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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

11. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 10.02.2015 

 

R/63/2015 - 11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  doporučení hodnotící komise ve věci veřejné zakázky: "Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové 
nad Labem a rekonstrukce kanalizace", 

2 .   rozhodu je  na  zák ladě  doporučení  hodnot íc í  k om ise 

2.1.  o vyloučení uchazečů "Společnost ČOV ve Dvoře Králové" - vedoucí společnosti: SMP CZ, a. s., 
Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8, IČ: 27195147 a "Společnost ČOV ve Dvoře Králové" - vedoucí 
společnosti: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křižíkova 2393, 415 01 
Teplice, IČ: 40233308 z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky: „Čistírna odpadních vod ve 
Dvoře Králové nad Labem a rekonstrukce kanalizace” a pověřuje starostu města podpisem 
„Oznámení vyloučení z účasti v zadávacím řízení” pro oba výše uvedené uchazeče, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  informovat společnosti: "Společnost ČOV ve Dvoře Králové" - vedoucí společnosti: SMP 
CZ, a. s., Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8, IČ: 27195147 a "Společnost ČOV ve Dvoře 
Králové" - vedoucí společnosti: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením 
omezeným, Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, IČ: 40233308 o vyloučení z účasti 
v zadávacím řízení veřejné zakázky: "Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem 
a rekonstrukce kanalizace". 

 
 

Termín: 16.02.2015 
 

R/64/2015 - 11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   rozhodu je  

1.1.  v souladu s článkem 5 odst. 1 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2013 - 
Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu o zadání veřejné zakázky: "Odstranění 
havarijního stavu Sloupu se sochou Panny Marie v městské části Žireč" z volné ruky z důvodu 
havarijního stavu památky vedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem 
45124/6-3760, 

2 .   schva lu je  

2.1.  zahájení a časový harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu: "Odstranění havarijního stavu 
Sloupu se sochou Panny Marie v městské části Žireč", 

2.2.  smlouvu o dílo číslo RIM/DILO-2015/0059 se zhotovitelem díla MgA. Petrem Rejmanem,  
IČ 73985619, se sídlem Proseč 379, 539 44 Proseč u Skutče a pověřuje starostu města jejím 
podpisem, 
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3.   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  předložit smlouvu o dílo starostovi města k podpisu, 
 

Termín: 27.02.2015 
 

3.1.2.  zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech. 
 

Termín: 30.09.2015 
 

R/65/2015 - 11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr nakoupit silovou elektrickou energii na období od 01.01.2016 do 31.12.2017 pro město 
a jeho příspěvkové organizace i vlastněné společnosti s ručením omezeným formou burzovního 
komoditního obchodu, 

1.2.  Smlouvu o zprostředkování burzovních komoditních obchodů číslo RIM/ZPRO-2015/0110 se 
společností FIN-servis, a. s. Kladno se sídlem Dr. Vrbenského 2040, 272 01 Kladno, plnou moc 
pro společnost FIN-servis, a. s. Kladno se sídlem Dr. Vrbenského 2040, 272 01 Kladno 
a obchodní podmínky a pověřuje starostu města jejich podpisem, 

1.3.  text doporučené vzorové smlouvy o centralizovaném zadávání s organizacemi města, čísla 
smluv RIM/SPOL-2015/ 0094 až 0107 a pověřuje starostu města jejich podpisem, 

1.4.  vedoucího odboru RISM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci této veřejné 
zakázky, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  předložit smlouvu o zprostředkování burzovních obchodů a plnou moc dle bodu 1.2. 
starostovi města k podpisu, 

 
Termín: 28.02.2015 

 
2.1.2.  předložit smlouvy dle bodu 1.3. starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 31.03.2015 
 

R/66/2015 - 11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  protokol o otevírání obálek, protokol o posouzení kvalifikace, protokoly o jednání hodnotící 
komise a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce na zajištění technického 
dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při 
realizaci akce: „Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem a rekonstrukce kanalizace“, 

2 .   rozhodu je  na  zák ladě  doporučení  hodnot íc í  k om ise 

2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, že nejvhodnější 
nabídkou je nabídka firmy: 
Stavební kancelář - Ing. Roman Krásný, IČ: 451 08 234, Tyršova 1433, 250 82 Úvaly u Prahy 
s nabídkovou cenou 1.755.000 Kč bez DPH, 

