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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

96. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

konané dne 18.11.2021 

R/641/2021 - 96. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. rezignaci Petry Šimkové na funkci člena sociální komise. 

 

R/642/2021 - 96. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s udělením pověření k zastupování města Dvůr Králové nad Labem při veškerých jednáních 

a úkonech před soudy, státními orgány a organizacemi, 

2. zmocňuje 

2.1. Martina Hampla, vedoucího právního oddělení odboru kanceláře tajemníka úřadu, 

k zastupování města Dvůr Králové nad Labem v rozsahu pověření, které je přílohou tohoto 

usnesení, a pověřuje starostu jeho podpisem. 

 

R/643/2021 - 96. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. rezignaci Ing. arch. Vojtěcha Jana Stoklasy na pozici člena stavebně-architektonické komise 

Rady města Dvůr Králové nad Labem, 

2. jmenuje 

2.1. v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů členem stavebně-architektonické komise MgA. Petra Kocourka, a to s platností od 

18.11.2021. 
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R/644/2021 - 96. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. podání žádosti o investiční účelovou dotaci na pořízení cisterny CAS 20 pro jednotku sboru 

dobrovolných hasičů Dvůr Králové nad Labem - Žireč, která byla vyhlášena Generálním 

ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR, a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu č. KRI_1/POSS-2021/0003 o vymezení práv a povinností mezi centrálním 

zadavatelem MV-GŘ HZS ČR, IČO 00007064, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 

a pověřujícím zadavatelem městem Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města 

jejím podpisem, 

3. ukládá krizovému manažerovi 

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

Termín: 25.11.2021 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. zajistit podání žádosti o dotaci dle bodu 1.1. tohoto usnesení, 

Termín: 25.11.2021 

 

R/645/2021 - 96. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. informaci o nevyhovujícím stavu 36 let starého vozidla Avia 31 k plnění úkolů jednotky 

sboru dobrovolných hasičů Dvůr Králové nad Labem - Verdek, 

2. rozhoduje 

2.1. o využití výjimky z postupů zadávání veřejných zakázek v souladu s čl. VII vnitřního 

předpisu města Dvůr Králové nad Labem č.7/2019 – Pravidla pro zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem z důvodu jedinečné příležitosti 

pořízení vhodného zásahového vozidla zn. IVECO od obce Dubenec, IČO 00277801, protože 

podobné starší vozy nejsou v nabídkách k dispozici a nové výrazně převyšují částku 

4 mil. Kč, 

2.2. rozhoduje o zakoupení požárního vozidla zn. IVECO, registrační značky 6H00251 od obce 

Dubenec, IČO 00277801 za cenu 1.815.000 Kč s DPH, 

3. schvaluje 

3.1. kupní smlouvu č. KRI_1/KUPN-2021/0004 s obcí Dubenec, IČO 00277801 a pověřuje 

starostu města jejím podpisem, 

4. ukládá krizovému manažerovi 

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

Termín: 30.11.2021 
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5. ukládá vedoucímu RAF 

5.1. zahrnout přesun potřebných finančních prostředků do návrhu nejbližšího rozpočtového 

opatření roku 2021. 

Termín: 30.11.2021 

 

R/646/2021 - 96. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit v souladu s § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 

pozdějších předpisů rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2022, včetně rozpočtů 

městem zřízených peněžních fondů, navržený jako deficitní v následujícím sestavení: 

Celkové příjmy ve výši 450.168.419,80 Kč + financování 164.503.361,20 Kč = celkové zdroje 

614.671.781 Kč. Celkové výdaje ve výši 614.671.781 Kč. Uvedený celkový schodek rozpočtu 

města na rok 2022 v souhrnné výši 164.503.361,20 Kč je pokryt jednak zůstatkem 

finančních prostředků z minulých let, smlouvami o kontokorentním úvěru v souhrnné výši 

