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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

19. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 05.05.2015 

 

R/255/2015 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   jm enu je  

1.1.  ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona  o obcích  členem architektonické komise 
Ing. Stanislava Janáka, s platností od 06.05.2015, 

1.2.  ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona  o obcích  členem komise redakční rada 
Jana Skalického, s platností od 06.05.2015, 

2 .   odvo lává  

2.1.  ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona  o obcích  členku komise redakční rada 
Kateřinu Sekyrkovou, s platností od 06.05.2015. 

 

R/256/2015 - 19. 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, zvolit novou členkou Osadního výboru Zboží Zdenku Betyárovou, bytem 
Zboží 17. 

 

R/257/2015 - 19. 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 střechy budovy kina Svět, Dvůr Králové nad Labem", v souladu s čl. 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, 

1.2.  zveřejnění této veřejné zakázky v souladu s čl. 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, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

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

Termín: 25.05.2015 
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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 25.05.2015 před 
otevíráním obálek s doručenými nabídkami. 

 
Termín: 25.05.2015 

 

R/258/2015 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr zpracovat Program rozvoje města Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  Smlouvu o poskytování poradenství se společností DRAG s. r. o. a pověřuje starostu města jejím 
podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  předložit starostovi města smlouvu k podpisu. 
 

Termín: 15.05.2015 
 

R/259/2015 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  protokol o otevírání obálek a protokol o hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu 
na dodavatele stavebních prací: „Trafostanice pro úpravnu vody MěVAK Dvůr Králové nad 
Labem“, 

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

2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, že nejvhodnější 
nabídkou je nabídka firmy: 
HMS - elektro s. r. o., Vorlech 256, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 15039811 s nabídkovou 
cenou 1.218.803 Kč bez DPH, 

2.2.  o dalším pořadí uchazečů o veřejnou zakázku, takto: 2. místo firma Milan Schejbal,  
544 60 Kocbeře 91, IČ: 40104362, s nabídkovou cenou díla 1.266.153 Kč bez DPH, 3. místo: 
ELEKTROCENTRUM KRKONOŠE s. r. o., V Nováka 219, 541 01 Trutnov, IČ: 63219352, 
s nabídkovou cenou díla 1.290.098 Kč bez DPH a 4. místo: Milan BEKR - ELBEK, Pivovarská 
670, 552 03 Česká Skalice  IČ: 65216547, s nabídkovou cenou díla 1.317.234 Kč bez DPH,  

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo č. RIM/DILO-2015/0444 s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky 
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucímu RISM 

4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 
 

Termín: 25.05.2015 
 

4.1.2.  předložit smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2015/0444 starostovi města k podpisu, 
 

Termín: 15.05.2015 
 

4.2.  vedoucímu RAF 
4.2.1.  předložit přesun potřebných finančních prostředků ve výši 250 tis. Kč do návrhu nejbližšího 

rozpočtového opatření s tím, že v případě schválení navrhovaného usnesení bude třeba 
příslušným odborem uplatnit předmětné doplnění prostředků do rámce podkladů návrhu 
nejbližšího rozpočtového opatření roku 2015, a to přesunem prostředků mezi jednotlivými 
rozpočtovanými položkami v rámci ORJ 40 - stavebnictví.  

  
  

Termín: 31.05.2015 
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R/260/2015 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodloužení termínu pro zajištění zřízení odběrného zařízení do 15.08.2016, a tím i zajištění 
úpravy distribuční soustavy vyplývající ze smlouvy č. 14_SOBS01_4120988833 - RIM/BUDO-
2014/0368 se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
IV - Podmokly,   

1.2.  dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14_SOBSO1_4120988833 - RIM/BUDO - 2014/0368/D1 na 
prodloužení termínu pro zajištění odběrného zařízení pro novou ČOV ve Dvoře Králové nad 
Labem do 15.08.2016, a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  předložit dodatek č. RIM/BUDO - 2014/0368/D1 k podpisu starostovi města. 
 

