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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

23. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 30.06.2015 

 

R/414/2015 - 23. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  protokol o hodnocení nabídek z 19.06.2015 na veřejnou zakázku "ZŠ Schulzovy sady - dodávka 
jazykové laboratoře", 

2 .   rozhodu je  

2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku "ZŠ Schulzovy sady - dodávka jazykové 
laboratoře" tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy AV MEDIA, a. s., Pražská 63,  
102 00 Praha 10 za cenu 149.908 Kč včetně DPH, 

2.2.  o dalším pořadí: 
2) DLNK, s. r. o., E. Beneše 470, 552 03 Česká Skalice, cena 171.760 Kč včetně DPH. 
 

R/415/2015 - 23. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  protokol o hodnocení nabídek z 19.06.2015 na veřejnou zakázku "ZŠ Schulzovy sady - dodávka 
zobrazovací techniky", 

2 .   rozhodu je  

2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku "ZŠ Schulzovy sady - dodávka zobrazovací 
techniky" tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy DLNK, s. r. o., E. Beneše 470,  
552 03 Česká Skalice za cenu 216.167 Kč včetně DPH, 

2.2.  o dalším pořadí: 
2) ICT plus, s. r. o., Piletická 486, 503 41 Hradec Králové, cena 223.008 Kč včetně DPH. 
 

R/416/2015 - 23. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  protokol o hodnocení nabídek z 19.06.2015 na veřejnou zakázku "ZŠ Schulzovy sady - dodávka 
zařízení bezdrátové sítě", 

2 .   rozhodu je  

2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku "ZŠ Schulzovy sady - dodávka zařízení 
bezdrátové sítě" tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy DLNK, s. r. o., E. Beneše 470, 
552 03 Česká Skalice za cenu 207.273 Kč včetně DPH, 

2.2.  o dalším pořadí: 
2) ICT plus, s. r. o., Piletická 486, 503 41 Hradec Králové, cena 219.819 Kč včetně DPH. 
 

R/417/2015 - 23. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s využíváním mobilní informační platformy inCity, 
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2.   schva lu je  

2.1.  smlouvu o poskytování služeb inCity OI/POSS-2015/0623 a pověřuje starostu města jejím 
podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OI 

3.1.1.  předložit smlouvu starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 03.07.2015 
 

R/418/2015 - 23. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   nesouh las í  

1.1.  s přijetím nabízeného majetku automatické pračky Zanussi 800, inventární číslo 113840203, od 
Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem. 

 

R/419/2015 - 23. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis č. 5 ze sociální komise RM z 15.06.2015, 

2 .   schva lu je  

2.1.  umístění Josefa Gavelčíka, **** **********, ******* ****** ****, **** ******* *** *****, Karla Duška, **** 
**********, *********** ****, **** ******* *** ***** a Jaroslava Bímana, **** **********, ******* ** ** 
******** **, **** ******* *** *****, do domu s pečovatelskou službou, v uvedeném pořadí. 

 

R/420/2015 - 23. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit poskytnutí dotace Softball Clubu, Zborovská 1780, Dvůr Králové nad Labem, ve výši 
36.000 Kč, na úhradu nákladů (ubytování, doprava, sportovní vybavení) spojených s účastí dvou 
hráček v reprezentaci České republiky na mistrovství v Nuoro na Sardinii ve dnech  
29.06.- 04.07.2015, čtyř hráček v Evropské kvalifikaci Junior League v Itálii ve dnech  
13. - 19.07.2015, dvou hráček v Evropské kvalifikaci Senior League v Itálii ve dnech   
12. - 18.07.2015, 

1.2.  schválit smlouvu o poskytnutí dotace č. ŠKS/SMDO-2015/0618 dle bodu 1.1. tohoto usnesení 
a pověřit starostu města podpisem smlouvy, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

2.1.1.  předložit, v případě schválení, starostovi města smlouvu k podpisu 
. 

