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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

15. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 24.03.2015 

 

R/169/2015 - 15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se záměrem realizovat projekt "Zpevnění stanovišť kontejnerů na elektrozařízení", 

2 .   schva lu je  

2.1.  záměr podání žádosti o poskytnutí příspěvku na projekt "Zpevnění stanovišť kontejnerů na 
elektrozařízení" z Fondu ASEKOL a pověřuje starostu města podpisem této žádosti, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OŽP 

3.1.1.  zajistit podání žádosti o příspěvek dle bodu 2.1. tohoto usnesení z Fondu ASEKOL. 
 

Termín: 31.03.2015 
 

R/170/2015 - 15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zprávu o stavu pohledávek k 31.12.2014, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  nadále zajišťovat úkoly vyplývající z kontroly stavu pohledávek a věnovat maximální péči 
pohledávkám na obhospodařovaném úseku včetně navrhování možností dalších způsobů 
řešení správy pohledávek města. 

 
Termín: 31.08.2015 

 
2.2.  zastupiteli pověřenému řízením Městské policie DKNL 
 

2.2.1.  zajistit pravidelné a průběžné předávání pohledávek po lhůtě, vznikajících na úseku 
činnosti městské policie, k dalšímu vymáhání odboru RAF. 

 
Termín: 31.12.2015 

Termín: průběžně 
 

R/171/2015 - 15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, časový harmonogram, okruh 
navržených uchazečů, zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy o dílo a realizaci akce: 
"Oprava opěrné zdi ve Dvoře Králové nad Labem, městské části Verdek" v souladu s článkem 4, 
odst. 4 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2013 - Pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, 
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1.2.  zveřejnění této veřejné zakázky v souladu s článkem 4, bod 4 vnitřního předpisu města Dvůr 
Králové nad Labem č. 19/2013 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
městem Dvůr Králové nad Labem, 

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

1.4.  složení hodnotící komise včetně náhradníků v předloženém znění, 

1.5.  použití pískovcových bloků ze skládky Technických služeb města Dvora Králové nad Labem 
k doplnění chybějícího kamenného obkladu nové opěrné zdi, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech, 
 

Termín: 13.04.2015 
 

2.1.2.  zajistit, aby členové hodnotící komise a zároveň komise pro otevírání obálek (případně 
náhradníci za členy komise) zahájili svoji činnost prvním dnem jednání 13.04.2015 před 
otevíráním obálek s doručenými nabídkami, 

 
Termín: 13.04.2015 

 
2.2.  řediteli technických služeb města 

2.2.1.  zajistit vyjmutí pískovcových bloků, které budou použity k obkladu zdi, ze skladové 
podrozvahové evidence. 

 
Termín: 01.10.2015 

 

R/172/2015 - 15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  usnesení č. R/66/2015 - 11. Rada města Dvůr Králové nad Labem z 10.02.2015, kterým rozhodla 
o výběru nejvhodnější nabídky na službu na zajištění TDS a koordinátora BOZP při realizaci 
akce: "Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem a rekonstrukce kanalizace", 

2 .   rozhodu je  

2.1.  o zrušení podlimitní veřejné zakázky na služby: Technický dozor stavebníka a koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při akci: „Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad 
Labem a rekonstrukce kanalizace" v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, v platném znění, protože v průběhu zadávacího řízení se vyskytly 
důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím 
řízení pokračoval, a pověřuje starostu města podpisem ”Oznámení o zrušení zadávacího řízení”, 

3 .   schva lu je  

3.1.  Písemnou zprávu zadavatele a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucímu RISM 

4.1.1.  odeslat písemné oznámení o zrušení zadávacího řízení všem známým zájemcům  
či uchazečům, 

Termín: 26.03.2015 
 

4.1.2.  odeslat oznámení o zrušení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, 
 

Termín: 27.03.2015 
4.1.3.  zveřejnit Písemnou zprávu zadavatele na profilu zadavatele, 
 

Termín: 08.04.2015 
 

4.2.  vedoucímu RAF 
4.2.1.  zahrnout použití uvolněných finančních prostředků do návrhu nejbližšího rozpočtového 

opatření, které bude projednávané zastupitelstvem města. 
 

Termín: 10.06.2015 
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R/173/2015 - 15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se záměrem realizovat projekt: "Na kole bezpečně - Zprůchodnění centra města pro cyklisty 
v obou směrech", 

2 .   schva lu je  

2.1.  podání žádosti o grant společnosti Škoda auto na realizaci akce: "Na kole bezpečně - 
Zprůchodnění centra města pro cyklisty v obou směrech", 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  zajistit podání žádosti o grant společnosti Škoda auto. 
 