2.2.  o dalším pořadí: 
2. Společnost „CETTUS + GARNETS”, vedoucí společník CETTUS, a. s., IČ: 15049531, 
Jiráskova 2839, 530 02 Pardubice - Zelené předměstí s nabídkovou cenou 1.995.000 Kč bez 
DPH, 
3. Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., IČ: 47116901, Nábřežní ul. č. 4, 150 56 Praha 5 
s nabídkovou cenou 2.118.000 Kč bez DPH, 
4. Ekologický rozvoj a výstavba s. r. o., IČ: 27504514, nám. Československé armády 37,  
551 01 Jaroměř s nabídkovou cenou 2.651.000 Kč bez DPH, 
5. INGEM inženýrská a. s., IČ: 63504006, Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň s nabídkovou cenou 
2.980.000 Kč bez DPH, 
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3.   schva lu je  

3.1.  příkazní smlouvu číslo RISM/PRIK-2015/0085 s vítězným uchazečem a pověřuje starostu města 
jejím podpisem, 

3.2.  oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a pověřuje vedoucího odboru RISM jeho podpisem, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucímu RISM 

4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 
 

Termín: 16.02.2015 
 

4.1.2.  předložit příkazní smlouvu starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 13.03.2015 
 

R/67/2015 - 11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se záměrem realizovat projekt:  "Rekonstrukce hygienického zázemí pro pěší, cyklisty 
a hendikepované turisty - Dvůr Králové nad Labem" v Revoluční ulici, 

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

2.1.  souhlasit s realizací akce: "Rekonstrukce hygienického zázemí pro pěší, cyklisty 
a hendikepované turisty - Dvůr Králové nad Labem" v Revoluční ulici, 

3 .   schva lu je  

3.1.  podání žádosti o dotaci ministerstvu pro místní rozvoj na realizaci akce: "Rekonstrukce 
hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a hendikepované turisty - Dvůr Králové nad Labem" 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucímu RISM 

4.1.1.  zajistit podání žádosti o dotaci ministerstvu pro místní rozvoj. 
 

Termín: 12.02.2015 
 

R/68/2015 - 11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se záměrem realizovat projekt: "Zelené plíce města - nová výsadba v ulicích Alešova 
a Spojených národů", 

2 .   schva lu je  

2.1.  podání žádosti o dotaci Nadaci ČEZ na realizaci akce: "Zelené plíce města - nová výsadba 
v ulicích Alešova a Spojených národů" a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  zajistit podání žádosti o dotaci Nadaci ČEZ. 
 

Termín: 13.02.2015 
 

R/69/2015 - 11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 7 v čp. 830, ul. Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, k 28.02.2015, 
s Pavlínou Syrůčkovou, ******** ****, **** ******* *** *****, * 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2015/0131 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3.  ukončení nájmu bytu č. 51 v čp. 2903, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, 
k 28.02.2015, s Robertem Zubajem, ******* ****** ****, **** ******* *** *****, * 
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1.4.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2015/0132 v souladu s bodem 1.3. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.5.  pronájem bytu č. 7 v čp. 830, ul. Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, Robertu Zubajovi, ******* 
****** ****, **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 01.03.2015 do 28.02.2017, za smluvní 
nájemné 3.427 Kč/měsíc, za předpokladu, že uvolní k 28.02.2015 byt č. 51 v čp. 2903,  
ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem a uhradí před podpisem nájemní smlouvy kauci ve 
výši čtyřnásobku měsíčního nájemného, 

1.6.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2015/0130 v souladu s bodem 1.5. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

1.7.  pronájem bytu č. 51 v čp. 2903, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Pavlíně 
Syrůčkové, ******** ****, **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 01.03.2015 do 28.02.2016, za 
smluvní nájemné 2.519 Kč/měsíc, za předpokladu, že uvolní k 28.02.2015 byt č. 7 v čp. 830,  
ul. Kotkova, Dvůr Králové nad Labem a uhradí před podpisem nájemní smlouvy kauci ve výši 
čtyřnásobku měsíčního nájemného, 

1.8.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2015/0129 v souladu s bodem 1.7. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit dohody dle bodů 1.2. a 1.4. tohoto usnesení a nájemní smlouvy dle bodů 1.6. 
a 1.8. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

 
Termín: 27.02.2015 

 

R/70/2015 - 11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 52 v čp. 1974 nábřeží Benešovo ve Dvoře Králové nad Labem 
k 28.02.2015 s Janou Šindelářovou, ******* ******** ****, **** ******* *** *****, * 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2015/0063 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3.  pronájem bytu č. 42 v čp. 1974 nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, Janě Šindelářové, 
******* ******** ****, **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 01.03.2015, za smluvní nájemné 
4.821 Kč/měsíc, za předpokladu, že uvolní k 28.02.2015 byt č. 52 v čp. 1974, nábřeží Benešovo, 
Dvůr Králové nad Labem, 

