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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

95. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 konané dne 03.11.2021 

R/616/2021 - 95. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. v souladu ustanovením § 28 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů rozpočet příspěvkové 

organizace (plán výnosů a nákladů) na rozpočtový rok 2022 pro městem Dvůr Králové nad 

Labem zřízené příspěvkové organizace ZŠ Schulzovy sady, ZŠ 5. května, ZŠ Strž, ZŠ Podharť, 

ZUŠ, MŠ Drtinova, MŠ E. Krásnohorské, Městskou knihovnu Slavoj, městské kulturní zařízení 

Hankův dům, Městské muzeum, Dům dětí a mládeže Jednička, Pečovatelskou službu Města 

Dvůr Králové nad Labem a Technické služby města Dvora Králové nad Labem, 

1.2. v souladu ustanovením § 28 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů střednědobý výhled rozpočtu 

příspěvkové organizace na léta 2023 až 2024 pro městem Dvůr Králové nad Labem zřízené 

příspěvkové organizace uvedené v bodě 1.1. tohoto usnesení. 

 

R/617/2021 - 95. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací 

dokumentaci a realizaci akce „ZŠ Schulzovy sady - Dodávka ICT 2021/2“ v souladu s vnitřním 

předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 20/2016 - Pravidla pro zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem, 

1.2. složení hodnotící komise včetně náhradníků. 

 

R/618/2021 - 95. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s prodloužením smlouvy na poskytování služeb KIVS-CMS se společností ha-vel internet, 

s. r. o., 
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2. schvaluje 

2.1. smlouvu na poskytování služeb č. OI/POSS-2021/0006 se spol. ha-vel internet, s. r. o., 

IČO 25354973, Olešní 587/11A, 712 00 Ostrava – Muglinov, a pověřuje starostu města jejím 

podpisem, 

3. ukládá vedoucímu OI 

3.1. předložit smlouvu dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 12.11.2021 

R/619/2021 - 95. Rada města Dvůr Králové nad Labem -V 

1. schvaluje 

1.1. „Anketní dotazník k Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 

památkových zón na rok 2022“ s uvedenými kulturními památkami, tj. budova Hankova 

domu (fasády na západní a severní straně) a vestibul budovy Gymnázia Dvůr Králové nad 

Labem, včetně finanční částky potřebné k pracím, navrženým na regeneraci pro rok 2022, 

na jejichž financování se bude podílet Ministerstvo kultury ČR v rámci Programu regenerace 

městských památkových rezervací a městských památkových zón. 

 

R/620/2021 - 95. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. analýzu možného řešení cyklistické dopravy v ul. Raisova zpracovanou projekční kanceláří 

VDI PROJEKT, s. r. o., IČO 28860080, K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10,  

2. souhlasí 

2.1. s doporučením výše uvedeného zpracovatele projektové dokumentace řešit pohyb cyklistů 

v rámci ulice Raisova jako účastníka silničního provozu bez vymezeného koridoru. 

 

R/621/2021 - 95. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. získání finančních prostředků od poskytovatele MŠMT z Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání Základní školou Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, 

ve výši 691.558 Kč na projekt Otevřená škola III, 

2. ukládá vedoucímu RAF 

2.1. zapracovat poskytnuté finanční prostředky dle bodu 1.1 do návrhu příslušného 

rozpočtového opatření roku 2021. 

 

Termín: 31.12.2021 

R/622/2021 - 95. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 
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1.1. podání žádostí o dotace Domem dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, 

Spojených národů 1620, do výběrového dotačního řízení Ministerstva kultury ČR, 

na projekty „Juniorfilm - Memoriál Jiřího Beneše Malé vize 2022“ ve výši 95.000 Kč a „Zlatá 

tužka 2022“ ve výši 25.000 Kč, 

2. souhlasí 

2.1. s přijetím finančních prostředků v případě kladného vyřízení žádostí uvedených v bodě 1.1. 

tohoto usnesení. 

 

R/623/2021 - 95. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. oznámení ředitelky Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem o navýšení dotace 

na pečovatelskou službu o 799.581 Kč na celkovou výši 4.916.801 Kč pro rok 2021, 

dle dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

č. SR_21_9924639, 

2. souhlasí 

2.1. s přijetím finančních prostředků ve výši 799.581 Kč z rozpočtu Královéhradeckého kraje, 

3. ukládá vedoucímu RAF 

3.1. zahrnout dotaci dle bodu 2.1. tohoto usnesení do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření. 