Termín: 30.04.2015 
 

R/174/2015 - 15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s žádostí o prodloužení termínu pro zajištění zřízení odběrného zařízení v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, parc. č. 2649/1 (nová ČOV), a tím i zajištění provedení úpravy distribuční soustavy 
vyplývající ze smlouvy č. 14_SOBS02_4120988833 - RIM/BUDO-2014/0368 čl. III odst. 3) se 
společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly 
o dalších 12 měsíců, tj. do 15.08.2016, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  zajistit podání výše uvedené žádosti. 
 

Termín: 31.03.2015 
 

R/175/2015 - 15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s vyřazením nepotřebných materiálových zásob formou darování za podmínky uzavření darovací 
smlouvy s Janem Albertem, ****** ****, **** ******* *** ***** a Márií Kňákalovou, ********* ***, **** 
******* *** *****, 

2 .   uk ládá  
2.1.  řediteli technických služeb města 

2.1.1.  uzavřít darovací smlouvy dle bodu 1.1. tohoto usnesení. 
 

Termín: 31.03.2015 
 

R/176/2015 - 15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 32 v čp. 57, na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem 
k 31.03.2015, s Mariyí Radetskou, bytem ******* ** ** ******** **, **** ******* *** *****, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2015/0301 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 o ukončení nájemní smlouvy dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi 
města k podpisu. 

 
Termín: 31.03.2015 

 

R/177/2015 - 15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s provedením zateplení v části pozemkové parcely č. 3913 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem a se 
vstupem na pozemkovou parcelu č. 3913 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
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2.   schva lu je  

2.1.  smlouvu o umístění a právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2015/0306 dle bodu 1.1. tohoto 
usnesení se Střední školou informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 
2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 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: 03.04.2015 
 

R/178/2015 - 15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 13 v čp. 1250, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, Vendulce 
Suchomelové, ******* ******** ****, **** ******* *** *****, odchylně od Pravidel pro hospodaření 
s městskými byty, na dobu určitou 1 rok, od 15.04.2015 do 14.04.2016, za smluvní nájemné ve 
výši 3.260 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2015/0280 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: 31.03.2015 
 

R/179/2015 - 15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 51 v čp. 1982, nábřeží Benešovo ve Dvoře Králové nad Labem 
k 31.03.2015, s Bohumírem Kovářem, ******* ******** ****, **** ******* *** *****, * 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2015/0305 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3.  pronájem bytu č. 21 v čp. 1982, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, Bohumíru 
Kovářovi, ******* ******** ****, **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 01.04.2015, za smluvní 
nájemné 4.409 Kč/měsíc, za předpokladu, že uvolní k 31.03.2015 byt č. 51 v čp. 1982, nábřeží 
Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, 

1.4.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2015/0304 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 dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle bodu 1.2. a nájemní smlouvu dle bodu 
1.4. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

 
Termín: 31.03.2015 

 

R/180/2015 - 15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 24 v čp. 950, ul. Boženy Němcové, Dvůr Králové nad Labem, Miluši 
Hlaváčkové, ****** ******* ***, **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 25.03.2015 do 24.03.2017, 
za smluvní nájemné 2.425 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2015/0293 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: 25.3.2015 
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R/181/2015 - 15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  dosavadní způsob vyřizování žádostí o kácení stromů na pozemcích ve vlastnictví města Dvůr 
Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  pozastavení výkonu vydaných rozhodnutí odborem OŽP pod č. j. OŽP/51550-2014/11810-
2014/sim, OŽP/11162-2014/1811-2014/sim,  OŽP/19441-2014/3069-2014/sim, OŽP/28424-
2014/5022-2014/sim, OŽP/57135-2014/13379-2014/sim, OŽP/65649-2014/15882-2014/sim, 
OŽP/66734-2014/16168-2014/sim, OŽP/67111-2014/sim 16273-2014/sim, OŽP/70608-2014/sim 
17627-2014/sim, OŽP/7207-2014/1160-2014/sim, OŽP/8919-2014/1423-2014/sim, 

2.2.  nový postup v rámci podaných žádostí o kácení stromů na pozemcích ve vlastnictví města Dvůr 
Králové nad Labem s platností od 25.03.2015, 

3 .   ruš í  

3.1.  pověření k podání žádostí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 1 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a k podání oznámení 
o kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, v platném znění na základě usnesení RM číslo R/403-2.3./2014 - 136. RM 
z 03.06.2014 s platností od 25.03.2015. 

4 .   uk ládá  
4.1.  řediteli technických služeb města 

4.1.1.  pokácet stromy na základě vydaných rozhodnutí odborem OŽP po č. j. OŽP/16502-
2014/2576-2014/sim, OŽP/65642-2014/15876-2014/sim, OŽP/67107-2014/sim 16272-
2014/sim, OŽP/70609-2014/17628-2014/sim, OŽP/7205-2014/1158-2014/sim, OŽP/72085-
2014/sim 17933-2014/sim.  

