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 18.12.2014 
 

R/104/2014 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s částkami, které budou vybraným organizacím fakturovány za poskytování internetové 
konektivity, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu č. OI/DILO-2014/1093 se ZŠ Schulzovy sady o poskytnutí internetové konektivity 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.2.  smlouvu č. OI/DILO-2014/1094 se ZŠ Strž o poskytnutí internetové konektivity a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2.3.  smlouvu č. OI/DILO-2014/1095 se ZŠ Podharť o poskytnutí internetové konektivity a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OI 

3.1.1.  předložit smlouvy starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 19.12.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jan Jarolím v. r. 
starosta města 

Alexandra Jiřičková v. r. 
místostarostka 

 
 

 


