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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

9. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 13.01.2015 

 

R/2/2015 - 9. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ze 17.12.2014 na veřejnou zakázku „19 - ZŠ Strž, Dvůr 
Králové nad Labem - dodávka notebooků“, 

2 .   rozhodu je  

2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „19 - ZŠ Strž, Dvůr Králové nad Labem - 
dodávka notebooků“ tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka společnosti AutoCont CZ a. s.,  
IČ 47676795, Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava za cenu 363.530 Kč 
včetně DPH, 

2.2.  o dalším pořadí: 
2) DLNK, s. r. o., IČ 26012162, E. Beneše 470, 552 03 Česká Skalice, cena 374.616 Kč včetně 
DPH. 
 

R/3/2015 - 9. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky, předběžný časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, 
zadávací dokumentaci a realizaci akce: „21 - ZŠ 5. května, Dvůr Králové nad Labem - dodávka 
notebooků“ v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2014 - Pravidla 
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr 
Králové nad Labem, 

1.2.  složení hodnotící komise včetně náhradníků v předloženém znění, 

2 .   rozhodu je  

2.1.  o průběhu veřejné zakázky mimo elektronický systém E-ZAK bez realizace elektronické aukce. 

 

R/4/2015 - 9. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zprávu o posouzení a hodnocení nabídek z 08.01.2015 na veřejnou zakázku „26 - ZŠ Schulzovy 
sady, Dvůr Králové nad Labem - dodávka notebooků“, 

2 .   rozhodu je  

2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „26 - ZŠ Schulzovy sady, Dvůr Králové nad 
Labem - dodávka notebooků“ tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka společnosti AutoCont  
CZ a. s., IČ 47676795, Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava za cenu  
395.501 Kč včetně DPH. 
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R/5/2015 - 9. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádostí Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem do programu Veřejné 
informační služby knihoven, podprogramu Informační centra veřejných knihoven z rozpočtu 
Odboru umění, literatury a knihoven Ministerstva kultury na projekt Zahájení výpůjček e-knih 
a Upgrate AKS z formátu UNIMARC na MARC21, 

2 .   souh las í  

2.1.  v případě kladného vyřízení žádostí dle bodu 1.1. tohoto usnesení, s přijetím finančních 
prostředků poskytnutých Městské knihovně Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem.  
 
 
 

R/6/2015 - 9. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr podání žádostí o poskytnutí dotace na projekt Vlastivědné čtení o našem městě i jeho 
okolí a na podporu činnosti turistických informačních center do dotačních programů 
Královéhradeckého kraje, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

2.1.1.  zajistit podání žádostí na projekty uvedené v bodě 1.1. tohoto usnesení, 
 

Termín: 05.02.2015 

3 .   pověřu je  

3.1.  starostu města podpisem žádostí dle bodu 2.1.1. tohoto usnesení.  
 
 
 

R/7/2015 - 9. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  poskytnutí finančního příspěvku Pěveckému spolku Záboj, náměstí Václava Hanky 299, Dvůr 
Králové nad Labem, na vánoční koncert konaný 26.12.2014. 

 

R/8/2015 - 9. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zvýšením příplatku za vedení ředitelky Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad Labem, 
Máchova 884, ředitele Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, 
ředitelky Základní školy Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, a ředitele 
Základní školy 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, od 01.01.2015, 

2 .   s tanoví  

2.1.  plat ředitelce Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884, řediteli Základní 
školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, ředitelce Základní školy Strž, Dvůr 
Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, a řediteli Základní školy 5. května, Dvůr Králové nad 
Labem, 28. října 731, dle příloh 1 - 4, 

3 .   pověřu je  

3.1.  starostu města podpisem platových výměrů dle bodu 2.1 tohoto usnesení. 

 

R/9/2015 - 9. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádostí Domem dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 
1620, o dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2015, a to na projekty: "Dvorská 
Jednička - 11. ročník taneční soutěže", "Prima hrátky v Jedničce aneb zahradní slavnost pro děti" 
a "Víkend v pohybu - energie týdne - aktivní rok", 
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2.   souh las í  

2.1.  s přijetím finančních prostředků na účet města Dvůr Králové nad Labem, jako zřizovatele 
příjemce dotace a s jejich převedením na účet Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové 
nad Labem, Spojených národů 1620, v případě kladného vyřízení žádostí uvedených v bodě 1.1. 
tohoto usnesení. 

 

R/10/2015 - 9. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádostí Základní školou Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, do 
rozvojového programu MŠMT-38976/2014-1 Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky 
a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2015, 

2 .   souh las í  

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

 

R/11/2015 - 9. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí účelově neurčeného finančního daru ve výši 1.000 Kč Barevným domkům Hajnice 46, 
544 66 Hajnice, 

1.2.  darovací smlouvu č. ŠKS/DAR-2015/1118 s Barevnými domky Hajnice 46, 544 66 Hajnice, 
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS 

2.1.1.  předložit starostovi města smlouvu k podpisu. 
 

