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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

17. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 07.04.2015 

 

R/197/2015 - 17. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  žádost občanů z 16.03.2015 o zrušení části usnesení č. R/166/2015 - 14. Rada města Dvůr 
Králové nad Labem týkající se posunutí dopravních značek v ulici Krkonošská, 

2 .   ruš í  

2.1.  část usnesení č. R/166/2015 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem a to v bodech 3.1. 
a 5.2.1., 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu ODP 

3.1.1.  informovat žadatele o zrušení části usnesení dle bodu 2.1. 
 

Termín: 17.04.2015 
 

R/198/2015 - 17. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se záměrem realizovat projekt „Odpadový kalendář - rok 2016", 

1.2.  se záměrem realizovat projekt „Rozvoj integrovaného systému nakládání s komunálními odpady 
- podpora domácího kompostování", 

2 .   schva lu je  

2.1.  podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Odpadový kalendář - rok 2016" a pověřuje 
starostu města podpisem této žádosti, 

2.2.  podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Rozvoj integrovaného systému nakládání 
s komunálními odpady - podpora domácího kompostování" a pověřuje starostu města podpisem 
této žádosti, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OŽP 

3.1.1.  zajistit podání žádostí o dotace dle bodu 2.1. a 2.2. tohoto usnesení z dotačního programu 
Královéhradeckého kraje. 

 
Termín: 16.04.2015 

 

R/199/2015 - 17. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodloužení pojistného vztahu mezi městem Dvůr Králové nad Labem a Kooperativou 
pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group, Praha 8, Pobřežní 665/21 na pojištění plavidla 
s vlastním strojním pohonem MARINE Y16, 

1.2.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení Dodatek č. 6 k pojistné smlouvě  
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č. 7720375320 (ES č. RAF/POJI-2009/2275-D6) s Kooperativou pojišťovnou, a. s., Vienna 
Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21 na pojištění plavidla s vlastním strojním 
pohonem  MARINE Y16 a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostovi města k podpisu Dodatek č. 6. k pojistné smlouvě č. 7720375320   
(ES č. RAF/POJI-2009/2275-D6) - pojištění plavidla MARINE Y16 v souladu s bodem 1.2. 
tohoto usnesení. 

 
Termín: 10.04.2015 

 

R/200/2015 - 17. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s uzavřením potřebných smluv pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění 
stavby připravované akce - malá okružní křižovatka v lokalitě "u oční školy" a přeložka sítí 
technické infrastruktury, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu č. RISM/OSTA-2015/0356 mezi Správou silnic Královéhradeckého kraje, se sídlem 
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové-Plačice a městem Dvůr Králové nad Labem s názvem 
"Smlouva o právu provést stavbu" a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.2.  smlouvu č. RISM/OSTA-2015/0360 mezi O2 Czech Republic a. s., se sídlem za Brumlovkou 
266/2, 140 22 Praha 4 a městem Dvůr Králové nad Labem s názvem "Smlouva s vlastníkem 
technické infrastruktury o novém umístění stávající infrastruktury" a pověřuje starostu města jejím 
podpisem, 

2.3.  smlouvu č. RISM/OSTA-2015/0359 mezi ČEZ Distribuce a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín a městem Dvůr Králové nad Labem s názvem "Smlouva o smlouvě 
budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie" 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  předložit smlouvy dle bodu 2.1., 2.2. a 2.3. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 15.04.2015 
 

R/201/2015 - 17. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu o odvádění odpadních vod s obcí Vítězná pro odběrné místo č. p. 50 v k. ú. Komárov 
u Dvora Králové nad Labem evidovanou pod č. RISM/POSS-2015/0364 a pověřuje starostu 
města jejím podpisem, 

1.2.  dodatek č. RISM/POSS-2015/0364-D-1 ke smlouvě č. RISM/POSS-2015/0364 o fakturaci 
stočného na nájemce nemovitosti č. p. 50 a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 1.1. a dodatek dle bodu 1.2. starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 14.04.2015 
 

R/202/2015 - 17. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  přidělení sociálního bytu v mimořádně tíživé životní situaci Tomášovi Lukešovi, ** ** ******** *** 
**, **** ******* *** ****** 

 

