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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

20. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 19.05.2015 

 

R/280/2015 - 20. 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 Zboží z 23.04.2015 
a Osadního výboru Žireč z 21.04.2015 a 28.04.2015. 

 

R/281/2015 - 20. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   nedoporuču je  zas tup i te ls t vu  měs ta  

1.1.  vydání obecně závazné vyhlášky města, která by omezovala hlučné činnosti (užívání např. travní 
sekačky, křovinořezů, cirkulárek, motorových pil, brusek) v neděli a ve státních svátcích. 

 

R/282/2015 - 20. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   jm enu je  

1.1.  ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů,  členem sportovní komise rady města Mgr. Michala Vágnera, s platností od 
20.05.2015. 

 

R/283/2015 - 20. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pro rozpočtový rok 2015  provedení přezkumu hospodaření města Dvůr Králové nad Labem 
Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a pověřuje starostu města v tomto smyslu, v souladu 
s ustanovením § 4, odst. 1) zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních 
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, požádat o toto 
přezkoumání Krajský úřad Královéhradeckého kraje, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostovi města, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, k podpisu formulář 
žádosti o provedení přezkoumání hospodaření pro rok 2015, po jeho obdržení z Krajského 
úřadu Královéhradeckého kraje. 

 
Termín: 22.05.2015 

 

R/284/2015 - 20. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Dvůr Králové nad Labem za rok 
2014 jako součást závěrečného účtu města Dvůr Králové nad Labem za rok 2014.  
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R/285/2015 - 20. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit závěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2014 spolu se zprávou o výsledku 
přezkoumání hospodaření města Dvůr Králové nad Labem za rok 2014 s vyjádřením souhlasu 
s celoročním hospodařením s výhradami. Náprava uvedených dílčích nedostatků roku 2014 
bude, v souladu s § 17, odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů ve znění pozdějších doplnění a předpisů, provedena způsobem a opatřeními 
popsanými v příloze č. 2 k materiálu ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města Dvůr 
Králové nad Labem za rok 2014 - Harmonogram a postup opatření k nápravě chyb a nedostatků 
zjištěných Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014. 

 

R/286/2015 - 20. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se záměrem realizovat projekt "Zelené plíce města - nová výsadba v ulici Spojených národů", 

2 .   schva lu je  

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

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  zajistit podání žádosti o dotaci Nadaci Partnerství. 
 

Termín: 28.05.2015 
 

R/287/2015 - 20. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  část usnesení č. R/206-2.1. a 2.2./2015 - 17. Rada města Dvůr Králové nad Labem z 07.04.2015, 

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, ** ****** ****, *** ** **** ******* 
*** ***** * Pavlíně Kuhnové, ********* ****, *** ** **** ******* *** *****, za celkovou kupní cenu 
935.800 Kč s úhradou kupní ceny následujícím způsobem: 

− část kupní ceny ve výši 51.750 Kč bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy, 
− zbytek kupní ceny ve výši 884.050 Kč bude uhrazen do 3 měsíců od vkladu kupní 

smlouvy do katastru nemovitostí s tím, že kupní smlouva bude obsahovat ujednání 
o zřízení zástavního práva ve prospěch města na nesplacenou část kupní ceny, 

2.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2015/0362 dle bodu 2.1. tohoto usnesení a pověřit 
starostu města jejím podpisem. 

 

R/288/2015 - 20. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  Podrobné rozdělení schváleného provozního příspěvku Technickým službám města Dvora 
Králové nad Labem v roce 2015 v rámci jednotlivých hlavních činností dle přílohy č. 1 a 2, 

1.2.  Plán údržby a oprav komunikací pro rok 2015 v souladu s platnou zřizovací listinou Technických 
služeb města Dvora Králové nad Labem dle přílohy č. 3, 

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

2.1.  schválit navýšení neinvestičního příspěvku pro Technické služby města Dvora Králové nad 
Labem dle návrhu v příloze č. 2, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RAF 

3.1.1.  zahrnout navržené změny do nejbližšího návrhu rozpočtového opatření roku 2015 dle bodu 
2.1. tohoto usnesení. 

