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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

21. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 02.06.2015 

 

R/325/2015 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč Kláře Jarošové, trvale bytem ******* ** ** ******** **, 
*** ** **** ******* *** *****, 

1.2.  darovací smlouvu ev. č. VVS/dar/0189/2015 dle bodu 1.1. s Klárou Jarošovou, trvale bytem 
******* ** ** ******** **, *** ** **** ******* *** ***** a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  předložit smlouvu starostovi města k podpisu. 
Termín: 09.06.2015 

 

R/326/2015 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zveřejnění č. 3/2015 - Podmínky pro výběr pořadatele prodejních-všeobecných trhů v roce 2015 
na náměstí T. G. Masaryka  a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  předložit zveřejnění č. 3/2015 - Podmínky pro výběr pořadatele prodejních-všeobecných 
trhů na náměstí T. G. Masaryka v roce 2015 starostovi města k podpisu, 

 
Termín: 04.06.2015 

 
2.1.2.  zveřejnit po dobu 15 dnů zveřejnění č. 3/2015 - Podmínky pro výběr pořadatele  

prodejních-všeobecných trhů na náměstí T. G. Masaryka v roce 2015 na úřední desce 
Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 

Termín: 04.06.2015 
 
 

2.1.3.  předat radě města k projednání došlé nabídky pořadatelů trhů. 
 

Termín: 30.06.2015 
 

R/327/2015 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  nepořídit změnu Územního plánu Dvůr Králové nad Labem na základě návrhu Milana Matysky ze 
14.05.2015. 
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R/328/2015 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací 
dokumentaci a realizaci akce: "ZŠ Schulzovy sady - Dodávka jazykové laboratoře" v souladu 
s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2014 - Pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad 
Labem, 

1.2.  složení hodnotící komise včetně náhradníků v předloženém znění, 

2 .   rozhodu je  

2.1.  o průběhu veřejné zakázky mimo elektronický systém E-ZAK bez realizace elektronické aukce. 

 

R/329/2015 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací 
dokumentaci a realizaci akce: "ZŠ Schulzovy sady - Dodávka zobrazovací techniky" v souladu 
s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2014 - Pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad 
Labem, 

1.2.  složení hodnotící komise včetně náhradníků v předloženém znění, 

2 .   rozhodu je  

2.1.  o průběhu veřejné zakázky mimo elektronický systém E-ZAK bez realizace elektronické aukce. 

 

R/330/2015 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací 
dokumentaci a realizaci akce: "ZŠ Schulzovy sady - Dodávka zařízení bezdrátové sítě" v souladu 
s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2014 - Pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad 
Labem, 

1.2.  složení hodnotící komise včetně náhradníků v předloženém znění, 

2 .   rozhodu je  

2.1.  o průběhu veřejné zakázky mimo elektronický systém E-ZAK bez realizace elektronické aukce. 

 

R/331/2015 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
kandidaturu Kateřiny Pištorové do dozorčí rady střediska Diakonie Českobratrské církve 
evangelické ve Dvoře Králové nad Labem. 

 

R/332/2015 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit navýšení počtu zaměstnanců města zařazených do Městské policie Dvůr Králové nad 
Labem o 2 pracovníky s platností od 01.07.2015. 

 

R/333/2015 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   s tanovu je  

1.1.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
(zákon o obcích), celkový počet zaměstnanců města zařazených do městského úřadu na 130,75, 
s platností od 03.06.2015, 

2 .   ruš í  

2.1.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. f) zákona o obcích 1 funkční místo samostatného referenta na 
odboru životního prostředí k 03.06.2015, 
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3.   z ř i zu je  

3.1.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. f) zákona o obcích, místo vedoucího oddělení na stávajícím 
oddělení vztahů k veřejnosti s platností od 01.07.2015, 

4 .   souh las í  

4.1.  se  zveřejněním vnitřního předpisu č. 7/2015 - dodatku č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu 
Dvůr Králové nad Labem včetně přílohy č. 1  na webových stránkách města, 

5 .   uk ládá  
5.1.  vedoucí KTÚ-PO 

5.1.1.  zajistit zveřejnění vnitřního předpisu č. 7/2015 na webových stránkách města, 
 

Termín: 03.06.2015 
 

5.2.  vedoucímu RAF 
5.2.1.  zahrnout případnou úsporu mzdových prostředků do návrhu rozpočtové změny  

ve II. pololetí letošního roku. 
Termín: 01.12.2015 

 

R/334/2015 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  zrušit pověření Dušana Kubici k zastupování města ve všech orgánech MAS  
Královédvorsko, z. s., 

1.2.  pověřit místostarostku Alexandru Jiřičkovou zastupováním města ve všech orgánech MAS 
Královédvorsko, z. s. se všemi právy a povinnostmi člena, včetně práva hlasovacího. 

