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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

10. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 27.01.2015 

 

R/33/2015 - 10. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

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

 

R/34/2015 - 10. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 43 v čp. 2904, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Kristýně 
Šrámkové, ******* ****** ****, **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 01.04.2015, za smluvní 
nájemné 2.410 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2015/0039 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: 27.02.2015 
 

R/35/2015 - 10. 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. 1988/12 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 573.217 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. 1988/12, nábřeží 
Benešovo čp. 1988, Dvůr Králové nad Labem, na úřední desce Městského úřadu Dvůr 
Králové nad Labem. 

Termín: 02.02.2015 
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R/36/2015 - 10. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 2128/14, č. 3753/1, obě  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem dle geometrického plánu č. 4322-106/2013 za jednorázovou 
finanční náhradu ve výši 10.000 Kč bez příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene IV-12-2009581/VB/2 (ES-OEMM/VB-2015/0038) s ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na 
základě plné moci zastoupena společností ELEKTRO-COMP spol. s r. o., se sídlem Česká 
Skalice, Malá Skalice, Maloskalická 68, 552 03 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: 13.02.2015 
 

R/37/2015 - 10. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3594 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 11.800 Kč bez příslušné sazby 
DPH a s provedením stavby na části pozemkové parcely č. 3594 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést 
stavbu č.: IV-12-2012799/VB1 (ES-OEMM/BUDO-2015/0043) s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na základě plné moci zastoupená 
společností ENERGOLAND spol. s r. o., Pardubická 18, 530 02 Srnojedy 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: 13.02.2015 
 

R/38/2015 - 10. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 629 o výměře 23.257 m2 v k. ú. Lipnice u Dvora 
Králové, dle geometrického plánu č. 222-28/2013 od Královéhradeckého kraje, Pivovarské 
náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 

1.2.  schválit darovací smlouvu OEMM/DAR-2015/0045 dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřit 
starostu města jejím podpisem. 

 

R/39/2015 - 10. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  doporučení hodnotitelské komise na byt č. 32 v čp. 950, ul. Boženy Němcové, Dvůr Králové nad 
Labem, která nedoporučuje radě města schválit pronájem bytu a nájemní smlouvu na uvedený 
byt v souladu s vyhlášenými podmínkami výběrového řízení, kdy je kompetencí rady města 
nevybrat žádného uchazeče, případně výběrové řízení zrušit, 

2 .   ruš í  

2.1.  výběrové řízení na pronájem bytu č. 32 v čp. 950, ul. Boženy Němcové, Dvůr Králové nad 
Labem. 

 

R/40/2015 - 10. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  podrobné rozdělení schváleného provozního příspěvku pro technické služby města v roce 2015 
v rámci jednotlivých hlavních činností dle zřizovací listiny dle přílohy č. 1. 
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R/41/2015 - 10. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  plán údržby a oprav komunikací pro rok 2015 ve smyslu platné zřizovací listiny Technických 
služeb města Dvora Králové nad Labem dle přílohy č. 2. 

 

R/42/2015 - 10. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  plán údržby městské veřejné zeleně na rok 2015 ve smyslu platné zřizovací listiny Technických 
služeb města Dvora Králové nad Labem dle příloh č. 2, 3 a 4. 

 

R/43/2015 - 10. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout prostor sloužící k podnikání - nebytový prostor č. 3 v čp. 400 v ulici 
Švehlova ve Dvoře Králové nad Labem na dobu určitou 5 let, za cenu 2.811 Kč/m2/rok, včetně 
uplatnění meziročního inflačního růstu, Aleně Nermuťové, * ********  ***, *******, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

 
Termín: 03.02.2015 

 

R/44/2015 - 10. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

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

 

R/45/2015 - 10. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3684 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem dle geometrického plánu č. 4363-206/2014 za jednorázovou finanční náhradu ve výši 
2.000 Kč bez příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene IV-12-2011823/VB/3 (ES-OEMM/VB-2015/0041) s ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na 
základě plné moci zastoupena společností ELEKTRO-COMP spol. s r. o., se sídlem Česká 
Skalice, Malá Skalice, Maloskalická 68, 552 03 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: 06.02.2015 
 

R/46/2015 - 10. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části stavebních parcel č. 4011, č. 4012, č. 4013 a č. 4014 ve výši podílu 1/48 
z celkové výměry, která činí 799 m2, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za cenu 
9 Kč/m2/rok, tj. celkové roční nájemné 153 Kč/rok, Jaromíru Šafkovi, ******* ****** ****, *** ** **** 
******* *** ***** a Daně Šafkové, ** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE-2015/0046 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 
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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/47/2015 - 10. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit vzdání se předkupního práva ke stavbě bez čp/če na stavebních parcelách č. 4115,  
č. 3451, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu ve výši 605.000 Kč. 

 

R/48/2015 - 10. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat část pozemkové parcely č. 2650/4 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem předem 
určenému zájemci, 

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: 28.01.2015 

 

R/49/2015 - 10. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis ze sociální komise RM č. 1 ze 07.01.2015. 

 

R/50/2015 - 10. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  oznámení ředitelky Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem o získání finančních 
prostředků ve výši 663.293 Kč na provoz azylového domu na období od 01.01.2015 do 
30.09.2015, na základě smlouvy o zajištění sociální služby, číslo ES 03062, uzavřené mezi 
Královéhradeckým krajem a Pečovatelskou službou Města Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   souh las í  

2.1.  s přijetím finančních prostředků dle bodu 1.1. tohoto usnesení. 