 
Termín: 11.06.2015 
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R/289/2015 - 20. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 2 v čp. 830, ul. Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, Vlastě Pfeiferové, ******* ***, 
**** ******* *** *****, na dobu určitou, od 01.06.2015 do 31.05.2017, za smluvní nájemné ve výši 
2.481 Kč/měsíc,  

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2015/0453 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: 29.05.2015 
 

R/290/2015 - 20. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 42 v čp. 1982, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, jako 
byt bez předběžného určení za min. cenu 3.550 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření 
s městskými byty, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 42 v čp. 1982, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem 
ve složení: Jan Jarolím (náhradník Alexandra Jiřičková), Jiří Janeček (náhradník Jaroslava 
Hiltscherová) a Helena Mojiková (náhradník Renata Pospíšilová), 

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: 25.05.2015 

 

R/291/2015 - 20. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 53 v čp. 2903, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Jaroslavě 
Matoušové, ******* ****** ****, **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 20.05.2015 do 19.05.2017, 
za smluvní nájemné ve výši 2.310 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2015/0452 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: 20.05.2015 
 

R/292/2015 - 20. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 979/2, č. 979/21,  
č. 1130, č. 1131/16, č. 1131/29, č. 1131/86, č. 1131/96, č. 1133/38, č. 3656/3, č. 3680, všechny 
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 200 Kč bez příslušné 
sazby DPH za každý započatý metr pozemku zatíženého plynárenským zařízením, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. OEMM/BUDO- 2015/0456 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: 05.06.2015 
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R/293/2015 - 20. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3764/1 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem, v rozsahu dle geometrického plánu č. 4400-502/2013 za jednorázovou finanční 
náhradu ve výši 2.420 Kč včetně příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene č. sml. NET/OSNM/65/2015 (ES OEMM/VB-2015/0457) 
s RWE GasNet, s. r. o. Ústí nad Labem, Klíšská 940, 401 17 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: 12.06.2015 
 

R/294/2015 - 20. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 2050/9, č. 3771/2,  
č. 4023, č. 4025, č. 4027, č. 4029, č. 4031, č. 4032, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
v rozsahu dle geometrického plánu č. 4484-298/2014 za jednorázovou finanční náhradu ve výši 
115.918 Kč včetně příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene č. sml. 7700071670/1/VB-2 (ES-OEMM/VB-2015/0458) 
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: 29.05.2015 
 

2.2.  vedoucímu RAF 
2.2.1.  zahrnout příjmové finanční prostředky v celkové výši 115.918 Kč do návrhu nejbližšího 

rozpočtového opatření. 
 

Termín: 31.05.2015 
 

R/295/2015 - 20. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 3524/1, č. 3524/12,  
č. 3529/1, všechny 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 a s provedením stavby na pozemkových parcelách č. 3524/1, č. 3524/12, č. 3529/1, 
všechny 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-12-2013374/VB/2 (ES-OEMM/BUDO-2015/0460 s ČEZ Distribuce, 
a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na základě plné moci 
zastoupená společností ELPROM CZ s. r. o., Hálkova 875, 508 01 Hořice 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: 29.05.2015 
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R/296/2015 - 20. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3713 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem dle geometrického plánu č. 4446-142/2014 za jednorázovou finanční náhradu ve výši 
6.776 Kč včetně příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-2004728/VB/3A (ES-OEMM/VB-
2015/0462) s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, 
která je na základě plné moci zastoupená společností K energo s. r. o., se sídlem Lanškroun, 
Nádražní 346, 563 01, která je na základě plné moci zastoupena společností CITRON GROUP 
ELEKTRO s. r. o., se sídlem Radvanice 45, 542 12 Radvanice v Čechách 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: 05.06.2015 
 

R/297/2015 - 20. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 737 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem dle geometrického plánu č. 169-257/2012 za jednorázovou finanční náhradu ve výši 
14.641 Kč včetně příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2009195 (ES-OEMM/VB-2015/0466) 
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: 29.05.2015 
 

R/298/2015 - 20. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  neschválit odkoupení pozemkové parcely č. 2024/1 o výměře 10 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2 od Ing. Stanislava Kužely, správce konkursní podstaty 
úpadce TIBA, a. s., Podnikatelská 552, 190 11 Praha 9. 