Termín: 15.04.2015 
 

R/182/2015 - 15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením vodovodní, kanalizační, elektrické přípojky v části pozemkové parcely č. 833/10  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, zřízením sjezdu na pozemkovou parcelu č. 833/10 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem a se vstupem na pozemkovou parcelu č. 833/10 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o umístění a právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2015/0307 dle bodu 1.1. tohoto 
usnesení s Jakubem a Annou Zítkovými, ***** ***, ******* * ****** *** ** 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: 03.04.2015 
 

R/183/2015 - 15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením kanalizační přípojky, plynovodní přípojky v části pozemkové parcely č. 569/1  
v k. ú. Lipnice u Dvora Králové, zřízením zpevněného vjezdu na části pozemkové parcely  
č. 569/1 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové a se vstupem na pozemkovou parcelu č. 569/1  
v k. ú. Lipnice u Dvora Králové, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o umístění a právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2015/0308 dle bodu 1.1. tohoto 
usnesení s Jiřím a Ing. Veronikou Stárkovými, ********* ****, **** ******* *** ***** 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: 03.04.2015 
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R/184/2015 - 15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 1108/2 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: 30.03.2015 

 

R/185/2015 - 15. 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. 486/1 o výměře 312 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem ve veřejném zájmu od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 a zřízení věcného práva k pozemkové 
parcele č. 486/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  schválit smlouvu o bezúplatném převodu majetku a smlouvu o zřízení věcného práva  
č. 21/52/2015 (ES-OEMM/OSTA- 2015/0303) dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřit starostu 
města jejím podpisem. 

 

R/186/2015 - 15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informaci, že na výzvu k podání nabídek na pronájem garáže č. 2 v čp. 1296 v ulici Komenského, 
Dvůr Králové nad Labem, dle zveřejnění č. 16/2015, nereagoval žádný zájemce, 

2 .   vyzývá  

2.1.  případné zájemce k podání nabídky na pronájem garáže č. 2 v čp. 1296 v ulici Komenského ve 
Dvoře Králové nad Labem, za podmínek stanovených usnesením č. R/85/2015 - 11. Rada města 
Dvůr Králové nad Labem z 10.02.2015,  

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

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

 
Termín: 31.03.2015 

 

R/187/2015 - 15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z jednání likvidační komise 11.03.2015, 

2 .   schva lu je  

2.1.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 2 ekologickou likvidací, 

2.2.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 3 ekologickou likvidací, 

2.3.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 4 ekologickou likvidací, 

2.4.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 5 prodejem Josefu Pácaltovi za zůstatkovou cenu  
200 Kč vč. DPH, 

2.5.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 6 ekologickou likvidací, 

2.6.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 7 darováním jednotlivým příspěvkovým organizacím 
města dle přílohy č. 12, 

2.7.  vyřazení poplachové trubky ič 0113720012 darováním Ondřeji Kudrnáčovi, u ostatního movitého 
majetku dle přílohy č. 8 vyřazení ekologickou likvidací, 

2.8.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 9 ekologickou likvidací, 

2.9.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 10 ekologickou likvidací, 

2.10.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 11 ekologickou likvidací, 

2.11.  kupní smlouvu č. VVS/KUPN-2014/68670 dle bodu 2.4. tohoto usnesení a pověřuje starostu 
města jejím podpisem, 
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2.12.  vzor darovací smlouvy dle bodu 2.6. tohoto usnesení, 

2.13.  darovací smlouvu č. OEMM/DAR-2015/0345 dle bodu 2.7. tohoto usnesení a pověřuje starostu 
města jejím podpisem.  

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  zajistit dohled nad vyřazením věcí a doložení schváleného způsobu likvidace věcí 
z majetku dle částí 2.1. až 2.3. tohoto usnesení, 

Termín: 03.04.2015 
 

3.1.2.  předložit starostovi města k podpisu darovací smlouvu na darování poplachové trubky dle 
části 2.7. a 2.13. tohoto usnesení, 

Termín: 03.04.2015 
3.2.  vedoucí VVS 

3.2.1.  zajistit dohled nad vyřazením věcí a doložení schváleného způsobu likvidace majetku dle 
části 2.4., 2.5., 2.9. a 2.10. tohoto usnesení, 

Termín: 03.04.2015 
 

3.2.2.  předložit starostovi města k podpisu kupní smlouvu na prodej 1 ks mobilního telefonu dle 
části 2.4. a 2.11. tohoto usnesení, 

Termín: 03.04.2015 
3.3.  vedoucímu OI 

3.3.1.  zajistit dohled nad vyřazením věcí a doložení schváleného způsobu likvidace majetku dle 
části 2.6. tohoto usnesení, 