R/203/2015 - 17. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 22 v čp. 950, ul. Boženy Němcové, Dvůr Králové nad Labem, jako bytu 
sociálního, přiděleného v mimořádně tíživé životní situaci, Janě Hermanové, ****** ******* *** ***, 
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**** ******* *** *****, na dobu určitou 1 rok, od 24.04.2015 do 23.04.2016, za smluvní nájemné 
2.644 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2015/0329 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: 24.04.2015 
 

R/204/2015 - 17. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 23 v čp. 734, ul. Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem, jako bytu sociálního, 
přiděleného v mimořádně tíživé životní situaci, Miroslavu Hegrovi, *********** *** ***, **** ******* *** 
***** * Markétě Hegrové, *********** *** ***, **** ******* *** *****, na dobu určitou 1 rok, od 
01.05.2015 do 30.04.2016, za smluvní nájemné 2.609 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2015/0330 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: 29.04.2015 
 

R/205/2015 - 17. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výsledek vyhodnocení nabídky na prodej bytové jednotky č. 1068/11, nábřeží Benešovo, Dvůr 
Králové nad Labem:  
1. místo: David Vyšohlíd, ************ ***, *** ** **** ******* *** *****, 

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

2.1.  schválit prodej bytové jednotky č. 1068/11 v domě čp. 1068, nábřeží Benešovo v obci  
a k. ú. Dvůr Králové nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu 
čp. 1068 a st. p. č. 1338 ve výši 536/1999 Davidu Vyšohlídovi, bytem ************ ***, *** ** **** 
******* *** *****, za celkovou kupní cenu 685.000 Kč, 

2.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2015/0363 dle bodu 2.1. tohoto usnesení a pověřit 
starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RAF 

3.1.1.  zahrnout příjmové finanční prostředky v celkové výši 685.000 Kč do návrhu nejbližšího 
rozpočtového opatření. 

 
Termín: 31.05.2015 

 

R/206/2015 - 17. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výsledek vyhodnocení nabídky na prodej bytové jednotky č. 2300/32, ul.  Leoše Janáčka, Dvůr 
Králové nad Labem:  
1. místo: Jiří Ponikelský, ** ****** ****, *** ** **** ******* *** ***** a Pavlína Kuhnová, ********* ****, 
*** ** **** ******* *** *****, 

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

2.1.  schválit prodej bytové jednotky č. 2300/32 v domě čp. 2300, ul. Leoše Janáčka v obci  
a k. ú. Dvůr Králové nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu 
čp. 2300 a st. p. č. 3406 ve výši 8469/46184 Jiřímu Ponikelskému, ***** ** ****** ****, *** ** **** 
******* *** ***** a Pavlíně Kuhnové, ********* ****, *** ** **** ******* *** *****, za celkovou kupní 
cenu 935.800 Kč, 

2.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2015/0362 dle bodu 2.1. tohoto usnesení a pověřit 
starostu města jejím podpisem, 
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3.   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RAF 

3.1.1.  zahrnout příjmové finanční prostředky v celkové výši 935.800 Kč do návrhu nejbližšího 
rozpočtového opatření. 

 
Termín: 31.05.2015 

 

R/207/2015 - 17. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit prodej stavebních parcel č. 4114 o výměře 127 m2, č. 4115 o výměře 41 m2, č. 4116 
o výměře 45 m2, č. 4117 o výměře 22 m2, č. 4118 o výměře 74 m2, všechny v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem, bez staveb, za kupní cenu 500 Kč/m2, tj. celkem za kupní cenu 154.500 Kč 
a pozemkové parcely č. 1870/3 o výměře 1 259 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní 
cenu 200 Kč/m2, tj. celkem za kupní cenu 251.800 Kč společnosti LUKAS EKO s. r. o., Slovany 
3051, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2015/0333 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/208/2015 - 17. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části stavební parcely č. 2631/1 ve výši podílu 680/16260 z celkové výměry 81 m2  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za cenu 9 Kč/m2/rok, tj. celkové roční nájemné 27 Kč/rok, 
Jaroslavě Březinové, *********** ****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE-2015/0355 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 smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 30.04.2015 
 

R/209/2015 - 17. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 3658/1, č. 3828, 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. sml. 7700072233_1/BVB  
(ES-OEMM/BUDO-2015/0334) 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 OEMM 

3.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 24.04.2015 

 