1.4.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2015/0064 v souladu s bodem 1.3. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit dohodou o ukončení nájemní smlouvy dle bodu 1.2. a nájemní smlouvu dle bodu 
1.4. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

 
Termín: 27.02.2015 

 

R/71/2015 - 11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 51 v čp. 2905, ul. Eduarda Zbroje ve Dvoře Králové nad Labem, 
k 28.02.2015 s Terezou Ubrovou, bytem ******* *** ***, ******* *** **, 

1.2.  dodatek smlouvy o nájmu bytu č. RIM/ONBT-2014/0375-D2 a pověřuje starostu města jeho 
podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 27.02.2015 
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R/72/2015 - 11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  přidělení bytu č. 32 v čp. 950, ul. Boženy Němcové, Dvůr Králové nad Labem, Jiřímu Lehkému, 
********** ***, **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 01.03.2015 do 28.02.2016, za min. 
nájemné ve výši 1.983 Kč/měsíc, odchylně od Pravidel pro hospodaření s městskými byty, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2015/0140 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/73/2015 - 11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výpůjčku části pozemkové parcely č. 3752/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za účelem 
vybudování chodníku, 

1.2.  schvaluje smlouvu o výpůjčce č. 9/60/15/0003/Va/N (ES-OEMM/OVYP-2015/0086) se Správou 
silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Hradec Králové - Plačice, 
Kutnohorská 59, 500 04 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: 27.02.2015 
 

R/74/2015 - 11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3714/3 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem dle geometrického plánu č. 4497-291/2014 za jednorázovou finanční náhradu ve výši 
2.420 Kč včetně příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti  
EP-12-2002370/VB1 (ES-OEMM/VB-2015/0088) s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín 
IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na základě plné moci zastoupená společností 
ELPROM CZ s. r. o., se sídlem Hořice, Hálkova 875, 508 01 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: 20.02.2015 
 

R/75/2015 - 11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 122 v čp. 400, ul. Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, manželům Smolíkovým, 
******** *** ***, **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 01.03.2015 do 28.02.2017, za smluvní 
nájemné 5.099 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2015/0090 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: 28.02.2015 
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R/76/2015 - 11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 3067/5, č. 3580, obě  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem dle geometrického plánu č. 4448-8666/2014 za jednorázovou 
finanční náhradu ve výši 2.904 Kč včetně příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2011689/VB/01 (ES-OEMM/VB-2015/0089) s ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na 
základě plné moci zastoupená společností VČE - montáže, a. s., se sídlem Pardubice, Arnošta 
z Pardubic 2082, 531 17, která je na základě plné moci zastoupena společností  
GEOŠRAFO s. r. o., se sídlem Hradec Králové, Zemědělská 1091/3b, 500 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: 27.02.2015 
 

R/77/2015 - 11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 4118 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-2015/0108 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., Brno, Plynárenská 499/1, 657 02 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: 27.02.2015 
 

R/78/2015 - 11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 3675/1, č. 3832, 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, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. OEMM/BUDO- 2015/0109 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., Brno, Plynárenská 499/1, 657 02 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: 27.02.2015 
 

R/79/2015 - 11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit prodej stavební parcely č. 251 o výměře 158 m2 v k. ú. Doubravice u Dvora Králové bez 
stavby čp. 152, za dohodnutou kupní cenu ve výši 7.900 Kč, z důvodu prodeje spolku 
pracujícímu s dětmi a mládeží, Tělovýchovné jednotě Sokol Dvůr Králové nad Labem, nábřeží 
Jiřího Wolkera 137, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
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1.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2015/0125 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/80/2015 - 11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodeje pozemkových parcel 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 
infrastruktuře ve výši 272.037 Kč a za podmínek uvedených v předloženém zveřejnění, 

1.2.  hodnotící komisi na prodej pozemkových parcel 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 ve složení: Jan 
Jarolím (náhradník Alexandra Jiřičková), Elena Mocová (náhradník Ivana Fátorová), Jaroslava 
Valentová (náhradník Jan Fíla), 

2 .   pověřu je  

2.1.  vedoucí odboru OEMM podpisem zveřejnění, přihlášek do výběrového řízení na prodej pozemků 
a smluv o splnění podmínek výběrového řízení, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

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

 
Termín: 13.02.2015 

 

