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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

13. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 24.02.2015 

 

R/97/2015 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2015 včetně změn v rámci jednotlivých organizačních 
jednotek rozpočtu (ORJ) a změn závazných ukazatelů, které upravuje schválený rozpočet na rok 
2015 zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: 

 
− na straně příjmů zvyšuje   o      1.236.300,00 Kč 
− na straně výdajů zvyšuje   o      2.406.095,72 Kč 
− ve financování upravuje   o      1.169.795,72 Kč  

 
Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2015 
 

− na straně příjmů       303.400.070,00 Kč 
− na straně výdajů       340.979.168,72 Kč 
− financování         37.579.098,72 Kč. 

 

R/98/2015 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit, za podmínek uvedených ve smlouvě v příloze č. 1 tohoto materiálu, poskytnutí 
vyrovnávací platby ve výši 200.000 Kč Městské nemocnici, a. s. ve Dvoře Králové nad Labem za 
plnění závazku veřejné služby - zajištění provozu dětské LSPP v roce 2015, 

1.2.  schválit v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a bodem 1.1. tohoto usnesení Smlouvu o závazku veřejné služby 
a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby pro výše uvedený 
účel s Městskou nemocnicí, a. s. se sídlem Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
a pověřit starostu města podpisem této smlouvy. 

 

R/99/2015 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s umístěním a napojením kanalizace v ulici Heydukova v délce 38 m v pozemku p. p. č. 3784/1 
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za cenu 2.299 Kč (včetně DPH), 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti navrženou 
Správou silnic Královéhradeckého kraje evidovanou pod č. DOHO/0223/2015 a pověřuje starostu 
města jejím podpisem, 
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3.   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

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

Termín: 03.03.2015 
 

R/100/2015 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výsledek vyhodnocení nabídky na prodej bytové jednotky č. 1987/13, nábřeží Benešovo, Dvůr 
Králové nad Labem:  
1. místo: Mariya Radetská, ******* ** ** ******** **, *** ** **** ******* *** *****, 

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

2.1.  schválit prodej bytové jednotky č. 1987/13 v domě čp. 1987, 1988, 1989, nábřeží Benešovo 
v obci a k. ú. Dvůr Králové nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu č. 1987, 1988, 1989 a st. p. č. 2346, 2347, 2348 ve výši 203/17416 Mariyi Radetské, ***** 
******* ** ** ******** **, *** ** **** ******* *** *****, za celkovou kupní cenu 213.000 Kč, 

2.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2015/0185 dle bodu 2.1. tohoto usnesení a pověřit 
starostu města jejím podpisem. 

 

R/101/2015 - 13. 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. 2300/32 v čp. 2300, ul. Leoše Janáčka, Dvůr Králové nad Labem, 
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu 2300, st. p. č. 3406 v rozsahu 
8469/46184 k celku, formou obálkové metody ve smyslu přílohy č. 1, za nabídkovou cenu 
935.000 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. 2300/32, ul. Leoše 
Janáčka čp. 2300, Dvůr Králové nad Labem, na úřední desce Městského úřadu Dvůr 
Králové nad Labem. 

 
Termín: 02.03.2015 

 

R/102/2015 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 32 v čp. 2900, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Janu Russovi, 
******* ****** ****, **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 25.02.2015 do 22.04.2016, za smluvní 
nájemné 3.175 Kč/měsíc, odchylně od Pravidel pro hospodaření s městskými byty, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2015/0186 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: 25.02.2015 
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R/103/2015 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 33 v čp. 2955, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, Andree Březské, trvale 
bytem *********** ****, *** ** **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 01.03.2015 do 31.03.2024, 
za nájemné ve výši 1.889 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2015/0226 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 

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

3.1.  schválit dodatek č. RIM/OSTA-2004/0161-D3 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy 
s Andreou Březskou, *********** ****, *** ** **** ******* *** ***** a pověřit starostu města jeho 
podpisem. 

 

R/104/2015 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prominutí platby nájemného ve výši 8.000 Kč za rok 2015 za užívání části stavební parcely č. 66 
u čp. 40 (zadní vchod) v k. ú. Dvůr Králové nad Labem firmě SEEL, spol. s r. o., náměstí  
T. G. Masaryka čp. 40, Dvůr Králové nad Labem. 

 

R/105/2015 - 13. 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. 1068/11 v čp. 1068, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, 
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu 1068, st. p. č. 1338 v rozsahu 
536/1999 k celku, formou obálkové metody ve smyslu přílohy č. 1, za nabídkovou cenu  
685.000 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. 1068/11, nábřeží 
Benešovo čp. 1068, Dvůr Králové nad Labem, na úřední desce Městského úřadu Dvůr 
Králové nad Labem. 

 
Termín: 02.03.2015 

 

R/106/2015 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  průměrnou roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 
12 měsíců roku 2014 proti průměru 12 měsíců roku 2013 ve výši 0,4 %, 

2 .   souh las í  

2.1.  s nezvyšováním nájemného z bytů, nebytových prostor, garáží, prostor k podnikání v majetku 
města v roce 2015. 
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R/107/2015 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  výpověď z nájmu nebytového prostoru č. 7 v čp. 40 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové 
nad Labem podanou nájemcem Jaroslavem Osifčinem, ** ******** ****, **** ******* *** ***** 
a Petrem Sedláčkem, *******  ***, **** ******* *** *****. Nájemní vztah skončí 31.03.2015, 

2 .   schva lu je  

2.1.  záměr města pronajmout nebytový prostor č. 7 v čp. 40 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře 
Králové nad Labem, 

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

3 .   vyzývá  

3.1.  případné zájemce k podání nabídky na pronájem nebytového prostoru č. 7 v čp. 40 na náměstí 
T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, za těchto podmínek: 
- minimální cena nájmu 800 Kč/m2/rok včetně uplatnění meziročního inflačního růstu 
- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let 
- nebytový prostor může být užíván v souladu i v rozporu s jeho stavebně-technickým určením 
- kritéria výběru: cena - koef. 0,6, využití NP - koef. 0,4, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí OEMM 

4.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr města a výzvu 
k podání nabídky dle bodů 2.1. a 3.1. tohoto usnesení. 