 

R/335/2015 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s využitím systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného městem Dvůr Králové nad 
Labem  Štěpánkou Krupkovou, Březinova 932, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 68252200, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o využití systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného městem Dvůr 
Králové nad Labem č. OŽP/OSTA-2015/0520 se  Štěpánkou Krupkovou, Březinova 932,  
544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 68252200, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OŽP 

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

Termín: 22.06.2015 
 

R/336/2015 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  přijetí 
finanční podpory z Fondu Asekol na projekt "Zpevnění stanovišť kontejnerů na elektrozařízení" 
ve výši 50.000 Kč od společnosti ASEKOL s. r. o., Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 
4, IČ 27373231, 

1.2.  smlouvu o finanční podpoře z Fondu ASEKOL č. OŽP/FIN-2015/0532 se společností  
ASEKOL s. r. o. v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím 
podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zahrnout příslušné příjmy a výdaje do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření v roce 
2015, 

 
Termín: 10.06.2015 
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2.2.  vedoucí OŽP 
2.2.1.  předložit smlouvu dle bodu 1.2. starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 22.06.2015 
 

R/337/2015 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2015 včetně změn v rámci jednotlivých organizačních 
jednotek rozpočtu (ORJ) a změn závazných ukazatelů, které upravuje schválený rozpočet na rok 
2015 zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: 

− na straně příjmů zvyšuje   o    18.147.216,10 Kč 
− na straně výdajů snižuje   o         600.121,00 Kč 
− ve financování upravuje   o               -18.747.337,10 Kč  

 
Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2015 
 

− na straně příjmů       322.489.097,10 Kč 
− na straně výdajů       340.826.102,70 Kč 
− financování         18.337.005,60 Kč, 

2 .   uk ládá  
2.1.  ředitelce Hankova domu, ředitelce MŠ El. Krásnohorské 

2.1.1.  v případě schválení rozpočtového opatření č. 3 pro rok 2015 zastupitelstvem města, 
zabezpečit provedení odvodu do rozpočtu zřizovatele dle § 28 odst. 6 písm. b) zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, ve výši dle přílohy č. 1 tohoto materiálu. 

 
Termín: 18.06.2015 

 

R/338/2015 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

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. 8/2015 Rozdělení 
rozpočtového hospodaření do organizačních jednotek rozpočtu dle rozpočtové skladby 
s vymezením seznamu příkazců operací Dodatek č. 1 s účinností od 10.06.2015, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostovi města k podpisu vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem  
č. 8/2015 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, 

 
Termín: 08.06.2015 

3 .   nesouh las í  

3.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města. 

 

R/339/2015 - 21. 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: 
"Vytápění školní družiny ZŠ 5. května, 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, odst. 4 vnitřního předpisu města Dvůr Králové 
nad Labem č. 19/2013 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr 
Králové nad Labem, 

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

1.4.  složení hodnotící komise včetně náhradníků v předloženém znění, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

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

Termín: 23.08.2015 
 

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 22.06.2015 před 
otevíráním obálek s doručenými nabídkami. 

 
Termín: 22.06.2015 

 

R/340/2015 - 21. 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: 
"Rekonstrukce střechy Domu Žofie, Bezručova 1006, 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, odst. 4 vnitřního předpisu města Dvůr Králové 
nad Labem č. 19/2013 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr 
Králové nad Labem, 

1.3.  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: 20.09.2015 

 
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 22.06.2015 před 
otevíráním obálek s doručenými nabídkami. 