Termín: 08.05.2015 
 

R/261/2015 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápisy z kontrol výsledků hospodaření za rok 2014 v ZŠ Schulzovy sady, ZŠ 5. května, ZŠ Strž, 
ZŠ Podharť, ZUŠ, MŠ Drtinova, MŠ E. Krásnohorské, v Městské knihovně Slavoj, v městském 
kulturním zařízení Hankův dům, v Městském muzeu, v Domě dětí a mládeže Jednička, 
v Pečovatelské službě Města Dvůr Králové nad Labem a v Technických službách města Dvora 
Králové nad Labem, 

1.2.  hospodářské výsledky jednotlivých městem zřízených příspěvkových organizací uvedených 
v bodě 1.1. za rok 2014 jako součást závěrečného účtu města Dvůr Králové nad Labem za rok 
2014, 

2 .   schva lu je  

2.1.  hospodářské výsledky jednotlivých městem zřízených příspěvkových organizací uvedených 
v bodě 1.1. za rok 2014, jejich rozdělení do jednotlivých fondů, včetně případného posílení fondu 
investic z rezervního fondu, dále odvody do rozpočtu zřizovatele dle § 28 odst. 6, písm. b) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů a úpravy stávajících výší neinvestičních příspěvků pro zřízené příspěvkové organizace 
na rok 2015, vše dle přiložené tabulky Rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových 
organizací za rok 2014. 

 

R/262/2015 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s § 102 odst. 2, písm. q) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů roční účetní závěrky, sestavené k 31.12.2014, městem zřízených 
příspěvkových organizací ZŠ Schulzovy sady, ZŠ 5. května, ZŠ Strž, ZŠ Podharť, ZUŠ,  
MŠ Drtinova, MŠ E. Krásnohorské, Městské knihovny Slavoj, městského kulturního zařízení 
Hankův dům, Městského muzea,  Domu dětí a mládeže Jednička, Pečovatelské služby Města 
Dvůr Králové nad Labem a Technických služeb města Dvora Králové nad Labem, 

2 .   nevznáš í  

2.1.  požadavky na doplňující informace ke schvalování účetní závěrky městem zřízených 
příspěvkových organizací uvedených v bodě 1.1. 

 

R/263/2015 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit v souladu s § 84 odst. 2, písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů roční účetní závěrku města Dvůr Králové nad Labem, sestavenou 
k 31.12.2014, 

1.2.  nevznést požadavky na doplňující informace ke schvalování účetní závěrky uvedené v bodě 1.1. 
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R/264/2015 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  na základě pověření od zastupitelstva města dle usnesení č. Z/399/2013-17. Zastupitelstvo 
města Dvůr Králové nad Labem rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2015 provedené u rozpočtových 
položek v rámci organizačních jednotek rozpočtu ORJ 10 Doprava,  ORJ 16 Kultura a vnější 
vztahy, ORJ 21 Kancelář starosty města, ORJ 25 Kancelář tajemníka úřadu, ORJ 38 Správa 
a údržba majetku, ORJ 39 Majetkoprávní vztahy a evidence majetku, ORJ 40 Stavebnictví,  
ORJ 41 Všeobecná pokladní správa, včetně změn závazných ukazatelů, vše dle přílohy č. 1 
tohoto materiálu, které upravuje schválený rozpočet na rok 2015 zahrnující již požadavky na 
schválený rozpočet ze strany Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Celkové rozpočtované 
hodnoty příjmů, výdajů a financování platné pro rok 2015 již po provedení rozpočtového opatření 
č. 1 pro rok 2015 zůstávají beze změny, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  seznámit zastupitelstvo města s obsahem rozpočtového opatření č. 2 pro rok 2015. 
 