Termín: 03.04.2015 
 

3.3.2.  předložit starostovi města k podpisu darovací smlouvy na 42 ks monitorů a 17 ks PC dle 
části 2.6. a 2.12. tohoto usnesení, 

Termín: 03.04.2015 
3.4.  vedoucímu KRI 

3.4.1.  zajistit dohled nad vyřazením věcí a doložení schváleného způsobu likvidace majetku dle 
části 2.7. tohoto usnesení, 

Termín: 03.04.2015 
3.5.  vedoucímu RISM 

3.5.1.  zajistit dohled nad vyřazením věcí a doložení schváleného způsobu likvidace majetku dle 
části 2.8. tohoto usnesení, 

Termín: 03.04.2015 
3.6.  vedoucímu RAF 

3.6.1.  zahrnout příjmové finanční prostředky do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření. 
 

Termín: 03.04.2015 
 

R/188/2015 - 15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s darováním a výsadbou 2 ks lip srdčitých na pozemky města Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  darovací smlouvu č. OEMM/DAR-2015/0315 a smlouvu o následné péči č. OEMM/OSTA-
2015/0316 se zájmovým ústavem Sázíme stromy, z. ú. se sídlem Libochovická 1072/11, Dolní 
Chabry, 184 00 Praha 8, IČ 02626870 dle přílohy č. 2 a 3 a pověřuje starostu města jejich 
podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 31.03.2015 
 

R/189/2015 - 15. 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, 
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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: 30.03.2015 

 

R/190/2015 - 15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z památkové komise RM z 04.03.2015, 

2 .   souh las í  

2.1.  s návrhem na rozdělení finančních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury ČR z "Programu 
obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" dle přílohy č. 2, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

3.1.1.  pokračovat v jednání se Střední průmyslovou školou kamenickou a sochařskou v Hořicích 
o zapůjčení sochařských děl, 

Termín: 31.05.2015 
3.2.  vedoucímu RISM 

3.2.1.  zajistit potřebná stanoviska pro realizaci umístění šachového stolku na náměstí  
T. G. Masaryka, 

Termín: 31.05.2015 
 

3.2.2.  zajistit realizaci rekonstrukce kašny u městského muzea v Kohoutově dvoře včetně 
vyčištění s archeologickým průzkumem a úpravou bezprostředního okolí. 

 
Termín: 31.12.2015 

 

R/191/2015 - 15. 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, 
Mateřskou školou Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428 a Mateřskou školou Dvůr 
Králové nad Labem, Drtinova 1444 o dotace z rozpočtu ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy na rok 2015, a to z rozvojového programu: Podpora zabezpečení škol a školských 
zařízení v roce 2015, č. j. MŠMT - 2157/2015-1, 

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/192/2015 - 15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádostí Hankova domu, městského kulturního zařízení do grantových programů 
společnosti Auto Škoda - Škoda dětem a Tady jsem doma - na  11. ročník soutěže Zvíře není 
věc, 21. ročník Dnů R. A. Dvorského a na historickou slavnost u příležitosti 745 let od první 
písemné zmínky o městě a do grantového programu Nadace ČEZ - Podpora regionů - na  
21. ročník Dnů R. A. Dvorského a historickou slavnost u příležitosti 745 let od první písemné 
zmínky o městě, 
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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/193/2015 - 15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádostí o granty Základní školou Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 
a Základní školou Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, na projekt Erasmus+, 
Klíčová akce 2, vyhlášeného Domem zahraniční spolupráce, Praha 1, Na Poříčí 1035/4, na 
projekty „Záhady a tajemství evropských hlavních měst", „Zdravý život - zdravá mysl" a „Jobs 
past and now", 

2 .   souh las í  

2.1.  s přijetím finančních prostředků v případě kladného vyřízení žádostí podaných Základní školou 
Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 a Základní školou Strž, Dvůr Králové nad 
Labem. E. Krásnohorské 2919 o granty uvedené v bodě 1.1. tohoto usnesení. 

 

R/194/2015 - 15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  obsah zápisu do kroniky města za rok 2012, 

2 .   uk ládá  
2.1.  tajemníkovi MěÚ 

2.1.1.  zajistit tisk 5 ks kroniky za rok 2012. 
 

Termín: 29.05.2015 
 

R/195/2015 - 15. 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 č. 3/2015 pro správu a vymáhání pohledávek s účinností od 
25.03.2015 a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2 .   nesouh las í  

2.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města Dvůr Králové nad 
Labem. 

 

 
 
 
 

 
Jan Jarolím v. r.  
starosta města 

Alexandra Jiřičková v. r.  
místostarostka 

 
 

  
  
 

 