 
Termín: 03.03.2015 

 

R/108/2015 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   p ro jedna la  

1.1.  předloženou zprávu o výsledku řádné periodické inventarizace majetku a závazků města Dvůr 
Králové nad Labem k 31.12.2014, 

2 .   schva lu je  

2.1.  výsledek roční periodické inventarizace majetku a závazků města Dvůr Králové nad Labem 
k 31.12.2014, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu KRI, určenému strážníkovi, vedoucímu RISM, vedoucí VVS, vedoucímu OI 

3.1.1.  předložit návrhy na vyřazení majetku označeného za přebytečný a neupotřebitelný 
v inventurních soupisech z řádné periodické inventarizace k 31.12.2014 k projednání 
v likvidační komisi rady města. 

 
Termín: 27.03.2015 

 

R/109/2015 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3524/5 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 zařízením s tím, že nejnižší cena za 
zřízení věcného břemene je 2.000 Kč bez příslušné sazby DPH a s provedením stavby na části 
pozemkové parcely č. 3524/5 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. IV-12-2013241/2 (ES-OEMM/BUDO-2015/0204) 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, 
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3.   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 06.03.2015 
 

R/110/2015 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   nesouh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 678/1 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 11.000 Kč bez příslušné sazby 
DPH a s provedením stavby na části pozemkové parcely č. 678/1 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, 

2 .   neschva lu je  

2.1.  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu 
o právu provést stavbu č.: IV-12-2013258/VB2 (ES-OEMM/BUDO-2015/0224) s ČEZ Distribuce, 
a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na základě plné moci 
zastoupená Petrem Cendelínem, Jilmová 1848, 500 08 Hradec Králové, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  projednat možnost uložení elektrické přípojky pod plánovanou komunikaci, která bude 
zřízena jako "nezbytná cesta" k pozemkové parcele č. 678/37 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem. 

 
Termín: 06.03.2015 

 

R/111/2015 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informace o podaných žádostech na odkoupení stavební parcely č. 271/5 včetně budovy čp. 323 
o výměře 971 m2, pozemkové parcely č. 180/2 o výměře 695 m2, pozemkové parcely č. 4330 
o výměře 635 m2, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

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

2.1.  neschválit prodej stavební parcely č. 271/5 včetně budovy čp. 323 o výměře 971 m2, pozemkové 
parcely č. 180/2 o výměře 695 m2, pozemkové parcely č. 4330 o výměře 635 m2, všechny  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  projednat se společností KP - Realizace Střech s. r. o. případnou možnost realizace jejich 
záměru v jiné lokalitě Dvora Králové nad Labem. 

 
Termín: 13.03.2015 

 

R/112/2015 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu části stavební parcely č. 2631/1 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: 02.03.2015 

 

R/113/2015 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu z 23.11.2005 na pozemkovou parcelu č. 3668 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
o výměře 87 m2 uzavřeného s Miroslavem Němečkem, ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** 
*****, dohodou k 28.02.2015, 
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1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOHO-2015/0205 a pověřuje starostu města 
jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 28.02.2015 
 