 

R/299/2015 - 20. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit odkoupení části pozemkové parcely č. 1167/1 o výměře 73 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem označenou dle geometrického plánu č. 4520-76/2015 jako díl "a" za dohodnutou kupní 
cenu ve výši 395 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 28.835 Kč od Břetislava a Šárky Lukášových, 
********* ***, *** ** **** ******* *** *****, 

1.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2015/0475 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/300/2015 - 20. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části pozemkové parcely č. 2240/15 o výměře 321 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
za cenu 5 Kč/m2/rok, tj. celkové roční nájemné 1.605 Kč/rok, Miroslavu Chytráčkovi, ********** 
****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE-2015/0476 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 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: 29.05.2015 
 

R/301/2015 - 20. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 238/2 v k. ú. Sylvárov dle 
geometrického plánu č. 202-81/2014 za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.000 Kč bez 
příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene IV-12-2012128/VB/01 (ES-OEMM/VB-2015/0469) s ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na 
základě plné moci zastoupena společností VČE - montáže, a. s., se sídlem Arnošta z Pardubic 
2082, 531 17 Pardubice, která je zastoupena společností RYDVAL - ELEKTRO s. r. o., se sídlem 
v Lomnici nad Popelkou, Plk. Truhláře 114, 512 51 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: 05.06.2015 
 

R/302/2015 - 20. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s umístěním opěrného systému sadu na části pozemkové parcely č. 614 v k. ú. Zboží u Dvora 
Králové, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o umístění a právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2015/0474 dle bodu 1.1. tohoto 
usnesení se společností Malus s. r. o., Choustníkovo Hradiště 2, 544 42 Choustníkovo Hradiště 
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: 05.06.2015 
 

R/303/2015 - 20. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   udě lu je  

1.1.  souhlas společnosti JUTA a. s., trvale sídlem Dukelská 417, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
s podnájmem bytu č. 43 v čp. 2954, ul. Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, Pavlu Šimkovi, 
***** **, *** ** **** ******* *** *****. 

 

R/304/2015 - 20. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 23 v čp. 2904, ul. Eduarda Zbroje ve Dvoře Králové nad Labem 
k 31.05.2015, s Klárou Ježkovou, bytem ******* ****** ****, **** ******* *** *****, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2015/0470 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: 31.05.2015 
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R/305/2015 - 20. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit prodej pozemkové parcely č. 1984/10 o výměře 437 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
do podílového spoluvlastnictví Davidu Kasnarovi, ****** ***** ****, *** ** **** ******* *** ***** 
a Adrianě Kořínkové, *** *** ****, *** ** **** ******* *** ***** za celkovou kupní cenu ve výši 
359.874 Kč a podmínek stanovených zveřejněním č. 30/2015, 

1.2.  schválit smlouvu kupní č. OEMM/KUPP - 2015/0472 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/306/2015 - 20. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s umístěním venkovního schodiště a rampy pro imobilní na části pozemkové parcely č. 943/4  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, se vstupem na pozemkovou parcelu č. 943/4 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o umístění a právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2015/0483 v souladu s bodem 1.1. 
tohoto usnesení s COOP Dvůr Králové n. L., družstvem, Legionářská 3031, 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: 05.06.2015 
 

R/307/2015 - 20. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města prodloužit výpůjčku nebytových prostor o celkové výměře 133,31 m2 nacházejících 
se v 2. nadzemním podlaží domu čp. 2,  náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, 
Mateřskému centru Žirafa, o. s., Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou 1 rok, od 01.07.2015 
do 30.06.2016, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  zveřejnit záměr prodloužení výpůjčky dle bodu 1.1. tohoto usnesení na úřední desce 
Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. 

 
Termín: 27.05.2015 

 

R/308/2015 - 20. 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, veškeré zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy o dílo, formulářů 
a realizaci akce: "Metropolitní síť Dvůr Králové nad Labem, etapa 2015" ve Dvoře Králové nad 
Labem v souladu s článkem 4, odst. 4 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem  
č. 19/2013, 

1.2.  zveřejnění této veřejné zakázky v souladu s článkem 4, bod 4 vnitřního předpisu města Dvůr 
Králové nad Labem č. 19/2013, 

1.3.  vedoucího odboru OI a vedoucího odboru RISM, jako osoby oprávněné, jednat jménem 
zadavatele v rámci veřejné zakázky, 

1.4.  složení hodnotící komise včetně náhradníků v předloženém znění, 

2 .   rozhodu je  

2.1.  v souladu s článkem 4, odst. 4 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2013, že 
pro hodnocení nabídek bude použita elektronická aukce systému E-ZAK, 
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3.   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OI, vedoucímu RISM 

3.1.1.  zajistit realizaci předmětu veřejné zakázky v navržených termínech, 
 

Termín: 30.11.2015 
 

3.2.  vedoucímu OI, vedoucímu RISM 
3.2.1.  zajistit přípravu zadávacího řízení a jeho realizaci v navržených termínech. 
 