úvěrového limitu 55 mil. Kč a zároveň také smlouvou o úvěru na financování investičních 

záměrů města v letech 2021 až 2023 v celkové výši uvěrového limitu 160 mil. Kč, 

1.2. schválit závazné ukazatele rozpočtu dle tabulek č. 1 město Dvůr Králové nad Labem Návrh 

rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2022 Závazné ukazatele rozpočtu města na 

rok 2022, č. 2 město Dvůr Králové nad Labem Návrh rozpočtu města Dvůr Králové nad 

Labem na rok 2022 - dle organizačních jednotek a paragrafů rozpočtové skladby - závazné 

ukazatele rozpočtu a č. 3 město Dvůr Králové nad Labem Závazné ukazatele rozpočtu 

města stanovené příspěvkovým organizacím na rok 2022, závaznými ukazateli rozpočtu 

u tabulky č. 1 jsou stanoveny paragrafy rozpočtové skladby. Ve výdajové části rozpočtu 

nesmí být jednotlivými příkazci operací překročen jim stanovený objem běžných 

a kapitálových výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu, 

1.3. schválit tvorbu peněžních fondů města dle tabulky č. 4 Fondy města Dvůr Králové nad 

Labem, návrh rozpočtu fondů na rok 2022, 

1.4. schválit dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí peněžitých 

a věcných darů, příspěvků a dotací dle návrhu rozpočtu na rok 2022 v té výši a těm 

právnickým a fyzickým osobám, které jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu, 

2. schvaluje 

2.1. dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí peněžitých a věcných 

darů, příspěvků a dotací dle návrhu rozpočtu na rok 2022 v té výši a těm právnickým 

a fyzickým osobám, které jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu, pokud bude 

schválený zastupitelstvem města. 

 

R/647/2021 - 96. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit Střednědobý výhled rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na období let 2023 

až 2024 nahrazující dosavadní Střednědobý výhled rozpočtu města Dvůr Králové nad 

Labem na období let 2022 až 2023. 
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R/648/2021 - 96. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s aktualizací ceníku služeb pro využití sítě elektronických komunikací města, 

2. schvaluje 

2.1. s účinností od 01.01.2022 ceník, vzorovou smlouvu a všeobecné podmínky poskytování 

služeb pro využití sítě elektronických komunikací města pro ostatní subjekty s výjimkou 

příspěvkových organizací města a organizací s majetkovou účastí města. 

 

R/649/2021 - 96. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. žádost o dotaci z dotačního programu „22KPGU2 – Obnova památkového fondu.“, jehož 

vyhlašovatelem je Královéhradecký kraj na projekt: „Restaurátorský záměr na Lapidárium 

ve Dvoře Králové nad Labem“ a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucímu RISM 

2.1. předložit žádost dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu a zajistit její 

podání, 

Termín: 30.11.2021 

3. ukládá vedoucímu RAF 

3.1. v případě přiznání dotace a zaslání příslušného rozhodnutí zahrnout rozsah přidělených 

finančních prostředků do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření rozpočtu města pro rok 

2022. 

Termín: 26.02.2022 

 

R/650/2021 - 96. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. okolnosti, které vedly k přepracování projektové dokumentace na akci: „Zřízení nového 

vrtu HV-1N Hrubá luka ve Dvoře Králové nad Labem“ řešící havarijní stav vrtu, kdy město 

nezískalo souhlas vlastníka pozemku, který byl vytipován jako ideální na realizaci záměru 

a následně musel být řešen pozemek jiný, 

 

2. souhlasí 

2.1. s posunutím termínu realizace akce: „Zřízení nového vrtu HV-1N Hrubá luka ve Dvoře 

Králové nad Labem“ a to na 1. pol. roku 2022 z důvodu nutnosti znovu řešit majetkoprávní 

stránku projektu, kdy délka realizace je stanovena na max. 3 měsíce a termín zahájení 

se předpokládá v únoru až březnu 2022 podle klimatických podmínek, 

3. schvaluje 

3.1. dodatek č. RISM/DILO-2021/0015-D1 se společností Stavební geologie – geoprůzkum České 
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Budějovice, spol. s r. o., IČO 15769976, Pekárenská 257/81, 372 13 České Budějovice, 

a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

4. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 24.11.2021 

 