R/210/2015 - 17. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 2082/31, č. 3752/2, č. 4139, 
č. 4150, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem dle geometrického plánu 4503-1001/2015 za 
jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.600 Kč bez příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene č. 9900082195/1/2015 (ES-OEMM/VB-2015/0335) s RWE 
GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, která je na základě plné moci zastoupena 
společností RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno a Václavem 
Hampelem, ******** ***, *** ** **** ******* *** ***** a pověřuje starostu města jejím podpisem, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 30.04.2015 
 

R/211/2015 - 17. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem částí stavebních parcel č. 4016, č. 4017/1, č. 4017/2, č. 4018/1, č. 4018/2, č. 4019 ve 
výši podílu 1/48 z celkové výměry, která činí 827 m2, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za 
cenu 9 Kč/m2/rok, tj. celkové roční nájemné 153 Kč/rok, Patrikovi Antonínovi, ********* ****, *** ** 
**** ******* *** *****, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE-2015/0352 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 smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 30.04.2015 
 

R/212/2015 - 17. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3629/1 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem dle geometrického plánu č. 4373-218/2013 za jednorázovou finanční náhradu ve výši 
2.000 Kč včetně příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2011220/2 (ES-OEMM/VB-
2015/0336) 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: 17.04.2015 
 

R/213/2015 - 17. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3624 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem dle geometrického plánu č. 4514-236/2013 za jednorázovou finanční náhradu ve výši 
2.420 Kč včetně příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2011217/2 (ES-OEMM/VB-
2015/0337) 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: 17.04.2015 
 

R/214/2015 - 17. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 2039/11, č. 2039/33,  
č. 3752/2, č. 3821, č. 4132, č. 4133, č. 4134, č. 4136, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
v rozsahu dle geometrického plánu č. 4472-274/2014 za jednorázovou finanční náhradu ve výši 
85.426 Kč včetně příslušné sazby DPH, 
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1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene č. sml. 7700071671/1/VB-1 (ES OEMM/VB-2015/0339) 
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, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 17.04.2015 
 

2.2.  vedoucímu RAF 
2.2.1.  zahrnout příjmové finanční prostředky v celkové výši 70.600 Kč do návrhu nejbližšího 

rozpočtového opatření. 
 

Termín: 31.05.2015 
 

R/215/2015 - 17. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 690/7, č. 3596/1, obě  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, v rozsahu dle geometrického plánu č. 4465-228/2014 za 
jednorázovou finanční náhradu ve výši 64.130 Kč včetně příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene č. sml. 55200/1/VB-4 (ES-OEMM/VB-2015/0340) s RWE 
GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, která je na základě plné moci zastoupena 
společností RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 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: 17.04.2015 
 

R/216/2015 - 17. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit nabytí pozemkových parcel č. 300/3, č. 300/7, obě v k. ú. Sylvárov od České republiky, 
Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, a to z důvodu 
zajištění přístupu k nemovitostem pro občany, 

1.2.  pověřit starostu města podpisem žádosti o převod pozemkových parcel č. 300/3, č. 300/7, obě 
v k. ú. Sylvárov. 

 

R/217/2015 - 17. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu z 13.07.2012 na pozemkovou parcelu č. 4200 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
o výměře 156 m2 uzavřeného s Václavem Čeplem, ****** ***, *** ** **** ******* *** *****, dohodou 
k 30.04.2015, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2015/0341 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: 30.04.2015 
 

R/218/2015 - 17. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výpůjčku stavební parcely č. 5016 včetně budovy garáží v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
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1.2.  smlouvu o výpůjčce č. OEMM/OVYP-2015/0368 se Zdravotnickou záchrannou službou 
Královéhradeckého kraje, Hradecká 1690/2A, Hradec Králové, 500 12 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: 17.04.2015 
 

R/219/2015 - 17. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem prostoru sloužícího k podnikání - nebytového prostoru č. 1 v čp. 2955 v ulici 
Štefánikova ve Dvoře Králové nad Labem, na dobu určitou 5 let, od 01.05.2015 do 30.04.2020, 
za cenu 544 Kč/m2/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního růstu, Ivaně Janečkové, ***** **, 
**** ******* *** *****, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONNP-2015/0365 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, a to za předpokladu, že bude uhrazena kauce ve výši 
měsíčního nájemného včetně záloh na služby, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 17.04.2015 
 