Termín: 03.02.2015 
 

R/12/2015 - 9. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí finančního účelově neurčeného daru ve výši 1.000 Kč Domovu pro seniory Pilníkov, 
Trutnovská 176, 542 42 Pilníkov, 

1.2.  darovací smlouvu č. ŠKS/DAR-2015/1119 s Domovem pro seniory Pilníkov, Trutnovská 176,  
542 42 Pilníkov a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS 

2.1.1.  předložit starostovi města smlouvu k podpisu. 
 

Termín: 03.02.2015 
 

R/13/2015 - 9. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zveřejnění č. 1/2015 - Podmínky pro výběr pořadatele farmářských trhů v roce 2015 na náměstí 
T. G. Masaryka  a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  předložit zveřejnění č. 1/2015 - Podmínky pro výběr pořadatele farmářských trhů na 
náměstí T. G. Masaryka v roce 2015 starostovi města k podpisu, 

 
Termín: 20.01.2015 

 
2.1.2.  zveřejnit po dobu 20 dnů zveřejnění č. 1/2015 - Podmínky pro výběr pořadatele 

farmářských trhů na náměstí T. G. Masaryka v roce 2015 na úřední desce Městského 
úřadu Dvůr Králové nad Labem, 

 
Termín: 20.01.2015 
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2.1.3.  předat radě města k projednání došlé nabídky pořadatelů trhů. 
 

Termín: 28.02.2015 
 

R/14/2015 - 9. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zveřejnění č. 2/2015 - Podmínky pro výběr pořadatele prodejních-všeobecných trhů v roce 2015 
na náměstí T. G. Masaryka  a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  předložit zveřejnění č. 2/2015 - Podmínky pro výběr pořadatele prodejních-všeobecných 
trhů na náměstí T. G. Masaryka v roce 2015 starostovi města k podpisu, 

 
Termín: 20.01.2015 

 
2.1.2.  zveřejnit po dobu 20 dnů zveřejnění č. 2/2015 - Podmínky pro výběr pořadatele prodejních-

všeobecných trhů na náměstí T. G. Masaryka v roce 2015 na úřední desce Městského 
úřadu Dvůr Králové nad Labem, 

 
Termín: 20.01.2015 

 
2.1.3.  předat radě města k projednání došlé nabídky pořadatelů trhů. 
 

Termín: 28.02.2015 
 

R/15/2015 - 9. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s poskytnutím příspěvku Haně Pištové, ****** ***** ******** ***, *** ** **** ******* *** *****, na 
náhradu nákladů s odchytem a kastrací nejvýše deseti toulavých koček ve výši 550 Kč na jedno 
zvíře a dále s poskytnutím krmiva pro kočky po kastraci v péči žadatelky v hodnotě 1.000 Kč, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o poskytnutí příspěvku č. VVS/KAS/1115-2014 s Hanou Pištovou, ****** ***** ******** ***, 
*** ** **** ******* *** *****, v souladu s bodem 1.1. a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí VVS 

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

Termín: 20.01.2015 
 

R/16/2015 - 9. 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 04.11.2014. 

 

R/17/2015 - 9. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   jm enu 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) členkou kulturní komise Marii Jarkovskou, s platností od 
14.01.2015, 

1.2.  v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích členem památkové komise Ctirada 
Pokorného, s platností od 14.01.2015, 

1.3.  v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích členkami komise cestovního ruchu  
Ing. Veroniku Tomkovou a Nancy Hendriku Leonardu Marii Englen, s platností od 14.01.2015, 

1.4.   v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích členem sociální komise Mgr. Zdeňka 
Hojného a Markétu Vohnoutovou, s platností od 14.01.2015. 
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2.   odvo lává  

2.1.  v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích člena sociální komise PharmDr. Víta 
Hojného. 

 

R/18/2015 - 9. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  žádost o poskytnutí účelové dotace na zabezpečení skenování pro potřeby aplikace Centrálního 
registru vozidel a pověřuje starostu města podpisem žádosti, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu ODP 

2.1.1.  zajistit podání žádosti o účelovou dotaci na zabezpečení skenování pro potřeby aplikace 
Centrálního registru vozidel na příslušné ministerstvo. 