Termín: 11.06.2015 
 

R/265/2015 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  rozšíření pojištění elektronických zařízení v majetku města v souvislosti s doplněním souboru 
používaných mobilních telefonních přístrojů, 

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. 22 k pojistné smlouvě  
č. 5830851989 (ES č. RAF/POJI-2008/0559-D-22) na pojištění majetku města s Kooperativou 
pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21 a pověřuje 
starostu města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostovi města k podpisu dodatek č. 22 k pojistné smlouvě č. 5830851989  
(ES č. RAF/POJI-2008/0559-D-22) na pojištění majetku města v souladu s bodem 1.2. 
tohoto usnesení. 

 
Termín: 11.05.2015 

 

R/266/2015 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části pozemkové parcely č. 1108/2 o výměře 98 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za 
nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, tj. celkové roční nájemné 490 Kč, Viktoru Novákovi, ******* ****, *** 
** **** ******* *** *****, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE-2015/420 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: 26.05.2015 
 

R/267/2015 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 2316/1 o výměře 50 m2 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: 14.05.2015 
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R/268/2015 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem prostoru sloužícího k podnikání - nebytového prostoru č. 7 v čp. 40 na náměstí  
T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem, na dobu určitou 5 let, za cenu 400 Kč/m2/rok, 
včetně uplatnění meziročního inflačního růstu, od 01.09.2015 do 31.08.2020, Základní škole 
speciální a praktické škole Diakonie ČCE Vrchlabí, Komenského 616, Vrchlabí, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONNP-2015/0427 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, a to za předpokladu, že bude uhrazena kauce ve výši 
čtyřnásobku 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: 15.05.2015 
 

R/269/2015 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  přidělení sociálního bytu v mimořádně tíživé životní situaci Veronice Vítkové, ******* *** **, ******* 
********, *** ** **** ******* *** ****** 

 

R/270/2015 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  výsledek výběrového řízení na pracovní místo ředitele/ky Technických služeb města Dvora 
Králové nad Labem, 

2 .   ruš í  

2.1.  výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky Technických služeb města Dvora 
Králové nad Labem zveřejněné 11.03.2015, v souladu s vyhlášenými podmínkami výběrového 
řízení, kdy si vyhlašovatel vyhradil právo toto výběrové řízení zrušit a nepřijmout žádného 
uchazeče, a to i bez udání důvodu, 

3 .   vyh lašu je  

3.1.  výběrové řízení na funkci ředitele/ky příspěvkové organizace města Technické služby města 
Dvora Králové nad Labem dle přílohy č. 3, 

4 .   schva lu je  

4.1.  výběrovou komisi ve složení členů rady města, 

5 .   uk ládá  
5.1.  vedoucí OEMM 

5.1.1.  zveřejnit výběrové řízení dle bodu 3.1. tohoto usnesení. 
 

Termín: 06.05.2015 
 

R/271/2015 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

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

1.2.  dodatek č. RIM/NAJE-2012/2097-D-2 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 15.05.2015 
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R/272/2015 - 19. 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. 6/2015 - Zajištění provozu 
a aktualizace webových stránek města, 

2 .   rozhodu je  

2.1.  nezveřejňovat tento vnitřní předpis na webových stránkách města, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OI 

3.1.1.  předložit starostovi města k podpisu vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem  
č. 6/2015 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení. 

 
Termín: 11.05.2015 

 

R/273/2015 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  stanovisko k rozšíření provozní doby pečovatelské služby Diakonie ČCE - středisko Dvůr Králové 
nad Labem, nábřeží Benešovo 1067, Dvůr Králové nad Labem, dle přílohy č. 5, za účelem 
změny kapacity Sítě podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje a pověřuje 
starostu města jeho podpisem.  

 

R/274/2015 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  stanovisko k navýšení pracovníků Domova důchodců, Roháčova 2968, Dvůr Králové nad Labem, 
dle přílohy č. 2, za účelem změny kapacity Sítě podporovaných sociálních služeb 
Královéhradeckého kraje a pověřuje starostu města jeho podpisem.  