Termín: 30.09.2015 
 

R/421/2015 - 23. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr 
Králové nad Labem, Spojených národů 1620, ve výši 15.000 Kč na projekt: 21. ročník celostátní 
soutěže mladých amatérských filmařů Juniorfilm - Memoriál Jiřího Beneše a Zlaté slunce 
Královédvorské 2015, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu č. 15KPG01-0016 (ES ŠKS/SMDO-2015/0582) o poskytnutí dotace v souladu s bodem 
1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RAF 

3.1.1.  zapracovat poskytnutou dotaci ve výši 15.000 Kč do návrhu nejbližšího rozpočtového 
opatření. 

 
Termín: 31.08.2015 
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R/422/2015 - 23. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápisy z jednání komise cestovního ruchu RM ze 14.05.2015 a 11.06.2015. 

 

R/423/2015 - 23. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výjimku z počtu žáků v 2. ročníku Základní školy 5. května, Dvůr Králové nad Labem,  
28. října 731, ve školním roce 2015/2016, na počet žáků 32 ve třídě. 

 

R/424/2015 - 23. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 
2428 a ve třídách Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, ve školním roce 
2015/2016, dle přílohy č. 3. 

 

R/425/2015 - 23. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s převodem částky 70.000 Kč z rezervního fondu Základní umělecké školy R. A. Dvorského, 
Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 83, do fondu investic. 

 

R/426/2015 - 23. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  realizaci projektu "DÉKÁČKO on SQUARE" pořadatele Dana Šípka. 

 

R/427/2015 - 23. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s převodem částky 208.725 Kč z rezervního fondu Městského muzea ve Dvoře Králové nad 
Labem, do fondu investic, za účelem doplacení realizace nové expozice. 

 

R/428/2015 - 23. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  protokol otevírání obálek s nabídkami část 1 a 2 z 19.06.2015 a protokol o jednání hodnotící 
komise a protokol o posouzení kvalifikace z 23.06.2015 na veřejnou zakázku "ZŠ Schulzovy 
sady - veřejná zakázka na jazykově vzdělávací pobyty" - Zahraniční jazykově vzdělávací pobyt 
pro žáky, 

1.2.  skutečnost, že na zakázku "Zahraničního jazykového kurzu pro učitele" škola neobdržela žádnou 
nabídku, 

2 .   rozhodu je  

2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku "ZŠ Schulzovy sady - veřejná zakázka na 
jazykově vzdělávací pobyty" - Zahraniční jazykově vzdělávací pobyt pro žáky tak, že 
nejvýhodnější nabídkou je nabídka firmy BOCA spol. s r. o., Husitská 763, 530 06 Pardubice, za 
cenu 431.940 Kč včetně DPH. 

 

R/429/2015 - 23. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  došlou nabídku na provozovatele pravidelných prodejních-všeobecných trhů na náměstí  
T. G. Masaryka v roce 2015, 

2 .   schva lu je  

2.1.  provozovatele pravidelných prodejních-všeobecných trhů na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře 
Králové nad Labem v roce 2015 - TRHY ALEŠ - Radek Aleš, Na Rozhraní 619/40, 321 00 Plzeň, 
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3.   souh las í  

3.1.  s tím, aby Technické služby města Dvora Králové nad Labem uzavřely smlouvu o výpůjčce č. 5 
s provozovatelem prodejních-všeobecných trhů TRHY ALEŠ - Radek Aleš, Na Rozhraní 619/40, 
321 00 Plzeň na část náměstí T. G. Masaryka na p. p. č. 3524/7 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
na dobu určitou od 01.07.2015 do 21.12.2015 (2x v měsíci ve středu) dle přílohy č. 2. 