Termín: 31.12.2021 

 

R/624/2021 - 95. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. ruší 

1.1. veřejnou zakázku „Dodávka tří osobních automobilů pro dopravu seniorů a osob se 

zdravotním postižením“, schválenou usnesením č. R/567/2021 - 92. RM ze dne 06.10.2021, 

jejímž zadavatelem je Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem, 

2. schvaluje 

2.1. zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací 

dokumentaci a realizaci akce „Dodávka tří osobních automobilů pro dopravu seniorů a osob 

se zdravotním postižením“ v souladu s článkem 4, bodem 5 vnitřního předpisu města Dvůr 

Králové nad Labem č. 20/2016 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

příspěvkovými organizacemi města, 

2.2. zveřejnění této veřejné zakázky v souladu článkem 4, bodem 5 vnitřního předpisu města 

Dvůr Králové nad Labem č. 20/2016, 

2.3. ředitelku Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem Marcelu Hauke, jako osobu 

oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci veřejné zakázky, 

2.4. složení hodnotící komise, která je současně komisí pro otevírání obálek a komisí pro 

hodnocení nabídek včetně náhradníků v předloženém znění, 
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3. ukládá ředitelce Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem 

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

3.2. zajistit zahájení činnosti hodnotící komise (případně náhradníků za členy komise) tak, 

aby zahájila svoji činnost prvním jednáním dne 22.11.2021 před otevíráním obálek 

s doručenými nabídkami. 

Termín: 01.12.2021 

R/625/2021 - 95. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s prodloužením termínu výpůjčky soch na prostranství u pošty do 31.12.2022,  

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. 2 ŠKS/OVYP - 2019/0902 - D2 se Střední uměleckoprůmyslovou školou 

sochařskou a kamenickou, příspěvkovou organizací, IČO 60116871, Husova 675, 

508 01 Hořice a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

3. ukládá vedoucí ŠKS-KSCR 

3.1. předložit dodatek dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 23.11.2021 

 

R/626/2021 - 95. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. dohodu o ukončení účinnosti Dohody o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní 

služby č. KTÚ/POSS - 2021/0025, s Českou poštou, s. p., IČO 47114983, se sídlem Politických 

vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.2. dohodu o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby č. KTÚ/POSS - 

2021/0026, s Českou poštou, s. p., IČO 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 

225 99 Praha 1 a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí KTÚ-PROV 

2.1. předložit dohody dle bodu 1.1. a 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 12.11.2021 

R/627/2021 - 95. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. ruší 

1.1. své usnesení č. R/575/2021 - 92. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 06.10.2021, 

2. souhlasí 

2.1. se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 1750 v k. ú. Verdek, 

za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.000 Kč bez DPH, tj. 2.420 Kč včetně DPH, 

s umístěním stavby v části pozemkové parcely č. 1750 v k. ú. Verdek, pro společnost ČEZ 

Distribuce, a. s., 
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3. schvaluje 

3.1. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 

č. IV-12-2022982/SOBS VB/1 (ES OEMM-BUDO-2021/0251) se společností ČEZ Distribuce, 

a. s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, která je 

na základě plné moci zastoupena společností ELEKTRO SCHEJBAL s. r. o., IČO 07215878, 

se sídlem Kocbeře 90, 544 64 Kocbeře a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

4. ukládá vedoucí OEMM 

4.1. předložit smlouvu dle bodu 3.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 23.11.2021 

 

R/628/2021 - 95. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 3547/4, č. 3548, 

obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 5.952 Kč bez 

DPH, tj. 7.201,92 Kč včetně DPH, s umístěním stavby v částech pozemkových parcel č.  547/4, 

č. 3548, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za podmínky umístění koncového pilíře mimo 

pozemkovou parcelu č. 3547/4 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, pro společnost ČEZ 

Distribuce, a. s., 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 

č. IV-12-2023078/SOBS VB (ES OEMM-BUDO-2021/0252), se společností ČEZ Distribuce, 

a. s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, která je 

na základě plné moci zastoupena společností ELEKTRO SCHEJBAL s. r. o., IČO 07215878, 

se sídlem Kocbeře 90, 544 64 Kocbeře a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. předložit smlouvu dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 23.11.2021 

R/629/2021 - 95. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s tím, aby Technické služby města Dvora Králové nad Labem uzavřely smlouvu o výpůjčce 

na část objektu v areálu zimního stadionu na st. p. č. 348/3 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

s Pavlem Škopem a Tělovýchovnou jednotou Dvůr Králové nad Labem, z. s., za účelem 

provozování kulečníkové herny, na dobu určitou 5 let, ve smyslu přílohy č. 2. 