 
Termín: 22.06.2015 

 

R/341/2015 - 21. 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: „Oprava střechy kina Svět 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: 
FAST střechy, s. r. o., se sídlem Smetanova 2065, 547 01 Náchod, IČ 27537676 s nabídkovou 
cenou 1.550.636 Kč včetně DPH, 

2.2.  o dalším pořadí uchazečů o veřejnou zakázku dle výhodnosti jejich nabídek takto: 
 
2. místo:  LKN, s. r. o., Václavská 274, 537 01 Chrudim, IČ: 25991361, s nabídkovou cenou 
1.803.492 Kč včetně DPH,  
3. místo:  J. Pišta a spol., s. r. o., Dukelská 414, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 00578894, 
s nabídkovou cenou 1.841.772 Kč včetně DPH, 

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2015/0415 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: 05.06.2015 
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4.1.2.  předložit smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2015/0415 starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 12.06.2015 
 

R/342/2015 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodloužení termínu pro připojení odběrného zařízení pro úpravnu vody MěVAK Dvůr Králové 
nad Labem do 31.12.2015, a tím i zajištění úpravy distribuční soustavy vyplývající z již uzavřené 
smlouvy se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - 
Podmokly,   

1.2.  dodatek č. 2 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o připojení odběrného zařízení k distribuční 
soustavě vysokého napětí (VN) č. 15_SOBSO1_4120952181, RISM/BUDO-2015/0529/D2 na 
prodloužení termínu pro připojení odběrného zařízení pro úpravnu vody MěVAK ve Dvoře 
Králové nad Labem do 31.12.2015 a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  předložit dodatek č. RISM/BUDO-2015/0529/D2 k podpisu starostovi města. 
 

Termín: 15.06.2015 
 

R/343/2015 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit záměr zpracovat Program rozvoje města Dvůr Králové nad Labem 2015 - 2022, 

2 .   schva lu je  

2.1.  nastavení procesu tvorby a harmonogram prací Programu rozvoje města Dvůr Králové nad 
Labem 2015 - 2022, 

3 .   jm enu je  

3.1.  realizační tým Programu rozvoje města Dvůr Králové nad Labem 2015 - 2022 a jmenuje vedoucí 
realizačního týmu místostarostku Alexandru Jiřičkovou. 

 

R/344/2015 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat stavební parcelu č. 4019 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za cenu 350 Kč/m2, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

 
Termín: 12.06.2015 

 

R/345/2015 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z jednání likvidační komise 14.05.2015, 

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 Radmile Horáček Fiľakovské za cenu 
10.000 Kč, 

2.5.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 6 bezúplatným převodem příspěvkové organizaci města 
Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem, 

2.6.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 7 ekologickou likvidací, 

2.7.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 8 prodejem Ivě Jarolímkové za cenu 3.000 Kč, 
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2.8.  kupní smlouvu č. VVS/KUPN-2015/506 dle bodu 2.4. tohoto usnesení a pověřuje starostu města 
jejím podpisem, 

2.9.  smlouvu o bezúplatném převodu movitých věcí č. VVS/OSTA-2015/0410 dle bodu 2.5. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.10.  kupní smlouvu č. VVS/KUPN-2015/0442 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 části 2.1. tohoto usnesení, 

Termín: 26.06.2015 
 

3.2.  určenému strážníkovi 
3.2.1.  zajistit dohled nad vyřazením věcí a doložení schváleného způsobu likvidace věcí 

z majetku dle části 2.2. tohoto usnesení, 
Termín: 26.06.2015 

 
3.3.  vedoucímu RISM 

3.3.1.  zajistit dohled nad vyřazením věcí a doložení schváleného způsobu likvidace věcí 
z majetku dle části 2.3. tohoto usnesení, 

Termín: 26.06.2015 
 

3.4.  vedoucí VVS 
3.4.1.  zajistit dohled nad vyřazením věcí a doložení schváleného způsobu likvidace majetku dle 

částí 2.4. až 2.7. tohoto usnesení, 
Termín: 26.06.2015 

 
3.4.2.  předložit starostovi města k podpisu kupní smlouvu na prodej 1 ks mobilního telefonu dle 

částí 2.4. a 2.8. tohoto usnesení, 
Termín: 26.06.2015 

 
3.4.3.  předložit starostovi města k podpisu smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku dle 

částí 2.5. a 2.9. tohoto usnesení, 
Termín: 26.06.2015 

 
3.4.4.  předložit starostovi města k podpisu kupní smlouvu na prodej 1 ks mopedu Babeta dle částí 

2.7. a 2.10. tohoto usnesení, 
Termín: 26.06.2015 

3.5.  vedoucímu RAF 
3.5.1.  zahrnout příjmové finanční prostředky do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření. 
 