 

R/275/2015 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  stanovisko, dle přílohy č. 2, k rozšíření provozních hodin sociální služby Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež Střelka, provozované Farní charitou Dvůr Králové nad Labem, Palackého 99, 
Dvůr Králové nad Labem, za účelem změny kapacity Sítě podporovaných sociálních služeb 
Královéhradeckého kraje a pověřuje starostu města jeho podpisem.  

 

R/276/2015 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  záměr podání žádosti Základní školy Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, 
o finanční podporu z Operačního programu pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 - počáteční 
vzdělávání, oblast podpory 1.1. - zvyšování kvality vzdělávání, č. výzvy 56, č. j. MŠMT 
6053/2015, 

2 .   souh las í  

2.1.  v případě kladného vyřízení žádosti o poskytnutí finanční podpory z Operačního programu dle 
bodu 1.1. tohoto usnesení, s přijetím finančních prostředků poskytnutých Základní škole Strž, 
Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919. 

 

R/277/2015 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s pronajímáním venkovního sportovního hřiště na pozemku st. p. č. 485 Základní školou 
Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu č. OVYP/ŠKS - 2015/0418 o výpůjčce nemovitého majetku mezi městem Dvůr Králové 
nad Labem a Základní školou Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, 
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2.2.  sazbu za pronájem venkovního sportovního hřiště Základní škole Schulzovy sady, Dvůr Králové 
nad Labem, Školní 1235, ve výši 250 Kč/hod. u nájemních smluv uzavíraných od 01.06.2015, 

3 .   svěřu je  

3.1.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, svoji působnost rozhodovat o uzavírání nájemních smluv na část pozemku - 
venkovní sportovní hřiště na st. p. č. 485 Základní škole Schulzovy sady, Dvůr Králové nad 
Labem, Školní 1235, a to s účinností od 01.06.2015, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí ŠKS 

4.1.1.  předložit smlouvu o výpůjčce dle bodu 2.1. starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 15.05.2015 
 

R/278/2015 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  poskytnutí dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr 
Králové nad Labem, Spojených národů 1620, ve výši 19.000 Kč na projekt Prima hrátky 
v Jedničce aneb zahradní slavnost pro děti, ve výši 25.000 Kč na projekt Víkend v pohybu - 
energie týdne - aktivní rok a 15.000 Kč na projekt Dvorská jednička - 11. ročník taneční soutěže, 

1.2.  poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva kultury ČR Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr 
Králové nad Labem, Spojených národů 1620, ve výši 20.000 Kč na projekt Dvorská jednička 
a 65.000 Kč na projekt Juniorfilm - memoriál Jiřího Beneše a Zlaté slunce Královédvorské 2015, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvy č. 15SMR02-0006 (ES ŠKS/SMDO-2015/0421), 15SPT03-0026 (ES ŠKS/SMDO-
2015/0425) a 15SPT01-0010 (ES ŠKS/SMDO-2015/0424) o poskytnutí dotace v souladu 
s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejich podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RAF 

3.1.1.  zapracovat poskytnuté dotace ve výši 19.000 Kč, 15.000 Kč, 25.000 Kč, 20.000 Kč 
a 65.000 Kč do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření. 

 
Termín: 31.05.2015 

 

R/279/2015 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádosti Domem dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 
1620, o dotaci z grantového programu "Dopravní výchova" společnosti ŠKODA AUTO, a. s., 
Mladá Boleslav na projekt „Po silnici, po chodníčku, po celý rok na Jedničku III.”, 

2 .   souh las í  

2.1.  s přijetím finančních prostředků v případě kladného vyřízení žádosti uvedené v bodě 1.1. tohoto 
usnesení. 

 

 
 
 
 
 

 
Jan Jarolím v. r.  
starosta města 

Alexandra Jiřičková v. r.  
místostarostka 

 
 

  
  
 

 