R/81/2015 - 11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit prodej části pozemkové parcely č. 1107/4 o výměře 96 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem dle geometrického plánu označené jako nově vzniklá pozemková parcela č. 1107/141  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2, tj. celkem za cenu 19.200 Kč 
Jiřímu Skořepovi, ******* ****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2015/0136 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.3.  schválit prodej části pozemkové parcely č. 1107/4 o výměře 96 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem dle geometrického plánu označené jako nově vzniklá pozemková parcela č. 1107/140  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2, tj. celkem za cenu 19.200 Kč 
Petru Líbalovi, ******* ****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.4.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2015/0137 v souladu s bodem 1.3. tohoto usnesení 
a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.5.  schválit prodej části pozemkové parcely č. 1107/4 o výměře 79 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem dle geometrického plánu označené jako nově vzniklá pozemková parcela č. 1107/139  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2, tj. celkem za cenu 15.800 Kč 
Evě Roupové, ********* ***, *** ** **** ******* *** *****, 

1.6.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2015/0138 v souladu s bodem 1.5. tohoto usnesení 
a pověřit starostu města jejím podpisem 

1.7.  schválit prodej části pozemkové parcely č. 1107/4 o výměře 118 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem dle geometrického plánu označené jako pozemková parcela č. 1107/4 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2, tj. celkem za cenu 23.600 Kč Viktoru 
Novákovi, ******* ****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.8.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2015/0139 v souladu s bodem 1.7. tohoto usnesení 
a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/82/2015 - 11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr výpůjčky stavební parcely č. 5016 včetně budovy garáží v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
předem určenému zájemci, 
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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 výpůjčky dle 
bodu 1.1. tohoto usnesení. 

 
Termín: 13.02.2015 

 

R/83/2015 - 11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  žádost Miluše Fišerové, ****** ******* ***, *** ** **** ******* *** ***** o narovnání vlastnické hranice 
vedoucí budovami čp. 951 a čp. 950 v ul. Boženy Němcové, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  jednat o možnosti darování místnosti nacházející se v budově čp. 950 do vlastnictví města 
Dvůr Králové nad Labem. 

 
Termín: 20.02.2015 

 

R/84/2015 - 11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zpětvzetí výpovědi z nájmu prostoru sloužícího k podnikání - nebytového prostoru č. 1 
(restaurace a příslušenství) v domě čp. 299 na náměstí Václava Hanky ve Dvoře Králové nad 
Labem, Pavlovi Mičanovi, ******* ****** ***,  **** ******* *** *****. 

 

R/85/2015 - 11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu garáže č. 2 u čp. 1296 v ulici Komenského ve Dvoře Králové nad Labem, 
k 15.02.2015 s Ladislavem Šestákem,  ********** *** ****, **** ******* *** *****,* 

1.2.  dohodu o ukončení smlouvy o přidělení a nájmu nebytových prostor - garáže č. OEMM/DOUS-
2015/0133 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3.  záměr města pronajmout garáž č. 2 u čp. 1296 v ulici Komenského ve Dvoře Králové nad Labem, 

1.4.  složení komise pro otevírání obálek a výběrové řízení: Jan Jarolím, Tomáš Machek, Helena 
Mojiková (náhradníci Alexandra Jiřičková, Jiří Janeček, Alena Petirová), 

2 .   vyzývá  

2.1.  případné zájemce k podání nabídky na pronájem garáže č. 2 u čp. 1296 v ulici Komenského ve 
Dvoře Králové nad Labem, za těchto podmínek: 
- minimální cena nájmu 840 Kč/m2/rok včetně uplatnění meziročního inflačního růstu, 
- k nájemnému bude připočítaná příslušná sazba DPH 
- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr města a výzvu 
k podání nabídky dle bodu 2.1. tohoto usnesení, 

 
Termín: 17.02.2015 

 
 

3.1.2.  předložit dohodu o ukončení smlouvy dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města 
k podpisu. 

 
Termín: 13.02.2015 
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R/86/2015 - 11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu částí stavebních parcel č. 4016, č. 4017/1, č. 4017/2, č. 4018/1, č. 4018/2,  
č. 4019, 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 pronájmu dle 
bodu 1.1. tohoto usnesení. 