Termín: 26.06.2015 
 

R/346/2015 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 24 v čp. 2904, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Martě Praksové, 
******* ****** ****, **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 01.08.2015 do 31.07.2017, za smluvní 
nájemné 2.290 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2015/0500 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: 12.06.2015 
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R/347/2015 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 52 v čp. 1974, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, jako 
byt bez předběžného určení za min. cenu 3.585 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření 
s městskými byty, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 52 v čp. 1974, 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: 08.06.2015 

 

R/348/2015 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 133 v čp. 400, ul. Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, jako byt 
bez předběžného určení za min. cenu 2.085 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření s městskými 
byty, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 133 v čp. 400, ul. Švehlova, 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: 08.06.2015 

 

R/349/2015 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 32 v čp. 57, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, 
jako byt bez předběžného určení za min. cenu 3.771 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření 
s městskými byty, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 32 v čp. 57, náměstí T. G. Masaryka, 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: 08.06.2015 

 

R/350/2015 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 102 v čp. 1296, ul. Komenského, Dvůr Králové nad Labem, jako 
byt bez předběžného určení za min. cenu 1.745 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření 
s městskými byty, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 102 v čp. 1296, ul. Komenského, Dvůr Králové nad Labem 
ve složení: Jan Jarolím (náhradník Alexandra Jiřičková), Jiří Janeček (náhradník Jaroslava 
Hiltscherová) a Helena Mojiková (náhradník Renata Pospíšilová), 
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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: 08.06.2015 

 

R/351/2015 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 44 v čp. 2904, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Tereze Rückerové, 
******* ******** ****, **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 03.06.2015 do 02.06.2017, za 
smluvní nájemné 2.555 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2015/0499 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: 03.06.2015 
 

R/352/2015 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení pronájmu části pozemkové parcely č. 1042/6 o výměře 30 m2, v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, s Hanou Luštincovou, zastoupenou Ing. Václavem Špůrem, insolvenčním správcem, 
***** *********** ***, *** ** **** ******* *** *****, dohodou k 10.06.2015,  

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2015/0517 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3.  záměr pronájmu částí pozemkové parcely č. 1042/6 o výměře 30 m2 a 130 m2 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem, 

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: 10.06.2015 
 
 

2.1.2.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu dle 
bodu 1.3. tohoto usnesení. 

 
Termín: 12.06.2015 

 