 

R/430/2015 - 23. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z jednání komise RM pro životní prostředí z 22.06.2015, 

2 .   souh las í  

2.1.  s podáním žádostí o kácení stromů rostoucích mimo les na tyto stromy: vrba a javor na pozemku 
p. p. č. 615/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem a olše a smrk na pozemku p. p. č. 676/28  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

3 .   nesouh las í  

3.1.  s podáním žádostí o kácení stromů rostoucích mimo les na tyto stromy: olše na p. p. č. 327/3  
v k. ú. Žireč Městys, bříza na p. p. č. 2041/3 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, vrba na  
p. p. č. 1619/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, douglaska na p. p. č. 676/32 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem, borovice na p. p. č. 676/28 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, stříbrný smrk na  
p. p. č. 594 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem a stříbrný smrk na p. p. č. 595 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem, 

4 .   ruš í  

4.1.  pozastavení výkonu rozhodnutí vydaných odborem OŽP pod č. j. OŽP/11162-2014/1811-
2014/sim v rozsahu pouze pro javory a jasany, OŽP/28424-2014/5022-2014/sim, OŽP/57135-
2014/13379-2014/sim, OŽP/66734-2014/16168-2014/sim, OŽP/67111-2014/sim16273-2014/sim, 
OŽP/7207-2014/1160-2014/sim, OŽP/65649-2014/15882-2014/sim, 

5 .   uk ládá  
5.1.  vedoucí OEMM 

5.1.1.  podat na odbor OŽP žádosti o kácení stromů rostoucích mimo les na stromy dle bodu 2.1. 
tohoto usnesení, 

 
Termín: 31.08.2015 

5.1.2.  zajistit výkon rozhodnutí dle bodu 4.1. tohoto usnesení. 
 

Termín: 30.12.2015 
 

R/431/2015 - 23. 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 
finančního daru ve výši 150.000 Kč na činnost v oblasti životního prostředí od společnosti  
EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, 

1.2.  darovací smlouvu č. OŽP/DAR-2015/0637 ve smyslu bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OŽP 

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

Termín: 20.07.2015 
 

2.2.  vedoucímu RAF 
2.2.1.  zahrnout příslušné příjmy a výdaje do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření. 
 

Termín: 28.08.2015 
 

R/432/2015 - 23. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  Rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství v Brně č. j. 17607/15/5000-10470-703359 
z 19.06.2015, kterým přezkoumalo platební výměr č. j. 1033275/14/2700-04705-604286 
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z 23.05.2014 vydaný Finančním úřadem pro Královéhradecký kraj na odvod za porušení 
rozpočtové kázně na základě kontroly podmínek čerpání finančních prostředků poskytnutých MF 
ČR na akci "Město Dvůr Králové nad Labem - reko atletického stadionu" a Platební výměr na 
penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně za období od 01.11.2008 do 
22.06.2015 vystavený Finančním úřadem pro Královéhradecký kraj pod č. j. 1174200/15/2700-
31472-604286 z 25.06.2015, 

2 .   souh las í  

2.1.  s úhradou odvodu za porušení rozpočtové kázně v částce 3.067.500 Kč, stanoveného 
příslušným rozhodnutím Odvolacího finančního ředitelství v Brně uvedeným v bodě 1.1. tohoto 
usnesení, 

2.2.  s podáním žádosti o prominutí daně v souladu s ustanovením § 259, odst. 2), zák. č. 280/2009 
Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, k rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství 
v Brně vystavenému pod č. j. uvedeným v bodě 1.1. tohoto usnesení a současně s podáním 
odvolání proti platebnímu výměru na penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové 
kázně za období od 01.11.2008 do 22.06.2015 vystaveným Finančním úřadem pro 
Královéhradecký kraj pod č. j. uvedeným v bodě 1.1. tohoto usnesení, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RAF 

3.1.1.  zabezpečit provedení úhrady předmětného odvodu za porušení rozpočtové kázně v částce 
uvedené v bodě 2.1. tohoto usnesení, 

 
Termín: 01.07.2015 

 
3.2.  vedoucí KTÚ-PO 

3.2.1.  zabezpečit vypracování a odeslání žádosti o prominutí daně k rozhodnutí uvedenému 
v bodě 1.1. tohoto usnesení a odvolání proti platebnímu výměru na penále za prodlení 
s odvodem za porušení rozpočtové kázně k platebnímu výměru uvedenému v bodě 1.1. 
tohoto usnesení. 