 
Termín: 13.02.2015 

 

R/87/2015 - 11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s provedením kanalizační přípojky v části pozemkové parcely č. 1646 v k. ú. Komárov u Dvora 
Králové, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2015/0142 s obcí Vítězná, Kocléřov 123,  
544 62 Vítězná 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: 20.02.2015 
 

R/88/2015 - 11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ze 03.02.2015 na veřejnou zakázku „21 - ZŠ 5. května, 
Dvůr Králové nad Labem - dodávka notebooků“, 

2 .   rozhodu je  

2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „21 - ZŠ 5. května, Dvůr Králové nad Labem 
- dodávka notebooků“ tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka společnosti Bc. Petr Šotola, 
Zborovská 2757, 544 01 Dvůr Králové n. L., IČ: 43466362 za cenu 304.920 Kč včetně DPH, 

2.2.  o dalším pořadí: 
2) AG COM, a. s., Nám. Míru 22, 503 03 Smiřice, IČ: 47452081, cena 313.955 Kč včetně DPH, 
3) AutoCont CZ a. s., Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, IČ: 47676795, cena 314.975 Kč 

včetně DPH. 
 

R/89/2015 - 11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  Standardy sociálně-právní ochrany dětí MěÚ Dvůr Králové nad Labem a požadavky vyplývající 
ze standardů na personální zajištění, pracovní prostředí, vybavení a profesní rozvoj pracovníků 
zajišťujících sociálně-právní ochranu dětí. 

 

R/90/2015 - 11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  odpisový plán Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem dle přílohy. 
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R/91/2015 - 11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  platový postup ředitelky Základní školy Strž, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 
2919, dle důvodové zprávy, s účinností od 01.02.2015,  

2 .   u rču je  

2.1.  plat ředitelce Základní školy Strž, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2919, dle 
přílohy č. 1, s účinností od 01.02.2015, a pověřuje starostu města podpisem platového výměru. 

 

R/92/2015 - 11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádosti Hankova domu, městského kulturního zařízení do programu 14 PG01 podpora 
a rozvoj profesionálních a neprofesionálních aktivit v rámci Královéhradeckého kraje na swingový 
festival Dny R. A. Dvorského - 21. ročník, 

2 .   souh las í  

2.1.  v případě kladného vyřízení žádosti dle bodu 1.1. tohoto usnesení, s přijetím finančních 
prostředků poskytnutých Hankovu domu, městskému kulturnímu zařízení.  
 
 

R/93/2015 - 11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   odvo lává  

1.1.  ke dni 11.02.2015 
Jiřího Kulta z funkce tajemníka povodňové komise města, 
Jana Béma z funkce vedoucího skupiny nasazení sil a prostředků, 
Květoslavu Vlčkovou z funkce člena skupiny součinnosti a analýzy, 
Filipa Krause z funkce člena skupiny součinnosti a analýzy, 
Dušana Kubicu z funkce vedoucího skupiny týlového zabezpečení, ochrany obyvatelstva 
a evakuace, 

2 .   jm enu je  

2.1.  ke dni 12.02.2015 
Alexandru Jiřičkovou do funkce vedoucí skupiny týlového zabezpečení, ochrany obyvatelstva 
a evakuace, 
Miroslava Pejška do funkce tajemníka povodňové komise města, 
Ivanu Fátorovou do funkce člena skupiny součinnosti a analýzy, 
Pavla Krause do funkce vedoucího skupiny nasazení sil a prostředků. 
 

R/94/2015 - 11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s usnesením zastupitelstva města č. Z/38/2014 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové 
nad Labem ze 17.12.2014 rozpočtové opatření č. 12 pro rok 2014  včetně změn v rámci 
jednotlivých organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) a změn závazných ukazatelů, které upravuje 
schválený rozpočet na rok 2014 zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany KÚ 
Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: 
 

− na straně příjmů snižuje    o   13.197.441,67 Kč 
− na straně výdajů snižuje    o   26.166.629,75 Kč 
− ve financování upravuje    o  -12.969.188,08 Kč  

 
 
Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2014 
 

− na straně příjmů      318.090.930,42 Kč 
− na straně výdajů      303.121.609,83 Kč 
− financování        -14.969.320,59 Kč, 
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2.   uk ládá  
2.1.  místostarostce 

2.1.1.  informovat zastupitelstvo města o souhrnných hodnotách 12. rozpočtového opatření roku 
2014. 

 
Termín: 10.03.2015 

 

R/95/2015 - 11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s § 102 odst. 3, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů Opatření pro případ nepříznivého vývoje příjmové stránky rozpočtu města v roce 2015 
ve znění přílohy č. 1, 

2 .   uk ládá  
2.1.  místostarostce 

2.1.1.  předložit zastupitelstvu města informaci "Opatření v případě nepříznivého vývoje příjmové 
stránky rozpočtu města v roce 2015". 

 
Termín: 10.03.2015 

 
 

 
 
 
 

 
Jan Jarolím v. r. 
starosta města 

Alexandra Jiřičková v. r. 
místostarostka 

 
 

  
  
 

 