R/651/2021 - 96. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. žádost ředitelky Mateřské školy Dvůr Králové nad Labem - Drtinova č. p. 1444 Mgr. Dagmar 

Anschlagové o zřízení parkovacích míst pro mateřskou školu v městské části Žireč, 

2. ukládá vedoucímu RISM 

2.1. prověřit možnost zřízení parkovacích míst pro mateřskou školu v městské části Žireč 

zejména na pozemku p. č. 288 v katastrálním území Žireč, 

Termín: 30.04.2022 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. jednat ve spolupráci s odborem RISM s vlastníkem pozemku p. č. 288 v katastrálním území 

Žireč Městys o možnosti odprodeje části pozemku pro vybudování parkovacích míst. 

Termín: 30.06.2022 

 

R/652/2021 - 96. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. návrh společnosti FIN-servis, a. s., IČO 26439573 se sídlem Dr. Vrbenského 2040, 

272 01 Kladno na snížení ceny zprostředkování nákupu elektrické energie, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. 1 RISM/ZPRO-2021/0017 - D1 Smlouvy o zprostředkování burzovních 

komoditních obchodů se společností FIN-servis, a. s., IČO 26439573 se sídlem 

Dr. Vrbenského 2040, 272 01 Kladno a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

 

 

3. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 30.11.2021 
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R/653/2021 - 96. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s přijetím finanční částky od Nadace ČEZ ve výši 30.000 Kč, jako reklamní plnění na akci: 

„Rozsvěcení vánočního stromu“, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o reklamním plnění č. RISM/DAR-2021/0052 uzavřenou s Nadací ČEZ, 

IČO 45274649, se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 a pověřuje starostu města jejím 

podpisem, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 24.11.2021 

4. ukládá vedoucí VKV 

4.1. zajistit verbální poděkování dárci přímo při rozsvěcení vánočního stromu a zveřejnit 

poděkování s logem dárce na webových stránkách města. 

Termín: 31.12.2021 

 

R/654/2021 - 96. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů a výzvu - 

zadávací dokumentaci k realizaci akce: „Pořízení Změn č. 4 a č. 5 Územního plánu Dvůr 

Králové nad Labem“ v souladu s článkem VI vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad 

Labem č. 7/2019 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr 

Králové nad Labem, 

1.2. zahájení zadávacího řízení této veřejné zakázky v souladu s článkem VI odst. A bod 3 

vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2019 - Pravidla pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem oslovením vybraných 

dodavatelů, 

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

veřejné zakázky, 

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

posouzení splnění podmínek účasti včetně náhradníků, 

 

 

2. ukládá vedoucímu RISM 

2.1. ve spolupráci s odborem VÚP zajistit přípravu akce a její realizaci, 

Termín: 14.04.2023 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. zajistit zahájení činnosti hodnotící komise (případně náhradníků za členy komise) tak, aby 
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zahájila svoji činnost prvním jednáním dne 07.12.2021 (v 09:45 hod.) před otevíráním 

obálek s doručenými nabídkami. 

Termín: 07.12.2021 

 

R/655/2021 - 96. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. informaci o havarijním stavu zatrubení vodního toku Netřeba v délce nejméně 25 m 

tvořeném dvěma betonovými potrubími DN 1000 pod provozním objektem Tyršova 

koupaliště ohrožujícího statiku provozního objektu, včetně způsobu technického řešení 

situace, 

2. rozhoduje 

2.1. o využití výjimky z postupů zadávání veřejných zakázek v souladu s čl. VII vnitřního 

předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2019 - Pravidla pro zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem z důvodu nastalého havarijního 

stavu zatrubení vodního toku Netřeba, které ohrožuje statiku provozního objektu Tyršova 

koupaliště, 

2.2. o výběru zhotovitele stavebních prací sanace zatrubení, kterým je společnost Městské 

vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., IČO 28818334, náměstí Denisovo 

766, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, s odhadovanou cenou těchto prací ve výši 2.180.000 

Kč bez DPH, tj. 2.637.800 Kč vč. DPH, 

3. schvaluje 

3.1. objednávku č. 388/2021/RISM se společností Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové 

nad Labem, s. r. o. a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. ve spolupráci se společností Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem 

a Technické služby Dvůr Králové nad Labem věc neprodleně řešit a provést opravu 

nejzasaženější části zatrubení, 

Termín: 31.12.2021 

5. ukládá vedoucímu RAF 

5.1. zahrnout přesun potřebných finančních prostředků do návrhu nejbližšího rozpočtového 

opatření roku 2021. 

Termín: 30.11.2021 

 

R/656/2021 - 96. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. výroční zprávy o činnosti Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 

1235, Základní školy Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, Základní školy 
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5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731 a Základní školy Podharť, Dvůr Králové 

nad Labem, Máchova 884 za období školního roku 2020/2021. 

 

R/657/2021 - 96. 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 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, ve výši 

579.376 Kč na projekt Šablony 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/658/2021 - 96. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. souhlasit s rozšířením účelu použití poskytnuté dotace Farní charitě Dvůr Králové nad 

Labem na sociální službu Sociálně terapeutické dílny, o položku nájemné, 

2. doporučuje zastupitelstvu města 

2.1. schválit dodatek č. ŠKS/SMDO-2021/0050 - D1, dle přílohy č. 2, v souladu s bodem 

1.1. tohoto usnesení a pověřit starostu města jeho podpisem, 

3. ukládá vedoucí ŠKS 

3.1. v případě schválení dodatku č. 1, předložit starostovi města dodatek k podpisu. 

Termín: 20.12.2021 

 

R/659/2021 - 96. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit poskytnutí dotace ve výši 18.000 Kč Oblastní charitě Červený Kostelec, 

IČO 48623814, 5. května, 549 41 Červený Kostelec, na mzdové náklady pracovníků přímé 

péče Hospicu Anežky České, 

1.2. schválit smlouvu o poskytnutí dotace č. ŠKS/SMDO-2021/0146, dle přílohy č. 2, v souladu 

s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřit starostu města podpisem smlouvy, 

2. ukládá vedoucí ŠKS 

2.1. v případě schválení dotace, předložit smlouvu starostovi města k podpisu. 

Termín: 20.12.2021 
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R/660/2021 - 96. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis č. 18 ze sociální komise RM ze dne 27.10.2021, 

2. schvaluje 

2.1. umístění Hugo Košťáka, ***************************************************, 

Jiřího Marela, *********************************************************, 

Romana Zineckera, ***************************************************, 

Bedřicha Skálu, ****************************************************, do domu 

s pečovatelskou službou, 

3. neschvaluje 

3.1. přidělení bytu v mimořádně tíživé životní situaci Vampolové Marii, 

***************************************. 

 

R/661/2021 - 96. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis sportovní komise RM ze dne 25.10.2021, 

2. ukládá řediteli TSM 

2.1. prověřit využívání atletických stadionů veřejností v jiných městech a následně aktualizovat 

provozní řád letního stadionu ve Dvoře Králové nad Labem. 

Termín: 28.04.2022 

 

R/662/2021 - 96. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit Jana Jarolíma jako určeného zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem 

Změny č. 4 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem. 

 

R/663/2021 - 96. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. rozhodnout prověřit v rámci Změny č. 5 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem návrh 

společnosti Czech Retail Project Delta k. s. spočívající ve změně způsobu využití plochy 

p. p. č. 3993/3 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem z využití DS – plochy dopravní 

infrastruktury – silniční na využití VL – plochy výroby a skladování – lehký průmysl. 
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R/664/2021 - 96. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit Zprávu o uplatňování Územního plánu Dvůr Králové nad Labem za období 2018 – 

2021. 