 
Termín: 15.01.2015 

 

R/19/2015 - 9. 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  MUDr. Petr Hroneš s. r. o., náměstí Rašínovo 1011, 544 01 Dvůr Králové 
nad Labem, IČ: 28779576, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o využití systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného městem Dvůr 
Králové nad Labem č. OŽP/OSTA-2015/0006 se společností  MUDr. Petr Hroneš s. r. o., náměstí 
Rašínovo 1011, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 28779576, v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OŽP 

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

Termín: 02.02.2015 
 

R/20/2015 - 9. 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 Václavem Tomkem, Klicperova 2489, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 45955751, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o využití systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného městem Dvůr 
Králové nad Labem č. OŽP/OSTA-2015/0007 s Václavem Tomkem, Klicperova 2489,  
544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 45955751, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OŽP 

3.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 2.1. starostovi města k podpisu. 
Termín: 02.02.2015 

 

R/21/2015 - 9. 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 Josefem Novákem, Zborovská 2950, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 11110708, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o využití systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného městem Dvůr 
Králové nad Labem č. OŽP/OSTA-2015/0008 s Josefem Novákem, Zborovská 2950,  
544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 11110708, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 
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3.   uk ládá  
3.1.  vedoucí OŽP 

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

Termín: 02.02.2015 
 

R/22/2015 - 9. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  havarijní pojištění stávající flotily vozidel v rozsahu dle přílohy Seznam vozidel a rozsah pojištění 
k pojistné smlouvě č. 2269101170 pro havarijní pojištění vozidel PARTNER H59, 

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 Pojistnou smlouvu č. 2269101170  
(ES č. RAF/POJI-2014/1106) 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 jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostovi města k podpisu Pojistnou smlouvu č. 2269101170  
(ES č. RAF/POJI-2014/1106) o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H59 v souladu 
s bodem 1.2. tohoto usnesení. 

 
Termín: 19.01.2015 

 

R/23/2015 - 9. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  rozšíření pojištění elektronických zařízení v majetku města v souvislosti s doplněním souboru 
používaných mobilních telefonních přístrojů, 

1.2.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení dodatek č. 21 k pojistné smlouvě  
č. 5830851989 (ES č. RAF/POJI-2008/0559-D-21) na pojištění majetku města 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. 21 k pojistné smlouvě č. 5830851989  
(ES č. RAF/POJI-2008/0559-D-21) na pojištění majetku města v souladu s bodem 1.2. 
tohoto usnesení. 

 
Termín: 19.01.2015 

 

R/24/2015 - 9. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  závazné ukazatele rozpočtu na rok 2015 pro město Dvůr Králové nad Labem a městem zřízené 
příspěvkové organizace dle tabulek č. 1 Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2015 a č. 2 
Závazné ukazatele rozpočtu města stanovené příspěvkovým organizacím na rok 2015. 

 

R/25/2015 - 9. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se záměrem "Restaurování sloupu se sochou P. Marie v Žirči", 

2 .   schva lu je  

2.1.  podání žádosti o dotaci do dotačního programu Královéhradeckého kraje Obnova památkového 
fondu na území Královéhradeckého kraje č. 15KPG02 a pověřuje starostu města podpisem 
žádosti o dotaci, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  zajistit podání žádosti o dotaci Královéhradeckému kraji. 
Termín: 20.01.2015 
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R/26/2015 - 9. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 221 v čp. 400, ul. Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, Vlastě Kočové, ******** 
*** ***, **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 13.03.2015, za smluvní nájemné  
3.516 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2015/003 v souladu s bodem 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: 30.01.2015 
 

R/27/2015 - 9. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   vyh lašu je  

1.1.  výběrové řízení na prodej volné bytové jednotky v majetku města Dvůr Králové nad Labem, 
kterého se mohou zúčastnit pouze osoby způsobilé k právním úkonům, tedy fyzické osoby starší 
18 let, občané ČR i osoby, které nejsou občany ČR, tj. cizozemci, za předpokladu, že nejsou 
dlužníky města ani příspěvkových organizací zřízených městem a zaplatí kauci v plné výši 
uvedené u bytové jednotky, a to nejpozději v den podání své nabídky, a které uvedou pravdivé 
údaje, jinak budou z výběrového řízení vyloučeny, 

1.2.  prodej volné bytové jednotky č. 1987/13 v čp. 1987,1988,1989, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové 
nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, st. p. č. 2346, 2347, 
2348 v rozsahu 185/16196 k celku, formou obálkové metody ve smyslu přílohy č. 1, za minimální 
nabídkovou cenu 212.057 Kč, 

2 .   schva lu je  

2.1.  složení komise pro otevírání obálek a zároveň hodnotící komise ve složení Jan Jarolím, 
Alexandra Jiřičková, Elena Mocová (náhradníci Dušan Sedláček, Emil Kudrnovský, Iva Škopová), 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  zveřejnit podmínky výběrového řízení pro volnou bytovou jednotku č. 1987/13, nábřeží 
Benešovo čp. 1987, Dvůr Králové nad Labem, na úřední desce Městského úřadu Dvůr 
Králové nad Labem. 