R/353/2015 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit prodej částí pozemkových parcel č. 487/1, č. 4328, č. 4329 o výměře 375 m2, všechny 
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem dle geometrického plánu č. 4495-174/2014 označená jako nově 
vzniklá pozemková parcela č. 487/3, za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2, tj. celkem za cenu  
75.000 Kč, do podílového spoluvlastnictví, a to Bělohoubkové Dagmaře, ******** ****, *** ** **** 
******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 1/24 za kupní cenu 3.125 Kč, Brdlíkové Věře, ******** 
****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 1/24 za kupní cenu 3.125 Kč, 
Chourové Janě, ******** ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 1/24 za kupní 
cenu 3.125 Kč, manželům Hlavsovi Milošovi a Hlavsové Mileně, ******** ****, *** ** **** ******* *** 
***** spoluvlastnický podíl ve výši 1/24 za kupní cenu 3.125 Kč, manželům Horákovi Josefovi 
a Horákové Janě, ******** ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 1/24 za 
kupní cenu 3.125 Kč, manželům Horákovi Luďkovi a Horákové Marcele, ******* ****, *** ** **** 
******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 1/24 za kupní cenu 3.125 Kč, Hráskému Vladimírovi, 
******** ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 1/24 za kupní cenu 3.125 Kč, 
manželům Kaupovi Karlovi a Kaupové Ludmile, ******** ****, *** ** **** ******* *** ***** 
spoluvlastnický podíl ve výši 1/24 za kupní cenu 3.125 Kč, manželům Kettnerovi Josefovi 
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a Kettnerové Haně, ******** ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 1/24 za 
kupní cenu 3.125 Kč, manželům Kirschovi Milošovi a Kirschové Dagmaře, ******** ****, *** ** **** 
******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 1/24 za kupní cenu 3.125 Kč, manželům Koppovi 
Romanovi a Koppové Lence, ******** ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 
1/24 za kupní cenu 3.125 Kč, manželům Královi Lubomírovi a Králové Věře, ******** ****, *** ** 
**** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 1/24 za kupní cenu 3.125 Kč, Lorencovi 
Vítězslavovi, ******** ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 1/24 za kupní 
cenu 3.125 Kč, manželům Magáňovi Petrovi a Magáňové Miroslavě, ******** ****, *** ** **** ******* 
*** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 1/24 za kupní cenu 3.125 Kč, manželům Nohejlovi Pavlovi 
a Nohejlové Zdeňce, ******** ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 1/24 za 
kupní cenu 3.125 Kč, manželům Odlovi Lukášovi a Odlové Lucii, ******** ****, *** ** **** ******* *** 
***** spoluvlastnický podíl ve výši 1/24 za kupní cenu 3.125 Kč, Mgr. Pokorné Lucii, ******** ****, 
*** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 1/24 za kupní cenu 3.125 Kč,  
PhDr. Syrovátkové Ivaně, ******** ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 1/24 
za kupní cenu 3.125 Kč, manželům Ing. Trösterovi Pavlovi a Trösterové Renatě, ******** ****, *** 
** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 1/24 za kupní cenu 3.125 Kč, Ing. Vojáčkové 
Miroslavě, ******** ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 1/24 za kupní cenu 
3.125 Kč, manželům Volákovi Pavlovi a Volákové Jindře, ******** ****, *** ** **** ******* *** ***** 
spoluvlastnický podíl ve výši 1/24 za kupní cenu 3.125 Kč, manželům Voňkovi Milošovi 
a Voňkové Miluši, ******** ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 1/24 za 
kupní cenu 3.125 Kč, manželům Zorádovi Josefovi a Zorádové Jitce, ******** ****, *** ** **** 
******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 1/24 za kupní cenu 3.125 Kč, Zvelebilové Miluši, 
******** ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 1/24 za kupní cenu 3.125 Kč, 

1.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2015/0509 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.3.  schválit odkoupení částí pozemkových parcel č. 437/3, č. 488/2 o výměře 206 m2 a 144 m2, obě 
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem dle geometrického plánu č. 4495-174/2014 označeny jako nově 
vzniklé pozemkové parcely č. 437/7 a č. 437/10, za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2, tj. celkem za 
cenu 70.000 Kč, od Bělohoubkové Dagmary, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, Brdlíkové 
Věry, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, Chourové Jany, ******** ****, *** ** **** ******* *** 
*****, manželů Hlavsy Miloše a Hlavsové Mileny, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, manželů 
Horáka Josefa a Horákové Jany, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, manželů Horáka Luďka 
a Horákové Marcely, ******* ****, *** ** **** ******* *** *****, Hráského Vladimíra, ******** ****, *** ** 
**** ******* *** *****, manželů Kaupy Karla a Kaupové Ludmily, ******** ****, *** ** **** ******* *** 
*****, manželů Kettnera Josefa a Kettnerové Hany, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, 
manželů Kirsche Miloše a Kirschové Dagmary, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, manželů 
Koppa Romana a Koppové Lenky, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, manželů Krále 
Lubomíra a Králové Věry, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, Lorence Vítězslava, ******** ****, 
*** ** **** ******* *** *****, manželů Magáně Petra a Magáňové Miroslavy, ******** ****, *** ** **** 
******* *** *****, manželů Nohejla Pavla a Nohejlové Zdeňky, ******** ****, *** ** **** ******* *** 
*****, manželů Odla Lukáše a Odlové Lucie, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, Mgr. Pokorné 
Lucie, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, PhDr. Syrovátkové Ivany, ******** ****, *** ** **** 
******* *** *****, manželů Ing. Tröstera Pavla a Trösterové Renaty, ******** ****, *** ** **** ******* 
*** *****, Ing. Vojáčkové Miroslavy, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, manželů Voláka Pavla 
a Volákové Jindry, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, manželů Voňky Miloše a Voňkové 
Miluše, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, manželů Zoráda Josefa a Zorádové Jitky, ******** 
****, *** ** **** ******* *** *****, Zvelebilové Miluše, Libušina 2769, 544 01 Dvůr Králové nad 
Labem, 