 

R/630/2021 - 95. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. obdrženou nabídku nemovitostí v areálu bývalého závodu „TIBA Zálabí“ od společnosti 
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SLEZAN HOLDING a. s., IČO 24229709, se sídlem Václavská 316/12, 120 00 Praha 2 – Nové 

Město, 

2. ukládá starostovi města 

2.1. jednat se společností SLEZAN HOLDING a. s. o ceně za nabízené nemovitosti v areálu 

bývalého závodu „TIBA Zálabí“. 

Termín: 26.11.2021 

 

R/631/2021 - 95. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 4 v čp. 400 v ulici Švehlova ve Dvoře Králové nad 

Labem, od 01.12.2021, na dobu určitou 1 rok, za cenu 1.879 Kč/m2/rok včetně uplatnění 

meziročního inflačního růstu, společnosti SAM 73 APPAREL s. r. o., IČO 72115411, Milady 

Horákové 2774, 271 01 Kladno - Kročehlavy, za účelem provozování prodejny sportovních 

oděvů, obuvi a doplňků, 

1.2. dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu OEMM/ONNP-2018/1034-D-6 v souladu s bodem 1.1. 

tohoto usnesení a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 29.10.2021 

 

R/632/2021 - 95. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s odpuštěním nájemného za pronájem části střechy v čp. 2962 - Domov s pečovatelskou 

službou, ul. Elišky Krásnohorské, Dvůr Králové nad Labem, Martinu Frödemu, IČO 62050729, 

Sochorova 1594, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, do doby umístění zařízení (antény). 

 

R/633/2021 - 95. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. rozhoduje 

1.1. o výsledku výběrového řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Technických služeb 

města Dvora Králové nad Labem tak, že nejvhodnějším uchazečem je 

Ing. Vítězslav Šturma, DiS., MBA, dle příloh č. 1 a č. 2, 

2. odvolává 

2.1. Ing. Jana Horsáka z pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Technické služby 

města Dvora Králové nad Labem, s účinností k 31.12.2021 a pověřuje starostu města 

podpisem odvolání dle přílohy č. 3, 
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3. jmenuje 

3.1. Ing. Vítězslava Šturmu DiS., MBA na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace 

Technické služby města Dvora Králové nad Labem, s účinností od 01.01.2022, na dobu 

neurčitou, s tříměsíční zkušební dobou a pověřuje starostu města podpisem jmenovacího 

dekretu dle přílohy č. 4, 

4. schvaluje 

4.1. mzdový výměr novému řediteli Technických služeb města Dvora Králové nad Labem 

Ing. Vítězslavu Šturmovi DiS., MBA s účinností od 01.01.2022, dle přílohy č. 5, 

5. ukládá řediteli TSM 

5.1. připravit a shromáždit podklady pro předání funkce novému řediteli Technických služeb 

města Dvora Králové nad Labem k datu 01.01.2022. 

Termín: 31.12.2021 

R/634/2021 - 95. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 23 v čp. 734, Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem, Evě Dykovské, 

***********, zastoupené opatrovníkem městem Dvůr Králové nad Labem, zastoupené 

Markétou Vohnoutovou, pověřenou výkonem opatrovnictví, odchylně od Pravidel pro 

hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou, 

od 15.11.2021 do 14.11.2022, za smluvní nájemné 2.325 Kč/měsíc za předpokladu, že Eva 

Dykovská uhradí před podpisem smlouvy jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2021/0253 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 12.11.2021 

 

R/635/2021 - 95. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. neschvaluje 

1.1. pronájem části pozemkové parcely č. 192/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Miladě 

Schwarzové, *************. 