R/114/2015 - 13. 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. 2680 o výměře 201 m2, č. 2681 o výměře 195 m2, č. 2682 
o výměře 201 m2, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu 350 Kč/m2, tj. celkem 
za kupní cenu ve výši 208.950 Kč a pozemkové parcely č. 1832/31 o výměře 1 m2, č. 1833/8 
o výměře 1405 m2, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu 100 Kč/m2, odchylně od 
předpisu, tj. za kupní cenu ve výši 140.600 Kč, do podílového spoluvlastnictví, a to Blinkovi 
Petrovi, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 141/7301 za kupní 
cenu 6.751 Kč, manželům Bouškovi Lukášovi a Bouškové Anděle, ********* ****, *** ** **** ******* 
*** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 174/7301 za kupní cenu 8.331 Kč, manželům Brandejsovi 
Josefovi a Brandejsové Marii, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 
174/7301 za kupní cenu 8.331 Kč, Brožovi Jaroslavovi, ******** ****, *** ** **** ******* *** ***** 
spoluvlastnický podíl ve výši 131/29204 za kupní cenu 1.567 Kč, Charvátové Šárce, ********* ****, 
*** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 131/14602 za kupní cenu 3.135 Kč, 
Čapkovi Lubošovi, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 141/7301 
za kupní cenu 6.751 Kč, RNDr. Dobrorukové Janě, **** ******** ***, *** ** **** ******** 
spoluvlastnický podíl ve výši 131/14602 za kupní cenu 3.135 Kč, Mgr. Dočkalové Petře, ******** 
*******, ********, *** ** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 141/7301 za kupní cenu 6.751 Kč, 
manželům Grčkovi Vladimírovi a Grčkové Pavlíně, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** 
spoluvlastnický podíl ve výši 174/7301 za kupní cenu 8.331 Kč, Ing. Házemu Karlovi, **** **** **, 
*** ** **** ******** spoluvlastnický podíl ve výši 141/7301 za kupní cenu 6.751 Kč, Herinkovi 
Vilémovi, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 141/7301 za kupní 
cenu 6.751 Kč, Horcicka Marcele, ******** **** **, *** ** ******************, ******* spoluvlastnický 
podíl ve výši 131/29204 za kupní cenu 1.567 Kč, Hráské Ivaně, ********* ****, *** ** **** ******* *** 
***** spoluvlastnický podíl ve výši 174/7301 za kupní cenu 8.331 Kč, JUDr. Humlové Heleně, 
********* ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 131/29204 za kupní cenu 
1.567 Kč, Javorskému Petrovi, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve 
výši 131/14602 za kupní cenu 3.135 Kč, Jiroušovi Jiřímu, *** ***** ****, *** ** **** ******* *** ***** 
spoluvlastnický podíl ve výši 131/14602 za kupní cenu 3.135 Kč, společnosti JUTA a. s., 
Dukelská 417, 544 01 Dvůr Králové nad Labem spoluvlastnický podíl ve výši 131/14602 za kupní 
cenu 3.135 Kč, Kavanovi Vítovi, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve 
výši 141/7301 za kupní cenu 6.751 Kč, Klustové Blance, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** 
spoluvlastnický podíl ve výši 141/7301 za kupní cenu 6.751 Kč, Knapové Štěpánce, ********* ****, 
*** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 141/7301 za kupní cenu 6.751 Kč, 
manželům Kränkovi Zdeňkovi a Kränkové Mileně, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** 
spoluvlastnický podíl ve výši 174/7301 za kupní cenu 8.331 Kč, manželům Kupkovi Otakarovi 
a Kupkové Haně, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 141/7301 
za kupní cenu 6.751 Kč, manželům Linhartovi Josefovi a Linhartové Marii, ********* ****, *** ** **** 
******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 141/7301 za kupní cenu 6.751 Kč, Machkovi Pavlovi, 
********* ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 141/7301 za kupní cenu 
6.751 Kč, Markové Ivetě, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 
174/7301 za kupní cenu 8.331 Kč, manželům MUDr. Medkovi Vladimírovi a MUDr. Medkové 
Vlastě, *** ******** ******, ******, *** ** ****** ******* spoluvlastnický podíl ve výši 141/7301 za kupní 
cenu 6.751 Kč, manželům Ing. Milotinskému Martinovi a PharmDr. Milotinské Haně, *********** 
***, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 174/7301 za kupní cenu 8.331 Kč, 
Nechutovi Davidovi, ****** ************ ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 
131/14602 za kupní cenu 3.135 Kč, manželům Němečkovi Alešovi a Němečkové Pavlíně, 
********* ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 131/14602 za kupní cenu 
3.135 Kč, manželům Němečkovi Petrovi a Němečkové Václavě, ********* ****, *** ** **** ******* *** 
***** spoluvlastnický podíl ve výši 141/7301 za  
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kupní cenu 6.751 Kč, manželům Ing. Nerudovi Janovi a Nerudové Jiřině, ********* ****, *** ** **** 
******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 174/7301 za kupní cenu 8.331 Kč, Novákové 
Gabriele, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 141/7301 za kupní 
cenu 6.751 Kč, Novotné Hojné Yvoně, ******* ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl 
ve výši 141/7301 za kupní cenu 6.751 Kč, Páleníkové Jindřišce, ********* ****, *** ** **** ******* *** 
***** spoluvlastnický podíl ve výši 141/7301 za kupní cenu 6.751 Kč, Peterové Andree, ******* **, 
*** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 131/14602 za kupní cenu 3.135 Kč, 
Petrášovi Vlastimilovi, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 
131/14602 za kupní cenu 3.135 Kč, Petříkovi Danielovi, *** ****** ****, *** ** **** ******* *** ***** 
spoluvlastnický podíl ve výši 131/14602 za kupní cenu 3.135 Kč, manželům Petříkovi Miroslavovi 
a Petříkové Ivaně, *** ****** ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 131/14602 
za kupní cenu 3.135 Kč, Pohlové Karině, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický 
podíl ve výši 141/7301 za kupní cenu 6.751 Kč, Ing. Popelkovi Zdeňkovi, *********** ****, ********* 
***, *** ** ********* spoluvlastnický podíl ve výši 141/7301 za kupní cenu 6.751 Kč, Ropické Aleně, 
******* ***, ***** *******, *** ** ******** spoluvlastnický podíl ve výši 131/29204 za kupní cenu 1.567 
Kč, manželům Salačovi Vladimírovi a Salačové Miladě, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** 
spoluvlastnický podíl ve výši 141/7301 za kupní cenu 6.751 Kč, Bc. Staníkové Martě, ********* 
****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 174/7301 za kupní cenu 8.331 Kč, 
Stárkové Veronice, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 141/7301 
za kupní cenu 6.751 Kč, Svobodníkové Taťaně, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** 
spoluvlastnický podíl ve výši 174/7301 za kupní cenu 8.331Kč, manželům Šolínovi Jiřímu 
a Šolínové Simoně, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 141/7301 
za kupní cenu 6.751 Kč, manželům Šťastnému Ladislavovi, ********* ****, *** ** **** ******* *** 
***** a Šťastné Jadwige, ***** *****, *******, *** ** ***** * spoluvlastnický podíl ve výši 141/7301 za 
kupní cenu 6.751 Kč, Šulcovi Zdeňkovi, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický 
podíl ve výši 141/7301 za kupní cenu 6.751 Kč, Tesařové Danuši, ********* ****, *** ** **** ******* 
*** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 141/7301 za kupní cenu 6.751 Kč, Trojákové Vlastě, 
********** *****, ******, *** ** ***** * spoluvlastnický podíl ve výši 131/14602 za kupní cenu  
3.135 Kč, Válkové Kamile, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 
141/7301 za kupní cenu 6.751 Kč, Vejdělkovi Janovi, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** 
spoluvlastnický podíl ve výši 141/7301 za kupní cenu 6.751 Kč, manželům Vobořilovi Oldřichovi 
a Vobořilové Haně, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 174/7301 
za kupní cenu 8.331 Kč, Vojtěchovi Milošovi, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** 
spoluvlastnický podíl ve výši 141/7301 za kupní cenu 6.751 Kč, manželům Voltrovi Emilovi 
a Voltrové Stanislavě, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 
174/7301 za kupní cenu 8.331 Kč, manželům Zoufalému Františkovi a Zoufalé Ivaně, ********* 
****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 141/7301 za kupní cenu 6.751 Kč, 
RNDr. Zuzánkovi Zdeňkovi, ******** ******, ******, *** ** ***** * spoluvlastnický podíl ve výši 
174/7301 za kupní cenu 8.331 Kč, Zvárovi Bedřichovi, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** 
spoluvlastnický podíl ve výši 174/7301 za kupní cenu 8.331 Kč, 

1.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2015/0230 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/115/2015 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodeje stavebních parcel č. 4114, č. 4115, č. 4116, č. 4117, č. 4118 pod stavbami jiného 
vlastníka a pozemkové parcely č. 1870/3, 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 prodeje 
pozemků dle bodu 1.1. tohoto usnesení, 

 
Termín: 02.03.2015 
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2.1.2.  jednat se společností LUKAS EKO s. r. o. o kupní ceně v souladu s vnitřním předpisem 
města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014 "Zásady a postup při prodeji a směně pozemků 
v majetku města Dvůr Králové nad Labem". 