R/220/2015 - 17. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem prostoru sloužícího k podnikání - nebytového prostoru č. 1 v čp. 2956 v ulici 
Štefánikova ve Dvoře Králové nad Labem, na dobu určitou 5 let, od 08.04.2015 do 07.04.2020, 
za cenu 545 Kč/m2/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního růstu, Michalovi Havranovi, 
****** ******** ***, **** ******* *** *****, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONNP-2015/0261 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, a to za předpokladu, že bude uhrazena kauce ve výši 
čtyřměsíčního nájemného včetně záloh na služby, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 08.04.2015 
 

R/221/2015 - 17. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem prostoru sloužícího k podnikání - nebytového prostoru č. 2 v čp. 1 na náměstí  
T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem, na dobu určitou 5 let, za cenu 1.034 Kč/m2/rok, 
včetně uplatnění meziročního inflačního růstu, od 08.04.2015 do 07.04.2020, společnosti  
PRO-FOTO s. r. o., Trocnovská 1481, Dvůr Králové nad Labem, odchylně od Pravidel pro 
pronajímání nebytových prostor, garáží a prostor sloužících k podnikání v majetku města Dvůr 
Králové nad Labem, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONNP-2015/0366 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, a to za předpokladu, že bude uhrazena kauce ve výši 
měsíčního nájemného včetně záloh na služby, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 08.04.2015 
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R/222/2015 - 17. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr zvýšení záloh na energie spojené s užíváním nebytového prostoru č. 8 v čp. 40 na 
náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem o 2.000 Kč měsíčně, pro Základní školu 
speciální a praktickou školu Diakonie ČCE Vrchlabí, Komenského 616, Vrchlabí, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr změny 
podmínek nájemní smlouvy dle bodu 1.1. tohoto usnesení. 

 
Termín: 14.04.2015 

 

R/223/2015 - 17. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informaci, že na výzvu k podání nabídky na pronájem nebytového prostoru č. 7 v čp. 40 na 
náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, reagoval jediný zájemce, 

2 .   ruš í  

2.1.  výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru č. 7 v čp. 40 na náměstí T. G. Masaryka ve 
Dvoře Králové nad Labem, 

3 .   schva lu je  

3.1.  záměr pronájmu nebytového prostoru č. 7 v čp. 40 na náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad 
Labem, předem určenému zájemci za cenu 400 Kč/m2/rok, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí OEMM 

4.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr města dle 
bodu 3.1. tohoto usnesení. 

 
Termín: 14.04.2015 

 

R/224/2015 - 17. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  požadované změny v dodatku č. 1 ke smlouvě č. T101006-000071 (ES OI/POSS-2012/1855 -  
D-1), 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování kvalifikovaných časových razítek se spol. Česká  
pošta, s. p. č. T101006-000071 (ES OI/POSS-2012/1855 - D-1) a pověřuje starostu města jeho 
podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OI 

3.1.1.  předložit dodatek starostovi města k podpisu, 
 

Termín: 17.04.2015 
 

3.2.  vedoucímu RAF 
3.2.1.  zahrnout přesun potřebných finančních prostředků do návrhu nejbližšího rozpočtového 

opatření. 
 

Termín: 11.06.2015 
 

R/225/2015 - 17. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s ukončením využívaní služeb od společnosti Kvasar, spol. s r. o., 

2 .   schva lu je  

2.1.  výpověď smluvních vztahů se společností Kvasar, spol. s r. o. a pověřuje starostu města jejím 
podpisem, 

 



Strana 9/11 

3.   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OI 

3.1.1.  předložit výpověď smluvních vztahů starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 17.04.2015 
 

R/226/2015 - 17. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis č. 3 ze sociální komise RM z 16.03.2015. 

 

R/227/2015 - 17. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  oznámení ředitelky Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem o získání dotací 
z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro pečovatelskou službu ve výši 1.109.000 Kč a pro 
noclehárnu 316.000 Kč. 

 

R/228/2015 - 17. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  oznámení ředitelky Základní školy Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, 
o obdržení finančních prostředků ve výši 548.100 Kč a ředitele Základní školy Schulzovy sady, 
Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, o obdržení finančních prostředků ve výši 125.037 Kč 
z programu MŠMT na rozvojový program - financování asistentů pedagoga pro děti se sociálním 
znevýhodněním na rok 2015. 