1.4.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2015/0510 v souladu s bodem 1.3. tohoto usnesení 
a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/354/2015 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat pozemkovou parcelu č. 703/1 o výměře 313 m2 v k. ú. Bílé Poličany, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

 
Termín: 05.06.2015 

 

R/355/2015 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podanou žádost o vyřešení majetkových vztahů k částem pozemkových parcel č. 224/5, č. 224/6, 
obě v k. ú. Sylvárov, na kterých se nacházejí stávající komunikace od Luboše a Karly Blahových, 
* ********** ****, **** ******* *** *****, 

2 .   souh las í  

2.1.  s majetkovým vypořádáním k části pozemkové parcely č. 224/6 v k. ú. Sylvárov pod stávající 
asfaltovou komunikací a chodníkem, 

3 .   nesouh las í  

3.1.  s majetkovým vypořádáním k části pozemkové parcely č. 224/5 v k. ú. Sylvárov pod stávající 
zpevněnou komunikací, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí OEMM 

4.1.1.  objednat vyhotovení geometrického plánu na oddělení části pozemkové parcely č. 224/6 
v k. ú. Sylvárov pod stávající asfaltovou komunikací a chodníkem. 

 
Termín: 12.06.2015 

 

R/356/2015 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 33 v čp. 2904, ul. Eduarda Zbroje ve Dvoře Králové nad Labem 
k 03.06.2015, s Marcelem Bojkem, bytem ******* ****** ****, **** ******* *** *****, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2015/0508 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: 03.06.2015 

 

R/357/2015 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 51 v čp. 1982, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, jako 
byt bez předběžného určení za min. cenu 4.064 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření 
s městskými byty, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 51 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: 08.06.2015 
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R/358/2015 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení pronájmu části pozemkové parcely č. 576 o výměře 252 m2, k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, s Ivanou Havrdovou, ***** ********** **, *** ** **** ******* *** *****, dohodou k 30.06.2014, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2015/0507 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3.  záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 576 o výměře 252 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, 

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: 25.06.2015 

 
2.1.2.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu dle 

bodu 1.3. tohoto usnesení. 
 

Termín: 12.06.2015 
 

R/359/2015 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s umístěním sídla Spolku pro spolupráci se zahraničím, IČ 26543699, v domě čp. 299  
na st. p. č. 327 na náměstí Václava Hanky v obci a k. ú. Dvůr Králové nad Labem a pověřuje 
starostu města podpisem Souhlasu majitele nemovitosti s umístěním sídla, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 09.06.2015 
 

R/360/2015 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem prostoru sloužícího k podnikání - nebytového prostoru č. 1 v čp. 2963 v ulici 
Štefánikova ve Dvoře Králové nad Labem, na dobu určitou 5 let, od 01.07.2015 do 30.06.2020, 
za cenu 567 Kč/m2/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního růstu, Naděždě Baierové, 
******** ****, **** ******* *** *****, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONNP-2015/0511 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: 09.06.2015 
 

R/361/2015 - 21. 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. 32/2015, 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,  
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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: 09.06.2015 

 

R/362/2015 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout prostor sloužící k podnikání - nebytový prostor č. 3 v čp. 2958 v ulici 
Štefánikova ve Dvoře Králové nad Labem, na dobu určitou 5 let, za cenu 1.381 Kč/m2/rok včetně 
uplatnění meziročního inflačního růstu, společnosti KOMPLEX 3 s. r. o. se sídlem Štefánikova 
2958, Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

 
Termín: 09.06.2015 

 

R/363/2015 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podanou žádost o prodej pozemkové parcely č. 1535/30 o výměře 2 839 m2 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem od Radima Čápa, ***** *, *** ** **** ******* *** *****, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit radě města k projednání záměr prodeje pozemkové parcely č. 1535/30  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 400 Kč/m2 formou obálkové metody. 