 
Termín: 06.03.2015 

 

R/116/2015 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit zřízení úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 47/1, č. 47/2, č. 47/3, 
a pozemkových parcelách č. 320, č. 322. č. 409 dílu 1 vedených ve zjednodušené evidenci, 
všechny v k. ú. Žireč Ves v rozsahu geometrických plánů č. 124-369/2014 a č. 126-13/2015, za 
jednorázovou finanční náhradu ve výši 10.000 Kč včetně příslušné sazby DPH, 

1.2.  schválit smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. OEMM/VB-2015/0207 s Ladislavem 
Kulhánkem, ***** **, *** ** **** ******* *** ***** a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/117/2015 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s tím, aby Technické služby města Dvora Králové nad Labem uzavřely nájemní smlouvu na 
nebytové prostory - kancelář v provozní budově v areálu zimního stadionu na st. p. č. 3069/1, 
3069/2 a 3069/3, se spolkem HC Dvůr Králové, zastoupený předsedou Mgr. Martinem Lelkou, se 
sídlem Rooseveltova 2855, Dvůr Králové nad Labem, za podmínek uvedených v nájemní 
smlouvě dle přílohy č. 2. 

 

R/118/2015 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit změnu katastrální hranice mezi k. ú. Verdek a Nové Lesy dle zpracovaných podkladů 
v rámci „Komplexní pozemkové úpravy Verdek a Nové Lesy“.    

 

R/119/2015 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  usnesení č. R/621/2014 - 146. Rada města Dvůr Králové nad Labem z 09.09.2014, kterým byl 
schválen záměr směny částí pozemkových parcel č. 487/1, 4328, č. 4329, všechny v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  záměr prodeje části pozemkové parcely č. 487/1, části pozemkové parcely č. 4328 a části 
pozemkové parcely č. 4329, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr prodat dle 
bodu 2.1. tohoto usnesení, 

 
Termín: 02.03.2015 

 
 

3.1.2.  předložit spoluvlastníkům bytových jednotek bytového domu čp. 2769, 2770, 2771  
v ul. Libušina návrh kupních smluv k odsouhlasení. 

 
Termín: 27.03.2015 

 

R/120/2015 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  zrušit část svého usnesení č. Z/260-1.2./2012 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad 
Labem z 21.06.2012, 

1.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2015/0229 s Ladislavem Zavřelem, ***** **, **** ******* 
*** *****, Pavlem Zavřelem, ***** **, **** ******* *** ***** a pověřit starostu města jejím podpisem. 
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R/121/2015 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu ze 04.05.2005 na část pozemkové parcely č. 1619/2 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, s Janou Krákorovou, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, dohodou k 28.02.2015, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOHO-2015/0228  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 dohodu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 28.02.2015 
 

R/122/2015 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  neschválit změnu kupní smlouvy z 17.06.2009, spočívající v prodloužení doby výstavby 
rodinného domu na pozemkové parcele č. 1984/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem s manželi 
Petrem a Miriam Hendrychovými, ********* ***, *** ** ****** ******* a schválit trvání na uplatnění 
smluvní pokuty dle čl. VII. kupní smlouvy z 17.06.2009, 

1.2.  neschválit změnu kupní smlouvy z 13.05.2009, spočívající v prodloužení doby výstavby 
rodinného domu na pozemkové parcele č. 2004/14 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem  
s Ing. Jaroslavem Svobodou, ******** **, *** ** **** ******* *** ***** a schválit trvání na uplatnění 
smluvní pokuty dle čl. VII. kupní smlouvy z 13.05.2009, 

1.3.  neschválit změnu kupní smlouvy z 15.01.2010, spočívající v prodloužení doby výstavby 
rodinného domu na pozemkové parcele č. 1984/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem s Pavlem 
Šimkem, **************** ***, *** ** **** ******* *** ***** a Renatou Šimkovou, ****** ***, *** ** **** 
***** *** ****** a schválit trvání na uplatnění smluvní pokuty dle čl. VII. kupní smlouvy 
z 15.01.2010. 

 

R/123/2015 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 3390/1, č. 3390/20, obě 
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem dle geometrického plánu č. 4502-205/2014 za jednorázovou 
finanční náhradu ve výši 21.942 Kč včetně příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2012089/1 (ES-OEMM/VB-
2015/0231) 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: 06.03.2015 
 

R/124/2015 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s rozšířením smluvního vztahu se spol. Wolters Kluwer ČR, a. s. o navýšení služeb v aplikaci 
ASPI, 

2 .   schva lu je  

2.1.  Dodatek č. 2 Licenční smlouvy se spol. Wolters Kluwer ČR, a. s. č. S-4662/02/KMX  
(ES KTU/DILO-2002/964 - D-2) a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OI 

3.1.1.  předložit dodatek č. 2 starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 06.03.2015 
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R/125/2015 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis ze sociální komise RM z 03.02.2015, 

2 .   schva lu je  

2.1.  poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu sociálních služeb, 
služeb souvisejících se sociální oblastí a na podporu zdravotnictví, na úhradu nákladů 
specifikovaných ve smlouvách, do výše 50.000 Kč, následovně: 
Společné cesty, o. s., Hurdálkova 147, Náchod 10.000 Kč 
Středisko pro ranou péči Liberec, o. p. s., Matoušova 406/20, Liberec 6.000 Kč 
Královédvorská Arnika, Doubravice 94, Doubravice  26.000 Kč 
Mateřské centrum Žirafa, náměstí T. G. Masaryka 2, Dvůr Králové nad Labem 31.000 Kč 
Misericordia, o. p. s., Štefánikova 952, Dvůr Králové nad Labem 11.000 Kč (psychologická 
poradna) a 15.000 Kč (sociální rehabilitace) 
Svaz postižených civilizačními chorobami, Slunečná 2170, Dvůr Králové nad Labem 26.000 Kč 
Územní organizace Svazu diabetiků Dvůr Králové nad Labem 26.000 Kč 
SPMP ČR, pobočný spolek Dvůr Králové n. L., Klazarova 968, Dvůr Králové nad Labem 26.000 
Kč 
Klub důchodců Žireč, Žireč 5, Dvůr Králové nad Labem 37.000 Kč 
Klub důchodců Sadová, Sadová 2755, Dvůr Králové nad Labem 31.000 Kč, 