 
Termín: 07.07.2015 

 

R/433/2015 - 23. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky: 
"Oprava střechy budovy Azylového domu Žofie, Bezručova ulice čp. 1006, 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 zakázku tak, že nejvhodnější nabídkou je 
nabídka firmy LKN, s. r. o. se sídlem Smetanova 2065, 537 01 Chrudim, IČ 259913611 
s nabídkovou cenou 2.172.115 Kč včetně DPH, 

2.2.  o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek takto: 
2. místo - J. Pišta a spol., spol. s r. o. se sídlem Dukelská 414, PSČ 544 01 Dvůr Králové nad 
Labem, IČ 00578894 s nabídkovou cenou 2.273.793 Kč včetně DPH 
3. místo - FAST střechy, s. r. o. se sídlem Smetanova 2065, PSČ 547 01 Náchod, IČ 27537676 
s nabídkovou cenou 2.627.435 Kč včetně DPH 

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2015/0530 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: 03.07.2015 
 

 
4.1.2.  předložit smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2015/0530 starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 15.07.2015 
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R/434/2015 - 23. 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: „Vytápění školní družiny ZŠ 5. května, Dvůr Králové n/L“, 

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: 
Miloslav Brslínek, se sídlem Tylova 807, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ 13185063 
s nabídkovou cenou 502.563,50 Kč včetně DPH, 

2.2.  o dalším pořadí uchazečů o veřejnou zakázku dle výhodnosti jejich nabídek takto: 
 
2. místo: Jiří Klejšmíd, Poděbradova 1170, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, s nabídkovou cenou 

509.081,50 Kč včetně DPH  
3. místo: VTP MONT - Vladimír Fof, Palackého 74, 503 15 Nechanice, s nabídkovou cenou 

513.040,40 Kč včetně DPH 
4. místo: Karel Lachnitt. V Zahrádkách 2545, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, s nabídkovou 

cenou 546.879,40 Kč včetně DPH 
5. místo: Jiří Sklenář, Vančurova 2685, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, s nabídkovou cenou 

582.321,70 Kč včetně DPH 
6. místo: Pavel Bureš, Slatina nad Úpou 241, 549 47 Slatina nad Úpou, s nabídkovou cenou 

652.972 Kč včetně DPH, 

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2015/0514 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: 03.07.2015 
 

4.1.2.  předložit smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2015/0514 starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 15.07.2015 
 

R/435/2015 - 23. 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 
darů na doplnění mobiliáře na náměstí T. G. Masaryka o šachový stolek od následujících dárců: 
RODOS V + J Teodoridis, s. r. o., Lipnice 1324, Dvůr Králové nad Labem, ANOAR PRAGUE, 
spol. s r. o., Heydukova 1052, Dvůr Králové nad Labem, Stavební společnost Žižka, spol. s r. o., 
Elišky Krásnohorské 2897, Dvůr Králové nad Labem, ALTEC a. s., Poděbradova 2014, Dvůr 
Králové nad Labem, Robex DK, s. r. o., Slovany 3051, Dvůr Králové nad Labem  
a J&T Banka, a. s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, 

1.2.  darovací smlouvy č. RISM/DAR-2015/0624, č. RISM/DAR-2015/0625, č. RISM/DAR-2015/0626, 
č. RISM/DAR-2015/0627, č. RISM/DAR-2015/0628 a č. RISM/DAR-2015/0639 ve smyslu bodu 
1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejich podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  předložit darovací smlouvy dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k jejich podpisu, 
 
 

Termín: 15.07.2015 
 

2.2.  vedoucímu RAF 
2.2.1.  zahrnout příslušné příjmy do návrhu rozpočtového opatření. 
 