 
Termín: 30.06.2015 

 

R/364/2015 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  provedení úhrady za užívání stavební parcely č. 135 o výměře 183 m2 v k. ú. Žirecká Podstráň 
od 01.01.1992 do 30.06.2015 ve výši 26.099 Kč, 

1.2.  dohodu o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci č. 7503 N 15/54 (ES-OEMM/DOHO-
2015/0523) s Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Praha 3, Husinecká 
1024/11a, 130 00 a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3.  pronájem stavební parcely č. 135 o výměře 183 m2 v k. ú. Žirecká Podstráň od České Republiky 
- Státního pozemkového úřadu, se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, 130 00, s účinností od 
01.07.2015, za dohodnuté roční nájemné ve výši 2.031 Kč, 

1.4.  úhradu nájemného ve výši 512 Kč za období od 01.07.2015 do 30.09.2015 před podpisem 
nájemní smlouvy, 

1.5.  nájemní smlouvu č. 7503 N 15/54 (ES-OEMM-2015/0524) v souladu s bodem 1.3., 1.4. 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: 12.06.2015 
 

2.1.2.  předložit nájemní smlouvu dle bodu 1.5. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 12.06.2015 
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R/365/2015 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu dvou částí pozemkové parcely o výměře cca 200 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: 12.06.2015 

 

R/366/2015 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit záměr výstavby cyklostezky "Labská stezka" v úseku Kuks - přehrada Les Království, 

1.2.  schválit poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města na úhradu nákladů v roce 2015 
v souvislosti s realizací majetkoprávního vypořádání k pozemkům v rámci projektu  "Labská 
stezka" v celkové výši 800.000 Kč sdružení Královéhradecká Labská o. p. s., zastoupenému 
ředitelkou společnosti Ladislavou Reichovou, 

1.3.  schválit Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku č. OEMM/FIN-2015/0522 v souladu s bodem 
1.1. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.4.  schválit přijetí daru v souvislosti s realizací majetkoprávního vypořádání k pozemkům v rámci 
projektu "Labská stezka", 

1.5.  schválit Smlouvu o smlouvě budoucí darovací č. OEMM/BUDO-2015/0521 v souladu s bodem 
1.3. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/367/2015 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s převodem částky 260.000 Kč z rezervního fondu Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, 
Elišky Krásnohorské 2428, do fondu investic. 

 

R/368/2015 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  vzít na vědomí zprávu o činnosti, závěrečném účtu, zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 
dobrovolného svazku obcí Královská věnná města za rok 2014 a stanovy dobrovolného svazku 
obcí Královská věnná města. 
 

R/369/2015 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  odměny za mimořádné aktivity, dle přílohy, ředitelkám Hankova domu, městského kulturního 
zařízení, Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem a Pečovatelské služby Města 
Dvůr Králové nad Labem. Výplata odměn je možná jen v rámci přidělených mzdových 
prostředků. 

2 .   doporuču je  

2.1.  zástupkyni ředitelky Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem vyplatit odměnu, dle přílohy. 
Výplata této odměny je možná jen v rámci přidělených mzdových prostředků. 

 

R/370/2015 - 21. 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 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, 
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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 
Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235. 

 

R/371/2015 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádosti Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884, 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 Podharť, 
Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884. 

 

R/372/2015 - 21. 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. 9/2015 - Pravidla periodického 
hodnocení ředitelů příspěvkových organizací v oblasti školství zřízených městem Dvůr Králové 
nad Labem, 

2 .   rozhodu je  

2.1.  nezveřejňovat tento vnitřní předpis na webových stránkách města, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

3.1.1.  předložit starostovi města k podpisu vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem  
č. 9/2015 v souladu s bodem č. 1.1. tohoto usnesení. 

 
Termín: 22.06.2015 

 

R/373/2015 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s převodem částky 50.000 Kč z rezervního fondu Hankova domu, městského kulturního zařízení, 
do fondu investic. 

 

R/374/2015 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  odměny za mimořádné aktivity, dle přílohy č. 2, ředitelkám a ředitelům škol. Výplata odměn je 
možná jen v rámci přidělených mzdových prostředků, 

2 .   doporuču je  

2.1.  zástupkyni ředitelky školského zařízení DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem, Spojených 
národů 1620, vyplatit odměny dle přílohy č. 2. Výplata této odměny je možná jen v rámci 
přidělených mzdových prostředků. 