2.2.  smlouvy o poskytnutí dotací č. ŠKS/SMDO-2015/0208, ŠKS/SMDO-2015/0209, ŠKS/SMDO-
2015/0210, ŠKS/SMDO-2015/0211, ŠKS/SMDO-2015/0212, ŠKS/SMDO-2015/0213, 
ŠKS/SMDO-2015/0214, ŠKS/SMDO-2015/0215, ŠKS/SMDO-2015/0216, ŠKS/SMDO-
2015/0217, ŠKS/SMDO-2015/0218, dle bodu 2.1. tohoto usnesení, 

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

3.1.  schválit poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu sociálních 
služeb, služeb souvisejících se sociální oblastí a na podporu zdravotnictví, na úhradu nákladů 
specifikovaných ve smlouvách, nad 50.000 Kč, následovně: 
Diakonie ČCE - středisko ve Dvoře Králové nad Labem, nábřeží Benešovo 1067, Dvůr Králové 
nad Labem 
- pečovatelská služba 110.000 Kč 
- denní stacionář 100.000 Kč 
- domov pro seniory 50.000 Kč 
- domov se zvláštním režimem 70.000 Kč 
Farní charita Dvůr Králové nad Labem, Palackého 99, Dvůr Králové nad Labem 
- osobní asistence 100.000 Kč 
- nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 100.000 Kč 
- sociálně terapeutické dílny 50.000 Kč 
- odborné sociální poradenství 50.000 Kč 
- sociálně aktivizační služby 60.000 Kč 
Oblastní charita Červený Kostelec, 5. května 1170, Červený Kostelec 
- odlehčovací služby v Domově sv. Josefa, Žireč 100.000 Kč 
- domov pro osoby se zdravotním postižením v Domově sv. Josefa, Žireč 70.000 Kč 
- odlehčovací služby v hospici Anežky České 30.000 Kč 
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov RIAPS, Procházkova 818, Trutnov 
- kontaktní centrum 45.000 Kč 
- sociální poradenství 20.000 Kč 
- sociální rehabilitace 20.000 Kč, 

3.2.  schválit smlouvy o poskytnutí dotací č. ŠKS/SMDO-2015/0219, ŠKS/SMDO-2015/0220, 
ŠKS/SMDO-2015/0221, ŠKS/SMDO-2015/0222, dle bodu 3.1. tohoto usnesení, 

3.3.  neschválit poskytnutí dotace Oblastní charitě Červený Kostelec, 5. května 1170, Červený 
Kostelec na zdravotní krátkodobé pobyty, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí ŠKS 

4.1.1.  předložit, v případě schválení, starostovi města smlouvy k podpisu, dle bodu 2.1. a 3.1., 
 
 

Termín: 30.03.2015 
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4.1.2.  zveřejnit smlouvy nad 50.000 Kč na úřední desce MěÚ Dvůr Králové nad Labem do 30 dnů 
ode dne uzavření smlouvy. 

 
Termín: 30.04.2015 

 

R/126/2015 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit dodatek č. 3 zřizovací listiny Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem. 

 

R/127/2015 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis kulturní komise RM z 20.01.2015 a 10.02.2015, 

2 .   schva lu je  

2.1.  poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu veřejně prospěšných 
aktivit na úhradu nákladů specifikovaných ve smlouvách následovně:  
Římskokatolická farnost - děkanství Dvůr Králové nad Labem, Palackého 99 (adventní koncerty) 
-10.000 Kč a (noc kostelů) - 5.000 Kč 
Za obnovení památky židovského hřbitova, 28. října 1259, Dvůr Králové nad Labem - (koncert na 
podporu výstavby památníku) 20.000 Kč 
Oddíl Tubrodel Dvůr Králové, Zborovská 893, Náchod - (celoroční činnost) 6.500 Kč 
Český svaz chovatelů, Žireč 8 - (výstava zvířectva a kaktusů) 18.000 Kč 
Klub kaktusářů, 28. října 822, Dvůr Králové nad Labem (výstava kaktusů a sukulentů) - 4.000 Kč 
a (mezinárodní symposium) - 4.000 Kč 
Self defence team  MPDK, Nerudova 1071, Dvůr Králové nad Labem - (reálná sebeobrana 
a prevence)  10.000 Kč 
TJ Sokol Žireč, Žireč 70 - (dětský den) 3.000 Kč a (maškarní ples) 2.000 Kč 
Junák - svaz skautů a skautek, Plk. Švece 1278, Dvůr Králové nad Labem - (celoroční činnost) 
25.000 Kč 
Klub Natura, náměstí Odboje 304, Dvůr Králové nad Labem - (expedice Francie) 15.000 Kč 
Big Band Dvorský, Tyršova 2750, Dvůr Králové nad Labem - (celoroční činnost) 10.000 Kč 
Sbor dobrovolných hasičů Žireč (mladí hasiči - bezpečná budoucnost) 8.000 Kč 
Český svaz včelařů, Štefánikova 155, Dvůr Králové nad Labem (podpora včelařských kroužků) - 
5.000 Kč 
Veteran Car Club, Tyršova 557, Dvůr Králové nad Labem - (Než vypustíme vodu z chladiče) 
10.000 Kč 
Eva Ježková, R. A. Dvorského 2754, Dvůr Králové nad Labem (svatební expo) 5.000 Kč 
Královédvorský chrámový sbor, Krátká 1838, Dvůr Králové nad Labem (činnost spolku) -  
5.000 Kč a (koncert se světovou premiérou) - 5.000 Kč 
Pěvecký spolek Záboj, náměstí V. Hanky 299, Dvůr Králové nad Labem - (činnost spolku)  
20.000 Kč 
Sbor dobrovolných hasičů Verdek, Verdek 35, Dvůr Králové nad Labem - (práce s mládeží)  
4.000 Kč 
Pionýrská skupina J. Wolkera, Sladkovského 301, Dvůr Králové nad Labem - (tábor) 15.000 Kč 
Salagro tour, Dolní Brusnice 96, Bílá Třemešná - (nedělní koncerty od Dvoráků pro Dvoráky) 
15.000 Kč 
Jiří Chlum, Přemyslova 50 , Dvůr Králové nad Labem - (sraz a závody šlapacích aut) 5.000 Kč 
Božena Saifrtová, Žireč 43, Dvůr Králové nad Labem - (historie Žirče ve fotografii) - 5.000 Kč 
Braunův Betlém, Sylvárov 210, Dvůr Králové nad Labem (propagace a záchrana Braunova 
Betléma) 15.000 Kč 
Petra Hrdinová, Rooseveltova 463, Dvůr Králové nad Labem - (večerní pochod betlémem)  
2.000 Kč 
Občanské sdružení SAFARI ARCHA 2007, Štefánikova 2963, Dvůr Králové nad Labem (setkání 
se zvířaty s dětmi a seniory, zájezd do zoo Ostrava) 5.000 Kč 
Komitét pro udržování památek z roku 1866, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové - (instalace 
typového litinového kříže) 15.000 Kč 
Klíč,  královédvorské sdružení pro obnovu památek a společenského života (celoroční činnost) 
10.000 Kč 
Furt venku, Nerudova 986, Dvůr Králové nad Labem - (celoroční činnost) 10.000 Kč 
Dan Šípek, A. Wágnera 2465,Dvůr Králové nad Labem - (DK BLUES BLOK - Gene Jackson, 
Ondřej Štveráček) 5.000 Kč, (DK BLUES BLOK - Norman Beaker) 5.000 Kč, (DK BLUES BLOK - 
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Ztracené iluze) 5.000 Kč, (DK BLUES BLOK - Jan Spálený) 5.000 Kč, (DK BLUES BLOK - 
Štěpán Markovič) 5.000 Kč, (DK BLUES BLOK - Carvin Jones) 5.000 Kč, (Music on) 15.000 Kč, 