Termín: 31.12.2015 
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R/436/2015 - 23. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  upravený časový harmonogram, zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy o dílo akce: 
"Obnova střešního pláště budovy Hankova domu, čp. 299, nám. V. Hanky, 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, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

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

Termín: 16.10.2015 
 
 

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 20.07.2015 před 
otevíráním obálek s doručenými nabídkami. 

 
Termín: 20.07.2015 

 

R/437/2015 - 23. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky: 
"Oprava střechy budovy 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 zakázku tak, že nejvhodnější nabídkou je 
nabídka firmy J. Pišta a spol., společnost s r. o., Dukelská 414, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
IČ 00578894, s nabídkovou cenou 1.741.557 Kč včetně DPH, 

2.2.  o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek takto: 
2. místo - LKN, s. r. o., Václavská 274, 537 01 Chrudim, IČ 25991361 s nabídkovou cenou 
1.742.091 Kč včetně DPH 
3. místo - KP Realizace střech, s. r. o., Žireč 20, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ 01562231 
s nabídkovou cenou 1.851.590 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: 03.07.2015 
 

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

Termín: 15.07.2015 
 

R/438/2015 - 23. 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: „Výměna oken západní fasády ZŠ Schulzovy sady“, 

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: 
Roman Langer, Staré Oldřichovice 1, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 11148896, s nabídkovou cenou 
952.407 Kč včetně DPH, 

2.2.  o dalším pořadí uchazečů o veřejnou zakázku dle výhodnosti jejich nabídek takto: 
2. místo: Witraz s. r. o., Nad Farou 628, 517 01 Solnice, s nabídkovou cenou 964.876 Kč včetně 

DPH  
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3. místo: JSK MONT Kulhavý Sekavec s. r. o., Třídvorská 1401, 280 02 Kolín, s nabídkovou 
cenou 1.113.440 Kč včetně DPH 

4. místo: OKNOSTYL group s. r. o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim, s nabídkovou cenou 
1.142.913 Kč včetně DPH 

5. místo: Tredo s. r. o., Libušská 190/100, 142 00 Praha 4 - Písnice, s nabídkovou cenou 
1.169.586 Kč včetně DPH 

6. místo: Proplast K s. r. o., Polní 468, 549 01 Nové Město nad Metují, s nabídkovou cenou 
1.190.238 Kč včetně DPH 

7. místo: Rofis s. r. o., Kysucká 174/2, 024 04 Kysucké Nové Mesto, s nabídkovou cenou 
1.197.900 Kč včetně DPH 

8. místo: Pavel Hauser - Stavhaus, nám. Odboje 1843, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
s nabídkovou cenou 1.296.919 Kč včetně DPH 

9. místo: J. Pišta a spol., společnost s r. o., Dukelská 414, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
s nabídkovou cenou 1.361.553 Kč včetně DPH, 

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2015/0636 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: 03.07.2015 
 

4.1.2.  předložit smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2015/0636 starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 15.07.2015 
 

R/439/2015 - 23. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 12 v čp. 1989, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, jako bytu 
sociálního, přiděleného v mimořádně tíživé životní situaci, Pavlíně Peckové, ******* ******** *** 
****, **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 01.10.2015 do 30.09.2016, za smluvní nájemné 
3.163 Kč/měsíc, odchylně od Pravidel pro hospodaření s městskými byty, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2015/0601 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: 17.07.2015 
 

R/440/2015 - 23. 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 dle přílohy č. 1 a 2, 

2 .   ruš í  

2.1.  výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky Technických služeb města Dvora 
Králové nad Labem zveřejněné 06.05.2015, 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. 