 

R/229/2015 - 17. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z kulturní komise RM z 17.03.2015, 

2 .   schva lu je  

2.1.  program a předpokládaný rozpočet oslav Královédvorského majálesu 2015, které proběhnou ve 
dnech 30.04.2015 - 01.05.2015, dle důvodové zprávy, 

3 .   souh las í  

3.1.  s umístěním lunaparku na náměstí Odboje při oslavách Královédvorského majálesu 2015, 

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

4.1.  udělit cenu "Osobnost města Dvůr Králové nad Labem" za rok 2014, v oblasti organizace 
kulturního podniku Danu Šípkovi, v oblasti přínos pro ekonomický rozvoj města a regionu  
Ing. Jiřímu Hlavatému, a v souladu s § 36 odst. 2 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, cenu města Vlastimilu Wágnerovi - za veřejně prospěšné 
činnosti, MVDr. Petru Růžičkovi za celoživotní práci v oblasti hudby, Bc. Jaromíru Brdičkovi za 
celoživotní činnost v hasičském záchranném sboru.  

 

R/230/2015 - 17. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádosti Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, o grant 
v rámci projektu "Popularizace technického vzdělávání na základních školách", vyhlášeného 
společností ŠKODA AUTO, a. s., Mladá Boleslav, 

2 .   souh las í  

2.1.  v případě kladného vyřízení žádosti o poskytnutí grantu dle bodu 1.1. tohoto usnesení, s přijetím 
finančních prostředků poskytnutých Základní škole Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, 
Školní 1235. 
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R/231/2015 - 17. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  oznámení ředitelky Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem o obdržení finančních 
prostředků ve výši 16.000 Kč na projekt Zahájení výpůjček e-knih a 54.000 Kč na projekt 
Upgrade AKS z formátu UNIMARC na MARC21. 
 
 

R/232/2015 - 17. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  usnesení č. 847/2006 - 116.RM z 19.10.2006 s účinností od 01.01.2016. 

 

 

R/233/2015 - 17. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   s tanovu je  

1.1.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. j) zákona o obcích, celkový počet zaměstnanců obce zařazených 
do úřadu na 131,75 s platností od 01.05.2015, 

2 .   z ř i zu je  

2.1.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. f) zákona o obcích oddělení vztahů k veřejnosti (VKV) organizačně 
podřízené starostovi města a dvě pracovní místa referenta tohoto oddělení s platností 
k 01.05.2015, 

3 .   rozhodu je  

3.1.  o organizační změně spočívající ve snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivity 
práce o 1 pracovníka na odboru RISM s platností k 01.05.2015, 

4 .   ruš í  

4.1.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. f) zákona o obcích dvě pracovní místa odborných referentů na 
odboru KTÚ s platností od 01.05.2015, 

4.2.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. f) zákona  o obcích 1 pracovní místo odborného referenta na 
odboru VÚP s platností k 01.05.2015, 

5 .   schva lu je  a  vydává  

5.1.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. o) zákona o obcích vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem 
č. 4/2015 - Organizační řád Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem s platností od 
01.05.2015, 

6 .   souh las í  

6.1.  se zveřejněním vnitřního předpisu č. 4/2015 včetně přílohy č. 1 na webových stránkách města, 

7 .   uk ládá  
7.1.  vedoucí KTÚ-PO 

7.1.1.  zajistit zveřejnění vnitřního předpisu č. 4/2015 a přílohy č. 1 na webových stránkách města. 
 

Termín: 30.04.2015 
 
 

R/234/2015 - 17. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   z ř i zu je  

1.1.  ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů (zákon o obcích), architektonickou komisi  a jmenuje její členy: Martin 
Rudolf, Nasik Kiriakovský, Jan Helbich, Kateřina Sedláčková, Pavel Tschiedel, Ota Černý, Ctirad 
Pokorný, s platností od 08.04.2015, 
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2.   jm enu je  

2.1.  ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona  o obcích  členkou komise životního 
prostředí Hanu Sedláčkovou a Jana Metelku, s platností od 08.04.2015, 

2.2.  ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona  o obcích  členem komise pro občanské 
záležitosti Václava Bartošku, s platností od 08.04.2015. 

 

 
 
 
 

 
Jan Jarolím v. r.  
starosta města 

Alexandra Jiřičková v. r.  
místostarostka 

 
 

  
  
 

 