2.2.  smlouvy č. ŠKS/SMDO - 2015/0143, ŠKS/SMDO - 2015/0144, ŠKS/SMDO - 2015/0145, 
ŠKS/SMDO - 2015/0146, ŠKS/SMDO - 2015/0147, ŠKS/SMDO - 2015/0148, ŠKS/SMDO - 
2015/0149, ŠKS/SMDO - 2015/0150, ŠKS/SMDO - 2015/0153, ŠKS/SMDO - 2015/0154, 
ŠKS/SMDO - 2015/0156, ŠKS/SMDO - 2015/0157, ŠKS/SMDO - 2015/0158, ŠKS/SMDO - 
2015/0159, ŠKS/SMDO - 2015/0162, ŠKS/SMDO - 2015/0163, ŠKS/SMDO - 2015/0164, 
ŠKS/SMDO - 2015/0166, ŠKS/SMDO - 2015/0167, ŠKS/SMDO - 2015/0174, ŠKS/SMDO - 
2015/0175, ŠKS/SMDO - 2015/0176, ŠKS/SMDO - 2015/0178, ŠKS/SMDO - 2015/0179, 
ŠKS/SMDO - 2015/0180, ŠKS/SMDO - 2015/0181, ŠKS/SMDO - 2015/0182, ŠKS/SMDO - 
2015/0183 v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení, 

3 .   neschva lu je  

3.1.  poskytnutí dotace ZO ČSV včelaři (odborný zájezd), Společnost pro revitalizaci místních drah,  
5. května 560, Jaroměř (Kuksáček), TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem, J. Wolkera 137, Dvůr 
Králové nad Labem (zpravodaj o činnosti), Podkrkonoší žije, o.s., Harantova 976, Hořice (křest 
knihy), 

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

4.1.  schválit poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu veřejně 
prospěšných aktivit na úhradu nákladů specifikovaných ve smlouvách následovně: 
Oblastní charita Červený Kostelec, 5. května 1170, Červený Kostelec - (zahradní slavnosti) 
10.000 Kč 
TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem, nábřeží J. Wolkera 137, Dvůr Králové nad Labem - (tábor) 
5.000 Kč, (dětské šibřinky) 3.000 Kč a (pohádkový pochod) 1.000 Kč 
TJ Sokol Lipnice, Lipnice 120 - (pochod okolo Lipnice a dětský den) 10.000 Kč a (májová 
veselice) 5.000 Kč 
Old Racing Club, Klicperova 2498, Dvůr Králové nad Labem - (Královédvorský okruh o cenu  
F. Šťastného) 50.000 Kč a (Dvorské toulky do Ratibořic) 3.000 Kč, 

4.2.  schválit smlouvy č. ŠKS/SMDO - 2015/0152, ŠKS/SMDO - 2015/0155, ŠKS/SMDO - 2015/0161, 
ŠKS/SMDO - 2015/0177, v souladu s bodem 4.1. tohoto usnesení, 

5 .   souh las í  

5.1.  s vydáním dvou čísel Vlastivědného čtení v roce 2015, 

6 .   uk ládá  
6.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

6.1.1.  předložit, v případě schválení, starostovi města smlouvy k podpisu dle bodu 2.2. a 4.2., 
 
 

Termín: 27.03.2015 
Kontrolní termín: 16.03.2015 

 
 

6.1.2.  zveřejnit smlouvy nad 50.000 Kč na úřední desce MěÚ Dvůr Králové nad Labem do 30 dnů 
ode dne uzavření smlouvy, 

 
Termín: 30.04.2015 

6.2.  vedoucímu RAF 
6.2.1.  zahrnout do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření částku 60.000 Kč do ORJ 16, org. 