Termín: 30.06.2015 
 

R/309/2015 - 20. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápisy z jednání památkové komise RM z 21.04.2015 a 30.04.2015 , 

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

2.1.  schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na obnovu vnějšího pláště 
objektů, které jsou nemovitou kulturní památkou, nebo které se nacházejí na území Městské 
památkové zóny města Dvůr Králové nad Labem - Stavební společnosti Žižka, spol. s. r. o., 
Elišky Krásnohorské 2897, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 40.000 Kč na opravu fasády, 
výměnu oken a výkladů čp. 79, ul. Revoluční, Dvůr Králové nad Labem, a 60.000 Kč na opravu 
fasády a výměnu oken čp. 80, ul. Revoluční, Dvůr Králové nad Labem, Josefu Pešťákovi, 
*********** ****, **** ******* *** *****, 30.000 Kč na opravu vnějšího pláště čp. 45, ul. Švehlova, 
Dvůr Králové nad Labem, a  Hradecké pekárně, s. r. o., Bieblova 849, 500 03 Hradec Králové, 
70.000 Kč na výměnu oken a repasování pavlačových dveří v čp. 61, ul. Revoluční, Dvůr Králové 
nad Labem, 

2.2.  schválit smlouvy č. ŠKS/SMDO - 2015/0481, ŠKS/SMDO - 2015/0484 a ŠKS/SMDO - 2015/0485 
v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení, 

2.3.  uložit vedoucí ŠKS-ŠKIC předložit smlouvy dle bodu 2.2. tohoto usnesení k podpisu starostovi 
města do 03.07.2015, 

2.4.  neschválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na obnovu vnějšího 
pláště objektů, které jsou nemovitou kulturní památkou, nebo které se nacházejí na území 
Městské památkové zóny města Dvůr Králové nad Labem, Jiřímu Němcovi na opravu střechy  
čp. 20, ul. Havlíčkova, Dvůr Králové nad Labem. 

 

R/310/2015 - 20. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího 
Wolkera 137, Dvůr Králové nad Labem na sportovní činnost oddílů - 241.000 Kč, sportovní 
činnost oddílu kopaná - 700.000 Kč, běh Safari - 6.000 Kč, O pohár radnice - 4.000 Kč, neckyáda 
- 5.000 Kč, sjezd žáků na divoké vodě - 10.000 Kč a Podzvičinský turnaj dvojic - 5.000 Kč,  

1.2.  schválit smlouvy č. ŠKS/SMDO - 2015/0477, ŠKS/SMDO - 2015/0478 a ŠKS/SMDO - 2015/0479 
v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejich podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zahrnout převod částky ve výši 971.000 Kč v rámci ORJ 16 z org 41600 do org 41300 do 
návrhu nejbližšího rozpočtového opatření, 

 
Termín: 02.06.2015 

2.2.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 
2.2.1.  předložit, v případě schválení, starostovi města smlouvy k podpisu dle bodu 1.2. tohoto 

usnesení, 
  

Termín: 30.06.2015 
 

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

 
Termín: 31.07.2015 
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R/311/2015 - 20. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   svěřu je  

1.1.  ve smyslu § 102 odst. 3  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
působnost ve věci udělování souhlasu k poskytnutí doplatku na bydlení, dle § 33 odst. 6 zákona 
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, odboru ŠKS, 
s možností projednání v sociální komisi RM. 

 

R/312/2015 - 20. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápisy z jednání komise cestovního ruchu RM z 25.03.2015 a 23.04.2015. 

2 .   souh las í  

2.1.  s realizací hry s názvem "Královédvorsko - Nechte se podvést", 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

3.1.1.  ve spolupráci s komisí cestovního ruchu RM, připravit rozpočet na realizaci hry dle bodu 
2.1. a zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu rozpočtu na rok 2016. 

 
Termín: 18.09.2015 

 

R/313/2015 - 20. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  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/314/2015 - 20. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s převodem částky 248.000 Kč z rezervního fondu Městského muzea ve Dvoře Králové nad 
Labem, do fondu investic, za účelem částečné úhrady realizace nové expozice. 