 

R/441/2015 - 23. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 3 v čp. 830, ul. Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, jako bytu sociálního, 
přiděleného v mimořádně tíživé životní situaci, Michalu Vrabcovi, ******* *** ***, **** ******* *** 
*****, na dobu určitou 2 roky, od 01.08.2015 do 31.07.2016, za smluvní nájemné 2.092 Kč/měsíc 
a od 01.08.2016 do 31.07.2017, za smluvní nájemné 2.406 Kč/měsíc, 
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1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2015/0600 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: 17.07.2015 
 

R/442/2015 - 23. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  doporučení hodnotitelské komise na byt č. 42 v čp. 1982, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad 
Labem, která nedoporučuje radě města schválit pronájem bytu a nájemní smlouvu na uvedený 
byt v souladu s vyhlášenými podmínkami výběrového řízení, kdy je kompetencí rady města 
nevybrat žádného uchazeče, příp. výběrové řízení zrušit, 

2 .   ruš í  

2.1.  výběrové řízení na pronájem bytu č. 42 v čp. 1982, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, 

3 .   schva lu je  

3.1.  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, 

3.2.  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), 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí OEMM 

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

 
Termín: 13.07.2015 

 

R/443/2015 - 23. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 33 v čp. 2904 ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, jako 
byt bez předběžného určení za min. cenu 2.265 Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení 
bytu) dle Pravidel pro hospodaření s městskými byty, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 33 v čp. 2904, Eduarda Zbroje, 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: 02.07.2015 

 

R/444/2015 - 23. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části pozemkové parcely č. 576 o výměře 252 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za 
nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, tj. celkové roční nájemné 1.260 Kč, Janě Velikovské, ***** ******* 
******** **, *** ** **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 01.08.2015, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE-2015/0588 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 nájemní smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 15.07.2015 

R/445/2015 - 23. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části pozemkové parcely č. 1042/6 o výměře 30 m2 (pod stavbou skladu) v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem, za nájemné ve výši 9 Kč/m2/rok a části pozemkové parcely č. 1042/6 
o výměře 130 m2 (zahrádka) v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok,  
tj. celkové roční nájemné 920 Kč, Ivě Vyšohlídové, ******** ***, *** ** **** ******* *** *****, na dobu 
neurčitou, od 01.08.2015, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE-2015/0589 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: 20.07.2015 
 

R/446/2015 - 23. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení pronájmu části pozemkové parcely č. 2316/1 o výměře 50 m2, k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, s Vlastou Beránkovou, ********* ***, *** ** **** ******* *** *****, dohodou k 30.06.2015 
a ukončení pronájmu části pozemkové parcely č. 2316/1 o výměře 50 m2, k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, se Stanislavem Beránkem, ***** ********* ***, *** ** **** ******* *** *****, dohodou 
k 30.06.2015, 

1.2.  dohody o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2015/0590 a č. OEMM/DOUS-2015/0598  
v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejich podpisem, 

1.3.  pronájem části pozemkové parcely č. 2316/1 o výměře 50 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za 
nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, tj. celkové roční nájemné 250 Kč, Tomáši Bínovi, ***** ********* ***, 
*** ** **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 01.08.2015, 

1.4.  nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE-2015/0597 v souladu s bodem 1.3. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit dohody o ukončení nájemních smluv dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi 
města k podpisu, 

 
Termín: 30.06.2015 

 
2.1.2.  předložit nájemní smlouvu dle bodu 1.4. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 15.07.2015 
 

R/447/2015 - 23. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit nabytí pozemkových parcel č. 4028/1, č. 4734/3, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem od 
České republiky, Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, 
a to z důvodu, že se na uvedených pozemkových parcelách nacházejí stávající chodníky, 

1.2.  pověřit starostu města podpisem žádosti o převod pozemkových parcel č. 4028/1, č. 4734/3, obě 
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem. 
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R/448/2015 - 23. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 679/15, č. 3608/1,  
č. 678/1, č. 678/31, č. 678/34, č. 665/4, 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. sml. 77 000 70006_1/BVB  
(ES OEMM/BUDO- 2015/0609) 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: 17.07.2015 
 