 

R/636/2021 - 95. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. že Veronika Tauferová, *********** a Michal Taufer, **********, nabyli v řízení 

o pozůstalosti po Monice Tauferové, **********, práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy 

o uzavření budoucí kupní smlouvy na bytovou jednotku č. 2955/32 v čp. 2955, Štefánikova, 

Dvůr Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. 

p. č. 5330, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, a to včetně práva nájmu této jednotky, 
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2. schvaluje 

2.1. dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. OEMM/ONBT-2021/0255-D-1 v souladu s bodem 1.1. 

tohoto usnesení a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. předložit dodatek dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu, 

Termín: 17.12.2021 

4. doporučuje zastupitelstvu města 

4.1. schválit dohodu o převzetí závazku č. OEMM/DOHO-2021/0256 s Veronikou Tauferovou,  

*********** a Michalem Tauferem, ***********, k bytové jednotce č. 2955/32 v čp. 2955, 

Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na společných 

částech domu a st. p. č. 5330, k. ú. Dvůr Králové nad Labem a pověřit starostu města jejím 

podpisem. 

 

R/637/2021 - 95. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

přijetí darů na projekt „Odpadový kalendář - rok 2022“ ve výši 10.000 Kč od společnosti 

Společnost Horní Labe, a. s., IČO 46506306, Starý Rokytník 226, Trutnov, ve výši 5.000 Kč 

od Jaroslava Janečka, IČO 11110953, Kotkova 792, Dvůr Králové nad Labem, ve výši 5.000 Kč 

od společnosti Lukas trade, s. r. o., IČO 25920413, Slovany 3051, Dvůr Králové nad Labem, 

ve výši 10.000 Kč od společnosti Marius Pedersen, a. s., IČO 42194920, Průběžná 1940/3, 

Hradec Králové, ve výši 5.000 Kč od Bohuslava Žižky, IČO 48138274, Verdek 28, Dvůr Králové 

nad Labem, 

1.2. darovací smlouvy č. OŽP/DAR-2021/0107, č.  OŽP/DAR-2021/0108, č.  OŽP/DAR-2021/0109, 

č.  OŽP/DAR-2021/0110 a č. OŽP/DAR-2021/0111 ve smyslu bodu 1.1. tohoto usnesení a 

pověřuje starostu města jejich podpisem, 

2. ukládá vedoucímu OŽP 

2.1. předložit smlouvy dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu, 

Termín: 24.11.2021 

3. ukládá vedoucímu RAF 

3.1. zahrnout příslušné příjmy a výdaje do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření. 

Termín: 01.12.2021 

 

 

R/638/2021 - 95. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. vzájemnou spolupráci se sběrnami a výkupnami odpadů: Lukas trade, s. r. o., IČO 25920413, 
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Slovany 3051, Dvůr Králové nad Labem, Bohuslav Žižka, IČO 48138274, Verdek 28, Dvůr 

Králové nad Labem, Josef Jirouš, IČO 64204995, Štítného 628, Dvůr Králové nad Labem 

a Milan Brdička, IČO 44483911, Rokycanova 783, Dvůr Králové nad Labem. 

1.2. smlouvy o vzájemné spolupráci č. OŽP/SPOL-2021/0112, č. OŽP/SPOL-2021/0113, 

č. OŽP/SPOL-2021/0114 a č. OŽP/SPOL-2021/0115 ve smyslu bodu 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejich podpisem, 

2. ukládá vedoucímu OŽP 

2.1. předložit smlouvy dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu, 

Termín: 24.11.2021 

 

R/639/2021 - 95. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. průběžné plnění úkolů uložených radou města k 30.09.2021, 

2. schvaluje 

2.1. nové termíny u nesplněných úkolů uložených radou města dle přílohy č. 1. 

 

R/640/2021 - 95. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. vyslání starosty města Dvůr Králové nad Labem Jana Jarolíma a místostarostky města Dvůr 

Králové nad Labem Alexandry Jiřičkové na zahraniční pracovní cestu do Kamenné Hory 

(Polsko) dne 18. listopadu 2021, 

2. rozhoduje 

2.1. o tom, že jim budou uhrazeny náklady spojené se zahraniční pracovní cestou dle bodu 1.1. 

v souladu s platnými právními předpisy, a to včetně kapesného ve výši 5 euro na osobu, 

3. ukládá vedoucímu RAF 

3.1. zabezpečit cestovní pojištění a nutné cestovní náležitosti včetně kapesného spojené 

se zahraniční pracovní cestou dle bodu 1.1. 

Termín: 16.11.2021 

 

  
 
 Jan Jarolím v. r.    Alexandra Jiřičková v. r. 
 starosta města           místostarostka 