 

R/375/2015 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč Petru Hirschovi, *********** ****, **** ******* *** *****, na úhradu 
cestovních nákladů, dokoupení potřebného vybavení, tisk propagačních materiálů a další drobné 
výdaje v rámci projektu "Pěšky kolem světa", 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO-2015/0518 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: 23.06.2015 
 

R/376/2015 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  protokol o otevírání obálek z 11.05.2015 a protokol o průběhu e-aukce z 15.05.2015 na veřejnou 
zakázku „Nové služební vozidlo určené zejména pro přepravu seniorů a zdravotně postižených", 

2 .   rozhodu je  

2.1.  o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku uvedenou v bodě 1.1. tohoto usnesení tak, 
že nejvýhodnější nabídkou je nabídka firmy: AUTO INZAT s. r. o., Preslova 441, Dvůr Králové 
nad Labem, IČ: 25997289, nabídková cena 243.802 Kč bez DPH za vozidlo Dacia Dokker, 
Arctica 1,6, 60,5 kW/82k, hodinová sazba servisních prací 400 Kč bez DPH, o dalším pořadí 
uchazečů takto:  
2. Olfin Car Palace s. r. o., Na Rybárně 203/5, Hradec Králové, IČ 64256928, nabídková cena 
289.041 Kč bez DPH za vozidlo Peugeot Partner Tepee Active 1,6 VTI 98k, hodinová sazba 
servisních prací 390 Kč bez DPH, 

3 .   souh las í  

3.1.  s uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem dle bodu 2.1. tohoto usnesení. 

 

R/377/2015 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s výpůjčkou tří soch ze Střední průmyslové školy sochařské a kamenické v Hořicích, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o výpůjčce č. ŠKS/OVYP - 2015/0519 a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

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

Termín: 23.06.2015 
 

R/378/2015 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  poskytnutí finančního daru Domovu důchodců Lampertice, Lampertice 204, 541 01 Trutnov. 

 

R/379/2015 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace ve výši 6.000 Kč Oblastní charitě Hradec Králové, Komenského 266,  
500 03 Hradec Králové, na dopravu, pomůcky a služby, které jsou spojeny s poskytováním 
služby raná péče klientům ze Dvora Králové nad Labem, 

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace č. ŠKS/SMDO-2015/0528 dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS 

2.1.1.  předložit starostovi města smlouvu k podpisu. 
 

Termín: 22.06.2015 
 

R/380/2015 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací 
dokumentaci a realizaci veřejné zakázky: "Jazykově vzdělávací pobyty" v souladu s čl. 4, oddíl I. 
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vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2014 - Pravidla pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků 
v předloženém znění, 

2 .   rozhodu je  

2.1.  že při této zakázce nebude využit elektronický systému E-ZAK, 

3 .   uk ládá  
3.1.  řediteli ZŠ Schulzovy sady 

3.1.1.  zajistit přípravu veřejné zakázky a její realizaci v navržených termínech. 
 

Termín: 31.10.2015 
 

R/381/2015 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  vz í t  na  vědom í 

1.1.  plnění úkolů z usnesení přijatých zastupitelstvem města. 

 

R/382/2015 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  program 4. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného ve čtvrtek 
11.06.2015 od 16 hodin v sále Hankova domu. 
 

1. Zahájení 
2. Plnění usnesení Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 
3. Výbory ZM 
4. Projednání návrhu občanů na vydání obecně závazné vyhlášky o regulaci hlučných 

činností 
5. Restrukturalizace Městské policie Dvůr Králové nad Labem 
6. Majetkové záležitosti 
7. Program rozvoje města - proces tvorby a harmonogram prací 
8. Poskytnutí finančního příspěvku na projekt „Labská stezka“ 
9. Návrh na pořízení změny územního plánu 
10. Závěrečný účet svazku obcí Královská věnná města, nová podoba stanov svazku 
11. Členství v MAS Královédvorsko, z. s. 
12. Cena "Osobnost města Dvůr Králové nad Labem" za rok 2014 
13. Dotace Tělovýchovné jednotě Dvůr Králové nad Labem 
14. Dotace z dotačního programu města na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou 

nemovitou kulturní památkou, nebo které se nacházejí na území Městské památkové 
zóny města Dvůr Králové nad Labem 

15. Rozšíření svěřených úkolů místostarostky 
16. Schvalování roční účetní závěrky města Dvůr Králové nad Labem k 31.12.2014 
17. Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2014 
18. Závěrečný účet města za rok 2014 
19. Rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2015 
20. Diskuze 
21. Závěr  

 
 

 
 
 
 

 
 Jan Jarolím v. r.  
starosta města 

Alexandra Jiřičková v. r.  
místostarostka 

 
 

  
  
 

  

 