 

R/665/2021 - 96. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. trvat na usnesení ze dne 26.09.2021 č. Z/109/2019 - 7. Zastupitelstvo města Dvůr Králové 

nad Labem neschválit prodej části pozemkové parcely č. 3774/2, k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, Martinu Kloudovi, ****************************************************. 

 

R/666/2021 - 96. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit prodej pozemkové parcely č. 835/33 o výměře 143 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, za dohodnutou kupní cenu ve výši 67.067 Kč, která je stanovena znaleckým 

posudkem č. 474/2021, Jaroslavu Chlumovi a Marcele Chlumové, ************, 

**************************************, 

1.2. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP- 2021/0246 v souladu s bodem 1.1. tohoto 

usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/667/2021 - 96. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem části pozemkové parcely č. 576 o výměře 400 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, tj. celkové roční nájemné 2.000 Kč, Martině Bártové, *** 

***************************************, na dobu neurčitou, od 01.12.2021, 

1.2. smlouvu o nájmu č. OEMM/NAJE-2021/0260 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: 26.11.2021 

 

R/668/2021 - 96. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. ukončení nájmu bytu č. 111 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, k 30.11.2021, 

s Miroslavou Gandurskou, ********************************************, 

1.2. dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. OEMM/DOUS-2021/0257 v souladu s bodem 

1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 
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2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 26.11.2021 

 

R/669/2021 - 96. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit prodej stavby - hrobky č.  6432, která se nachází na p. p. č. 266 v k. ú. Žireč Ves, 

manželům Věře a Josefu Hamanovým, *****************************************, 

za dohodnutou kupní cenu 40.000 Kč, 

1.2. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPO-2021/0258 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/670/2021 - 96. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. neschválit prodej části stavební parcely č. 271/5 a části pozemkové parcely č. 180/2, obě 

v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Společenství vlastníků jednotek domu čp. 942 ve Dvoře 

Králové nad Labem, IČO 259 44 509, Dobrovského 942, 544 01 Dvůr Králové nad Labem. 

 

R/671/2021 - 96. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. výsledek vyhodnocení nabídek na prodej bytové jednotky č. 1985/32 v čp. 1984, 1985, 

Roháčova, Dvůr Králové nad Labem následovně: 

1. místo: Michal Červený, ********************************************, nabízená 

cena 2.267.123 Kč, 

2. místo: Jaroslav Heřman, ******************************************, nabízená 

cena 1.950.000 Kč, 

3. místo: Ing. Aleš Bureš, ******************************** a Ing. Veronika Burešová, 

MBA, ******************************, nabízená cena 1.911.999 Kč, 

4. místo: Vladimír Čapek, ***************************************, nabízená cena 

1.908.009 Kč, 

5. místo: Mgr. Kateřina Hlaváčková, *************************************, 

nabízená cena 1.868.113 Kč, 

2. doporučuje zastupitelstvu města 

2.1. schválit prodej bytové jednotky č. 1985/32 v čp. 1984, 1985, Roháčova v obci a k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 607/7314 na společných 

částech domu čp. 1984, 1985, st. p. č. 2338 a p. p. č. 4829, Michalu Červenému, 

*******************************************, za celkovou kupní cenu 2.267.123 Kč, 

2.2. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2021/0259 v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem. 
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R/672/2021 - 96. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. žádost Pavla Bandy, *****************************************, ze dne 25.10.2021, 

2. neschvaluje 

2.1. pronájem bytu č. 21 v čp. 57, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, Pavlu 

Bandovi, **************************************. 