 

R/315/2015 - 20. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis sportovní komise RM z 22.04.2015, 

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

2.1.  udělit cenu "Osobnost města Dvůr Králové nad Labem" za rok 2014, v oblasti sportovní výkon 
v kategoriích: jednotlivci - mládež do 18 let Apoleně Výborné a Nikol Zdráhalové, jednotlivci - 
dospělí Jaromíru Malému, a trenéru, cvičiteli Ing. Zdenku Havlovi, a v souladu s § 36 odst. 2 
zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, cenu města za 
dlouhodobou reprezentaci města Jaromíru Tomancovi a Josefu Wolfovi.  

 

R/316/2015 - 20. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Motoklubu Černí jezdci, Kotkova 987, Dvůr Králové nad Labem na úhradu 
motocyklového vystoupení kaskadéra a propagaci v rámci 14. ročníku motosrazu Černých jezdců 
ve výši 8.000 Kč, 

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace č. ŠKS/SMDO - 2015/0468 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

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

Termín: 09.06.2015 
 

R/317/2015 - 20. 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 mimořádnou dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2015, a to na projekt: 
Zlatý oříšek Královéhradeckého kraje, 

2 .   souh las í  

2.1.  s přijetím finančních prostředků na účet města Dvůr Králové nad Labem, jako zřizovatele 
příjemce dotace a s jejich převedením na účet Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové 
nad Labem, Spojených národů 1620, v případě kladného vyřízení žádosti uvedené v bodě 1.1. 
tohoto usnesení. 

 

R/318/2015 - 20. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   nesouh las í  

1.1.  s přijetím nabízeného majetku uvedeného v příloze č. 1, od Pečovatelské služby Města Dvůr 
Králové nad Labem. 

 

R/319/2015 - 20. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Jaroslavu Tomancovi, ***** ***, ***** ******** *** *****, ve výši 5.000 Kč na 
částečnou úhradu dopravy na účast na mistrovství České republiky a mistrovství Evropy 
v mrtvém tahu, 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2015/0480 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu 
města podpisem této smlouvy, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

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

Termín: 09.06.2015 
 

R/320/2015 - 20. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  protokol o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na zajištění realizace historické slavnosti 
"Den královny Žofie" z 11.05.2015,  

2 .   schva lu je  

2.1.  program historické slavnosti "Den královny Žofie", která proběhne 19.09.2015, dle přílohy č. 2, 

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

3.1.  o výběru nabídky na veřejnou zakázku na zajištění realizace historické slavnosti "Den královny 
Žofie" tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy: Agentura Armentum, Pod Zámečkem 
1056, Hradec Králové, za cenu 288.053 Kč včetně DPH. 

 

R/321/2015 - 20. 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 příspěvku ve 
výši 35.166 Kč od Úřadu práce ČR, v rámci projektu "Podpora odborného vzdělávání 
zaměstnanců reg. č. CZ.1.04/1.1.00/C3.00001". 

 

 



Strana 11/11 

R/322/2015 - 20. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádosti o grant ve výši 53.400 Kč na projekt Noc venku, Nadaci ČEZ, Duhová 1531/3, 
140 53 Praha 4, 

2 .   souh las í  

2.1.  v případě kladného vyřízení žádosti o grant dle bodu 1.1. tohoto usnesení, s přijetím finančních 
prostředků poskytnutých Pečovatelské službě Města Dvůr Králové nad Labem a s tím, že 
majetek pořízený za příspěvek Nadace ČEZ bude vlastnictvím Pečovatelské služby Města Dvůr 
Králové nad Labem. 

 

R/323/2015 - 20. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč Jaroslavě Dolenské, ****** ***** ********** **, *** ** 
******, 

1.2.  darovací smlouvu ev. č. VVS/dar/0413/2015 dle bodu 1.1. s Jaroslavou Dolenskou, ****** ***** 
********** **, *** ** ****** a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  předložit smlouvu starostovi města k podpisu. 
Termín: 26.05.2015 

 

R/324/2015 - 20. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  uzavření Licenční smlouvy o veřejném provozování  VP-2014-234773 (VVS/OSTA-2015/0430), 
s OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s., Čs. armády 786/20,  
160 56 Praha 6 a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.2.  Licenční smlouvu o veřejném provozování VP-2014-234773 (VVS/OSTA-2015/0430) a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  předložit starostovi města Licenční smlouvu o veřejném provozování VP-2014-234773 
(VVS/OSTA-2015/0430) k podpisu. 

 
Termín: 26.05.2015 

 
 

 
 
 
 
 

 
Jan Jarolím v. r.  
starosta města 

Alexandra Jiřičková v. r.  
místostarostka 

 
 

  
  
 

 