 

R/51/2015 - 10. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádosti Domem dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 
1620, o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2015, a to na projekt: 21. ročník 
celostátní soutěže mladých amatérských filmařů Juniorfilm - Memoriál Jiřího Beneše a Zlaté 
slunce Královédvorské 2015, 

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 žádosti uvedené v bodě 1.1. 
tohoto usnesení. 

 

R/52/2015 - 10. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádostí Základní školou Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, o dotace 
z rozpočtu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015, a to z rozvojových 
programů: Podpora školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků 
- specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 - MŠMT - 39115/2014 
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a Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a děti, 
žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2015 - MŠMT - 38976/2014, 

2 .   souh las í  

2.1.  s přijetím finančních prostředků v případě kladného vyřízení žádostí o dotace uvedených v bodě 
1.1. tohoto usnesení. 

 

R/53/2015 - 10. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z jednání komise cestovního ruchu RM z 13.01.2015, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

2.1.1.  připravit harmonogram a finanční rozpočet na zadání zpracování vize rozvoje cestovního 
ruchu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2015 - 2020, ve spolupráci s komisí 
cestovního ruchu RM, 

 
Termín: 31.03.2015 

 
2.1.2.  zajistit umístění map na nádraží ČD a ve spolupráci s odborem ODP umístění 

přehlednějších jízdních řádů autobusů. 
 

Termín: 30.04.2015 
 

R/54/2015 - 10. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   nesouh las í  

1.1.  s přijetím nabízeného majetku uvedeného v příloze č. 1 a 2, od Městské knihovny Slavoj ve 
Dvoře Králové nad Labem,  

2 .   souh las í  

2.1.  s převodem majetku Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem uvedeném v příloze 
č. 2 do vlastnictví Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem. 

 

R/55/2015 - 10. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  termín pro předkládání návrhů na cenu města „Osobnost města Dvůr Králové nad Labem“ za rok 
2014, od 28.01.2015 do 17.02.2015, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

2.1.1.  informovat veřejnost o termínech pro podání návrhů v Novinách královédvorské radnice, na 
webových stránkách města Dvůr Králové nad Labem, úřední desce Městského úřadu Dvůr 
Králové nad Labem. 

 
Termín: 30.01.2015 

 

R/56/2015 - 10. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s poskytnutím finančního daru 20.000 Kč Občanskému sdružení Další šance, Čechova 664,  
500 02 Hradec Králové 2, IČO 22873163 - působiště Dvůr Králové nad Labem - zastoupené Ivou 
Pelíškovou, 

2 .   schva lu je  

2.1.  darovací smlouvu č. VVS/KAS/0044-2015 s Občanským sdružením Další šance, IČ 22873163, 
se sídlem Čechova 664, 500 02 Hradec Králové, 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: 03.02.2015 
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R/57/2015 - 10. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

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

1.2.  darovací smlouvu ev. č. VVS/dar/0042/2015 dle bodu 1.1. s Jaroslavem Martinkem, ****** ***** 
******* ****** ***, *** ** **** ******* *** ***** a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  předložit smlouvu starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 03.02.2015 
 

R/58/2015 - 10. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  průběžné plnění úkolů uložených radou města k 31.12.2014, 

2 .   schva lu je  

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

 

R/59/2015 - 10. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  Koncepci Novin královédvorské radnice. 

 

R/60/2015 - 10. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  petici ke stavu cesty v lokalitě Podháj z 15.12.2014, 

2 .   schva lu je  

2.1.  odpověď na petici z 15.12.2014 dle přílohy č. 2 a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  zahrnout náklady na rekonstrukci komunikace v lokalitě Podháj do návrhu rozpočtu na rok 
2016. 

 
Termín: 31.12.2015 

 

R/61/2015 - 10. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s rozšířením Novin královédvorské radnice z počtu 16 na 24 stran, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. KTÚ/DÍLO-2013/1374-D-1 ke smlouvě s firmou SAMAB Press GROUP, a. s.,  
IČ 25524291, se sídlem Cyrilská 14, Brno v souladu s bodem 1.1., 

3 .   uk ládá  
3.1.  tajemníkovi MěÚ 

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

Termín: 29.01.2015 
 

R/62/2015 - 10. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s vyjádřením k obdrženému návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele a návrhu na vydání 
předběžného opatření v rámci probíhajícího zadávacího řízení na veřejnou zakázku - „Čistírna 
odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem a rekonstrukce kanalizace“, které byly podány 
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 19.01.2015 firmou Metrostav, a. s., se sídlem 
Koželužská 2450/4; 180 00 Praha 8 - Libeň, 
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2.   schva lu je  

2.1.  výše uvedené vyjádření a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  odeslat Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže výše uvedené vyjádření v zákonné lhůtě, 
 

Termín: 29.01.2015 
 

3.2.  vedoucímu RAF 
3.2.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky na náklady spojené s řízením do návrhu nejbližšího 

rozpočtového opatření. 
 

Termín: 28.02.2015 
 
 

 
 
 
 
 

 
Jan Jarolím v. r. 
starosta města 

Alexandra Jiřičková v. r. 
místostarostka 

 
 

  
  
 

 