 
Termín: 16.01.2015 

 

R/28/2015 - 9. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 2253/1, č. 2253/5, č. 2253/8, 
všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem dle geometrického plánu č. 4206-111/2012 za 
jednorázovou finanční náhradu ve výši 8.000 Kč včetně příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene IV-12-2007260/VB/02 (ES-OEMM/VB-2015/0002) 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 společností RYDVAL - ELEKTRO s. r. o., se sídlem 
v Lomnici nad Popelkou, Plk. Truhláře 114, 512 51 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: 29.01.2015 
 

R/29/2015 - 9. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 3658/1, č. 3828, stavební 
parcele č. 559, 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 elektrickým 
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zařízením, minimálně však za 2.000 Kč bez příslušné sazby DPH a s provedením stavby 
v pozemkových parcelách č. 3658/1, č. 3828, stavební parcele č. 559 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu 
o právu provést stavbu č. EP-12-20024198/1 (ES-OEMM/BUDO-2015/0005) s ČEZ  
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na 
základě plné moci zastoupená společností MATEX HK s. r. o., Kladská 181, 500 03 Hradec 
Králové 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: 30.01.2015 
 

R/30/2015 - 9. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem nebytového prostoru č. 1 v čp. 40 náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad 
Labem Heleně Legnerové, ****** ****, **** ******* *** *****, za účelem zřízení kanceláře od 
17.01.2015 na dobu určitou 5 let s výpovědní lhůtou 3 měsíce za cenu 300 Kč/m2/rok  
a s uplatněním meziročního inflačního nárůstu nájemného, za podmínky složení jistoty ve výši 
4 měsíčních nájmů, včetně záloh na služby. 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONNP-2015/0004 v souladu s bodem 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: 20.01.2015 
 

R/31/2015 - 9. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s navrženými cenami tepelné energie na sekundární části soustavy vytápění s ČEZ, a. s., 
platnými od 01.01.2015, 

2 .   schva lu je  

2.1.  Dohodu o ceně pro odběratele tepelné energie, přílohu č. 4 ke smlouvě o dodávce tepelné 
energie č. 5202 (RIM/OSTA-2013/0077-D-2), 

2.2.  Dohodu o ceně pro odběratele tepelné energie, přílohu č. 4 ke smlouvě o dodávce tepelné 
energie č. 5227 (RIM/OSTA-2013/0078-D-2), 

2.3.  Dohodu o ceně pro odběratele tepelné energie, přílohu č. 4 ke smlouvě o dodávce tepelné 
energie č. 5233 (RIM/OSTA-2013/0081-D-2), 

2.4.  Dohodu o ceně pro odběratele tepelné energie, přílohu č. 4 ke smlouvě o dodávce tepelné 
energie č. 5234 (RIM/OSTA-2013/0083-D-2), 

2.5.  Dohodu o ceně pro odběratele tepelné energie, přílohu č. 4 ke smlouvě o dodávce tepelné 
energie č. 5235 (RIM/OSTA-2013/0085-D-2), 

2.6.  Dohodu o ceně pro odběratele tepelné energie, přílohu č. 4 ke smlouvě o dodávce tepelné 
energie č. 5236 (RIM/OSTA-2013/0087-D-2), 

2.7.  Dohodu o ceně pro odběratele tepelné energie, přílohu č. 4 ke smlouvě o dodávce tepelné 
energie č. 69904239_1  (RIM/OSTA-2013/0806-D-3) - teplo, 

2.8.  Dohodu o ceně pro odběratele tepelné energie, přílohu č. 4 ke smlouvě o dodávce tepelné 
energie č. 69904239_1 (RIM/OSTA-2013/0806-D-4) - ohřev TUV, 

2.9.  Dohodu o ceně pro odběratele tepelné energie, přílohu č. 4 ke smlouvě o dodávce tepelné 
energie č. 69963700_1 (RIM/OSTA-2013/0098-D-2), 

3 .   pověřu je  

3.1.  starostu města podpisem dohod o ceně v souladu s body 2.1. - 2.9., 
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4.   uk ládá  
4.1.  vedoucí OEMM 

4.1.1.  předložit dohody o ceně starostovi města k podpisu. 
Termín: 20.01.2015 

 

R/32/2015 - 9. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   vyh lašu je  

1.1.  výběrové řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace města Technické služby města Dvora 
Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  výběrovou komisi ve složení členů rady města. 

 

 
 
 
 

 
Jan Jarolím v. r. 
starosta města 

Alexandra Jiřičková v. r. 
místostarostka 

 
 

  
  
 

 