368 Vlastivědné čtení, na druhé číslo Vlastivědného čtení. 
 

Termín: 10.03.2015 
 

R/128/2015 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis sportovní komise RM z 28.01.2015 a 10.02.2015, 

2 .   schva lu je  

2.1.  poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu tělovýchovy a sportu na 
úhradu nákladů specifikovaných ve smlouvách následovně:  
Self defence team MPDK, Nerudova 1071, Dvůr Králové nad Labem (sportovní činnost) -  
24.000 Kč 
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Jana Vepřeková, Zborovská 451, Dvůr Králové nad Labem (sportovní činnost) - 8.000 Kč 
Cyklistický klub Dvůr Králové nad Labem, Bílá Třemešná 55 (sportovní činnost) - 10.000 Kč  
a (o nejlepšího cyklistu Královédvorska) - 10.000 Kč  
Sportovně střelecký klub Nové Lesy, Nové Lesy 44 (sportovní činnost) - 3.000 Kč 
Horolezecký oddíl, Lipnice 137, Dvůr Králové nad Labem (sportovní činnost) - 20.000 Kč 
SKK Dvůr Králové nad Labem, Slovany 3051, Dvůr Králové nad Labem (sportovní činnost) - 
40.000 Kč a (OPJ VČO jednoband) - 5.000 Kč 
Taneční skupina Attitude, Slovany 3051, Dvůr Králové nad Labem (sportovní činnost) -  
35.000 Kč a (Zdraví na prvním místě) - 10.000 Kč 
SPMP ČR, pobočný spolek Dvůr Králové n. L., Klazarova 968, Dvůr Králové nad Labem (turnaj 
ve stolním tenise) - 20.000 Kč, 
TJ Sokol Žireč, Žireč 70 (sportovní činnost) - 30.000 Kč a (uliční turnaj volejbal) - 2.000 Kč 
a (turnaj v nohejbale) - 1.500 Kč, 

2.2.  smlouvy č. ŠKS/SMDO - 2015/0091, ŠKS/SMDO - 2015/0092, ŠKS/SMDO - 2015/0093, 
ŠKS/SMDO - 2015/0111, ŠKS/SMDO - 2015/0120, ŠKS/SMDO - 2015/0121, ŠKS/SMDO - 
2015/0122, ŠKS/SMDO - 2015/0169, ŠKS/SMDO - 2015/0199 v souladu s bodem 2.1. tohoto 
usnesení, 

3 .   neschva lu je  

3.1.  poskytnutí dotací Motoklubu Černí jezdci, Nerudova 900, Dvůr Králové nad Labem (13. motosraz 
Černých jezdců) a Rescue Stopaři, Doubravice 28, TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem, nábřeží  
J. Wolkera, Dvůr Králové nad Labem - oddílu gymnastiky (gymnastické soustředění), 

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

4.1.  schválit poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu tělovýchovy 
a sportu na úhradu nákladů specifikovaných ve smlouvách následovně: 
1. HK Dvůr Králové nad Labem, Štítného 3050, Dvůr Králové nad Labem (sportovní činnost) - 
550.000 Kč 
HC Dvůr Králové nad Labem, Čechova 1662, Dvůr Králové nad Labem (sportovní činnost 
mládeže) - 750.000 Kč a (sportovní činnost dospělí) - 272.000 Kč a 20.000 Kč (exhibiční utkání), 
Karate DO, B. Němcové 950, Dvůr Králové nad Labem (sportovní činnost) - 80.000 Kč 
Team DK, Havlíčkova 15, Dvůr Králové nad Labem (sportovní činnost) - 65.000 Kč 
Softball Club, Zborovská 1780, Dvůr Králové nad Labem (sportovní činnost) - 100.000 Kč  
a (MS juniorek Oklahoma City)10.000 Kč 
TJ Sokol Lipnice, Lipnice 120 (sportovní činnost) - 40.000 Kč a (turnaj v nohejbale) - 1.500 Kč 
TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137, Dvůr Králové nad Labem 
(sportovní činnnost) - 292.000 Kč, (oblastní přebor ve skocích na trampolíně) - 2.500 Kč, 
(evropské atletické hry) - 10.000 Kč, (oblastní přebor Teamgym junior) - 8.000 Kč a (účast na 
MČR Teamgym junior) - 7.000 Kč, 
Krasobruslařský klub, Dvůr Králové nad Labem (sportovní činnost) - 230.000 Kč, (Vánoce na 
ledě) - 4.000 Kč a (Vánoční závod) - 13.500 Kč 
Tennis Club, 17. listopadu 485, Dvůr Králové nad Labem (sportovní činnost) - 100.000 Kč 
Angeles Dance Group, Zábřezí 12, Dvůr Králové nad Labem (sportovní činnost) - 90.000 Kč 
Volejbalový klub VK Dvůr Králové nad Labem, Okružní 2319, Dvůr Králové nad Labem (sportovní 
činnost) - 120.000 Kč, (turnaje barevného volejbalu) - 13.500 Kč a (Královédvorský volejbalový 
den) - 6.500 Kč, 

4.2.  schválit smlouvy č. ŠKS/SMDO - 2015/0112, ŠKS/SMDO - 2015/0113, ŠKS/SMDO - 2015/0114, 
ŠKS/SMDO - 2015/0116, ŠKS/SMDO - 2015/0117, ŠKS/SMDO - 2015/0118, ŠKS/SMDO - 
2015/0119, ŠKS/SMDO - 2015/0123, ŠKS/SMDO - 2015/0124, ŠKS/SMDO - 2015/0168, 
ŠKS/SMDO - 2015/0170, ŠKS/SMDO - 2015/0171, ŠKS/SMDO - 2015/0200 v souladu s bodem 
4.1. tohoto usnesení, 

4.3.  neschválit poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Dvůr Králové nad Labem, nábřeží J. Wolkera 
137, Dvůr Králové nad Labem na sportovní činnost, na projekty: Podzvičinský turnaj dvojic, Běh 
Safari, neckyádu, O pohár radnice města, závody žáků na divoké vodě, Krakonošovo Labíčko - 
kajakcross. 

5 .   uk ládá  
5.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

5.1.1.  předložit, v případě schválení, starostovi města smlouvy dle bodů 2.2. a 4.2. k podpisu, 
 
 

Termín: 30.03.2015 
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5.1.2.  zveřejnit smlouvy nad 50.000 Kč na úřední desce MěÚ Dvůr Králové nad Labem do 30 dnů 
ode dne uzavření smlouvy. 

 
Termín: 30.04.2015 

 

R/129/2015 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  termíny zápisů do mateřských škol zřizovaných městem Dvůr Králové nad Labem - do Mateřské 
školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 a Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, 
Elišky Krásnohorské 2428, ve dnech 29.04.2015 od 10:00 hodin do 14:00 hodin a 30.04.2015 od 
12:00 hodin do 14:00 hodin, pro školní rok 2015/2016, 

2 .   bere  na  vědom í 

2.1.  kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol zřizovaných městem 
Dvůr Králové nad Labem, dle přílohy č. 2 a 3. 