R/449/2015 - 23. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3547/1 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem dle geometrického plánu č. 4498-293/2014 za jednorázovou finanční náhradu ve výši 
7.851 Kč bez příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-2003240/VB/01 (ES OEMM/VB-2015/0610) 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: 17.07.2015 
 

R/450/2015 - 23. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 1108/1 o výměře 78 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: 07.07.2015 

 

R/451/2015 - 23. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3739/1 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem dle geometrického plánu č. 4516-50/2015 za jednorázovou finanční náhradu ve výši 
2.000 Kč bez příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti číslo OEMM/VB-2015/0611 s UPC Česká 
republika, s. r. o., Závišova 5, Praha 4, 140 00 a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 17.07.2015 
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R/452/2015 - 23. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodeje pozemkových parcel č. 1084/12 o výměře 87 m2, č. 1084/16 o výměře 1 441 m2, 
obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

 
Termín: 07.07.2015 

 
2.1.2.  projednat výši kupní ceny za pozemkové parcely č. 1084/12, č. 1084/16, obě v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem. 
 

Termín: 10.07.2015 
 

R/453/2015 - 23. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  neschválit prodej pozemkové parcely č. 4807 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem Milanovi 
Schweidlerovi, *** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****. 

 

R/454/2015 - 23. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prominutí nájemného za pozemkovou parcelu č. 2273/9 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
pro rok 2016 a 2017 Společenství pro dům čp. 1531-2 ve Dvoře Králové nad Labem, se sídlem 
Raisova 1532, 544 01 Dvůr Králové nad Labem ve výši 15.840 Kč, a to za podmínky provedení 
rekonstrukce stávajícího oplocení pozemkové parcely č. 2273/9 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
vč. kamenné podezdívky. 

 

R/455/2015 - 23. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodeje pozemkové parcely č. 1535/30 o výměře 2 839 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, formou obálkové metody, a to za minimální kupní cenu ve výši 400 Kč/m2 a za podmínek 
uvedených v předloženém zveřejnění, 

1.2.  hodnotící komisi na prodej pozemkové parcely č. 1535/30 o výměře 2 839 m2 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem ve složení: Alexandra Jiřičková (náhradník Jan Jarolím), Elena Mocová 
(náhradník Ivana Fátorová), Jan Fíla (náhradník Jaroslava Valentová), 

2 .   pověřu je  

2.1.  vedoucí odboru OEMM podpisem zveřejnění, přihlášky do výběrového řízení na prodej pozemku 
a smlouvy o splnění podmínek výběrového řízení, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

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

 
Termín: 07.07.2015 

 

R/456/2015 - 23. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodeje pozemkových parcel č. 2004/4 o výměře 688 m2, č. 2004/16 o výměře 417 m2 
a dle geometrického plánu č. 4517-53/2015 nově vznikajících pozemkových parcel č. 2004/17 
o výměře 666 m2, č. 2004/18 o výměře 744 m2, č. 2004/19 o výměře 774 m2, č. 2004/20 
o výměře 830 m2, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, formou obálkové metody, a to za 
minimální kupní cenu ve výši 200 Kč/m2 navýšenou o pevný podíl na vybudované infrastruktuře 
ve výši 272.037 Kč a za podmínek uvedených v předloženém zveřejnění, 
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1.2.  hodnotící komisi na prodej pozemkových parcel č. 2004/4 o výměře 688 m2, č. 2004/16 o výměře 
417 m2 a dle geometrického plánu č. 4517-53/2015 nově vznikajících pozemkových parcel  
č. 2004/17 o výměře 666 m2, č. 2004/18 o výměře 744 m2, č. 2004/19 o výměře 774 m2,  
č. 2004/20 o výměře 830 m2, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, ve složení: Alexandra 
Jiřičková (náhradník Jan Jarolím), Elena Mocová (náhradník Ivana Fátorová), Jan Fíla 
(náhradník Jaroslava Valentová), 

2 .   pověřu je  

2.1.  vedoucí odboru OEMM podpisem zveřejnění, přihlášek do výběrového řízení na prodej pozemků 
a smluv o splnění podmínek výběrového řízení, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  zveřejnit záměr prodeje pozemků dle bodu 1.1. tohoto usnesení na úřední desce 
Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. 