 

R/130/2015 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  omezení provozu Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 a Mateřské školy, 
Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428, v měsíci červenci a srpnu roku 2015, dle 
přílohy č. 1 a 2, v tomto období bude vždy zabezpečen provoz v některém pracovišti mateřských 
škol. 

 

R/131/2015 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  odpisový plán Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884, dle přílohy č. 2. 

 

R/132/2015 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s připojením se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet", 

1.2.  s vyvěšením tibetské vlajky 10.03.2015 na budově MěÚ Dvůr Králové nad Labem čp. 38, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  vyvěsit 10.03.2015 tibetskou vlajku na budovu MěÚ Dvůr Králové nad Labem čp. 38. 
 

Termín: 10.03.2015 
 

R/133/2015 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  došlé nabídky na provozovatele pravidelných prodejních-všeobecných trhů na náměstí  
T. G. Masaryka v roce 2015, 

2 .   schva lu je  

2.1.  výběr provozovatele pravidelných prodejních-všeobecných trhů na náměstí T. G. Masaryka ve 
Dvoře Králové nad Labem v roce 2015 - TRHY ALEŠ - Radek Aleš, Na Rozhraní 619/40,  
321 00 Plzeň, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  zajistit sepsání smlouvy mezi vybraným provozovatelem trhů dle bodu 2.1. a Technickými 
službami města Dvora Králové nad Labem, které mají náměstí T. G. Masaryka ve výpůjčce, 
s ohledem na již oznámená užívání náměstí T. G. Masaryka. 

 
 

Termín: 20.03.2015 
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R/134/2015 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  došlé nabídky na provozovatele pravidelných farmářských trhů na náměstí T. G. Masaryka v roce 
2015, 

2 .   schva lu je  

2.1.  výběr provozovatele farmářských trhů na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem  
v roce 2015 - Občanské sdružení BOKOUŠ, Velká Bukovina 67, 552 04 Chvalkovice. 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  zajistit sepsání smlouvy mezi vybraným provozovatelem trhů dle bodu 2.1 a Technickými 
službami města Dvora Králové nad Labem, které mají náměstí T. G. Masaryka ve výpůjčce, 
s ohledem na již oznámená užívání náměstí T. G. Masaryka. Ve smlouvě stanovit 
dvoutýdenní výpovědní lhůtu bez udání důvodu a zajistit, aby povolení zvláštního užívání 
komunikace (ODP) bylo ukončeno současně s ukončením smlouvy o pořádání 
pravidelných farmářských trhů.  

 
 

Termín: 20.03.2015 
 

R/135/2015 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zprávu o činnosti Komise pro občanské záležitosti v roce 2014. 

 

R/136/2015 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zprávu o vyřizování stížností a petic přijatých v roce 2014. 

 

R/137/2015 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   nedoporuču je  zas tup i te ls t vu  měs ta  

1.1.  uložit KTÚ zpracovat obecně závaznou vyhlášku města, která by omezovala hlučné činnosti 
(užívání např. travní sekačky, křovinořezů, cirkulárek, motorových pil, brusek) v neděli a ve 
státních svátcích. 

 

R/138/2015 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  aby v souladu s § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, navrhlo jako zástupce města Dvůr Králové nad Labem do dozorčí rady 
Městských vodovodů a kanalizací Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., Kateřinu Pospíšilovou, 
referentku odboru RAF MěÚ Dvůr Králové nad Labem. 

 

R/139/2015 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, jmenovat dalším členem osadního výboru Žireč Vladimíra Mertlíka, bytem 
Žireč 43, s platností od 11.03.2015. 

 

R/140/2015 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  vzít na vědomí oznámení o konání valné hromady Krematoria a. s. Jaroměř 24.04.2015. 

 

 

 



Strana 16/17 

R/141/2015 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  a  vydává  

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. 1/2015 O separaci odpadů na 
pracovišti s účinností od 01.03.2015 a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2 .   nesouh las í  

2.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OŽP 

3.1.1.  předložit starostovi města k podpisu vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem  
č. 1/2015 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení. 

 
Termín: 27.02.2015 

 

R/142/2015 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu o využití systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného městem Dvůr 
Králové nad Labem č. OŽP/OSTA-2015/0225 se společností  ZOO Dvůr Králové a. s., 
Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 27478246, v souladu s bodem 1.1. 
tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OŽP 

2.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 16.03.2015 
 

R/143/2015 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s pořízením dat od Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, Nábřežní 1326, 
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, IČ: 00020681, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o předání dat z IDC ÚHÚL č. OŽP/OSTA-2015/0227 se společností  Ústav pro 
hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs nad Labem - 
Stará Boleslav, IČ: 00020681, 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. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 16.03.2015 
 

R/144/2015 - 13. 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 
a 14.01.2015. 

 

R/145/2015 - 13. 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.  plnění úkolů z usnesení přijatých zastupitelstvem města. 
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R/146/2015 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  program 3. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného v úterý 
10.03.2015 od 16 hodin v sále Hankova domu. 

 
1. Zahájení 
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 
3. Výbory ZM  
4. Projednání návrhu občanů na vydání vyhlášky o regulaci hlučných činností  
5. Zástupce města do dozorčí rady Městských vodovodů a kanalizací Dvůr Králové nad 

Labem, s. r. o. 
6. Majetkové záležitosti 
7. Rekonstrukce hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a hendikepované turisty - Dvůr 

Králové nad Labem 
8. Dotace na podporu tělovýchovy a sportu  
9. Dotace na veřejně prospěšné aktivity 
10. Dotace na podporu sociálních služeb, služeb souvisejících a na podporu zdravotnictví 
11. Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem 
12.         Informace o konání valné hromady Krematoria a. s. 
13.         Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby 
14. Rozpočtové opatření č. 12 pro rok 2014 
15. Opatření v případě nepříznivého vývoje příjmové stránky rozpočtu města v roce 2015 
16. Smlouva o závazku veřejné služby - dětská lékařská služba první pomoci 
17. Rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2015 
18. Diskuze 
19. Závěr. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Jan Jarolím v. r.  
starosta města 

Alexandra Jiřičková v. r.  
místostarostka 

 
 

  
  
 

 