 
Termín: 07.07.2015 

 

R/457/2015 - 23. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 423/2 v k. ú. Žireč Ves 
za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.000 Kč bez příslušné sazby DPH, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. sml. 1100070918_2/BVB  
(ES OEMM/BUDO- 2015/0612) 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: 17.07.2015 
 

R/458/2015 - 23. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu pozemkové parcely č. 482/8 v k. ú. Zboží  u Dvora Králové za dohodnutou cenu 
1.500 Kč/rok, 

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: 07.07.2015 

 

R/459/2015 - 23. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout prostor sloužící k podnikání - nebytový prostor č. 6 v čp. 40 na náměstí 
T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem, na dobu určitou 5 let, za cenu 652 Kč/m2/rok 
včetně uplatnění meziročního inflačního růstu, Tomášovi Němečkovi, ********* ***, **** ******* *** 
*****, 

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: 10.07.2015 
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R/460/2015 - 23. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením zpevněného vstupu a zpevněného vjezdu na části pozemkové parcely č. 2082/31 
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem a se vstupem na pozemkovou parcelu č. 2082/31 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem, 

 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o umístění a právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2015/0617 dle bodu 1.1. tohoto 
usnesení s Mgr. Ing. Markem Baudyšem a Mgr. Janou Baudyšovou, ***** ***, *** ** **** ******* *** 
***** 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: 17.07.2015 
 

R/461/2015 - 23. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem prostoru sloužícího k podnikání - nebytového prostoru č. 3 v čp. 2958 v ulici 
Štefánikova ve Dvoře Králové nad Labem, na dobu určitou 5 let, od 06.07.2015 do 05.07.2020, 
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, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONNP-2015/0613 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: 03.07.2015 
 

R/462/2015 - 23. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 833/10 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.000 Kč bez příslušné sazby DPH  
a s provedením stavby na pozemkové parcele č. 833/10 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-12-2013512/VB/01 (ES OEMM/BUDO-2015/0614) s ČEZ Distribuce, 
a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na základě plné moci 
zastoupena společností MATEX HK s. r. o., se sídlem Kladská 181, 500 03 Hradec Králové 
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: 17.07.2015 
 

R/463/2015 - 23. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 567 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, v rozsahu dle geometrického plánu č. 4488-2099/2014 za jednorázovou finanční náhradu 
ve výši 2.420 Kč včetně příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene č. sml. 8800079918_7/VB/P (ES OEMM/VB-2015/0619) 
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, 
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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: 10.07.2015 
 

R/464/2015 - 23. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 596/5, stavební parcele  
č. 1432, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu, která bude 
stanovena znaleckým posudkem s tím, že nejnižší cena za zřízení věcného břemene je 
stanovena na částku 10.000 Kč bez příslušné sazby DPH, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. OEMM/BUDO-2013/0621 v souladu 
s bodem 1.1. tohoto usnesení s Českou republikou - Krajským ředitelstvím policie 
Královéhradeckého kraje, Ulrichovo náměstí 810/4, 501 01 Hradec Králové 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: 10.07.2015 
 

R/465/2015 - 23. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  doplnění nové položky v sekci "Tyršovo koupaliště"  v Ceníku prací a služeb Technických služeb 
města Dvora Králové nad Labem s platností od 01.07.2015 dle přílohy č. 2. 

 

 
 
 
 
 

 
 Jan Jarolím v. r.  
starosta města 

Alexandra Jiřičková v. r.  
místostarostka 

 
 

  
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  
 

 