 

R/673/2021 - 96. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem pozemkové parcely č. 2339/2 o výměře 1 004 m2 a části pozemkové parcely 

č. 2338/5 o výměře 50 m2, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za nájemné ve výši 

5 Kč/m2/rok, tj. celkové roční nájemné 5.270 Kč, Společenství vlastníků jednotek domu 

čp. 2339 ve Dvoře Králové n. L., IČO 27504743, 5. května 2399, 544 01 Dvůr Králové nad 

Labem, na dobu neurčitou, od 01.12.2021, 

1.2. smlouvu o nájmu č. OEMM/NAJE-2021/0261 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: 10.12.2021 

 

R/674/2021 - 96. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. žádost Štefana Zubaje, ************************************************, ze dne 

27.10.2021, 

2. neschvaluje 

2.1. výměnu bytu č. 52 v čp. 1974, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, za jiný byt 

v majetku města Dvůr Králové nad Labem, Štefanu Zubajovi, *********************, 

******************************. 

 

R/675/2021 - 96. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 674/1, 

č. 792/1, č. 797/1, č. 3652, č. 4155/1, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, a to v rámci 

stavby „REKO MS Dvůr Králové n.L. – Slunečná II“, za jednorázovou finanční náhradu ve 

výši 200 Kč bez DPH, tj. 242 Kč včetně DPH za každý započatý metr uloženého plynového 

vedení a zařízení, pro GasNet, s. r. o., 
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2. schvaluje 

2.1. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. smlouvy 7700102494_1/BVB 

(ES OEMM/BUDO-2021/0262) se společností GasNet, s. r. o., IČO 27295567, se sídlem 

Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, která je na základě plné moci zastoupena 

společností GridServices, s. r. o. se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 

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: 10.12.2021 

 

R/676/2021 - 96. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s umístěním přeložky stávající plynovodní přípojky včetně příslušenství pro č. p. 2792 

včetně příslušenství do části pozemkové parcely č. 797/1, části stavební parcely č. 4150, 

obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, a to v rámci stavby „REKO MS Dvůr Králové n.L. – 

Slunečná II“, 

2. schvaluje 

2.1. dohodu o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení 

a o právu provést stavbu č. 7700102494/35 (ES OEMM/DOHO-2021/0263) se společností 

GasNet, s. r. o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, 

která je na základě plné moci zastoupena společností REPLYN s. r. o., IČO 25263544, 

se sídlem Bělehradská 542, 530 09 Pardubice a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 10.12.2021 

 

R/677/2021 - 96. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3834 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.000 Kč bez DPH, 

tj. 2.420 Kč včetně DPH, a s umístěním stavby v části pozemkové parcely č. 3834 

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 IV-12-2022507 (ES OEMM-BUDO-2021/0264) 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, 



14/17 

 

 

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: 10.12.2021 

 

R/678/2021 - 96. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. žádost Alžbety Davidové, ***********************************************, ze dne 

13.10.2021, 

2. neschvaluje 

2.1. dohodu o uznání dluhu a splátkový kalendář na pohledávku ve výši 7.015 Kč za pronájem 

bytu č. 22 v čp. 734, Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem Alžbetě Davidové, ********* 

*****************************. 

 

R/679/2021 - 96. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocení nabídek na pronájem bytu č. 23 v čp. 950, Boženy 

Němcové, Dvůr Králové nad Labem: 

1. místo: Karel Matoulek, **************************************, 

1.2. pronájem bytu č. 23 v čp. 950, Boženy Němcové, Dvůr Králové nad Labem, Karlu 

Matoulkovi, **************************************, zastoupenému opatrovníkem 

městem Dvůr Králové nad Labem, zastoupenému Markétou Vohnoutovou, pověřenou 

výkonem funkce opatrovníka, dle Pravidel pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr 

Králové nad Labem, na dobu určitou, od 01.12.2021 do 30.11.2022, za smluvní nájemné ve 

výši 3.500 Kč/měsíc, za předpokladu, že uhradí před podpisem smlouvy o nájmu bytu 

jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a nájemné za období 01.12.2021-

31.05.2022, 

1.3. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2021/0266 v souladu s bodem 1.2. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit smlouvu dle bodu 1.3. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 30.11.2021 

 

R/680/2021 - 96. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 3575/3, 

č. 3096, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, a to v rámci stavby „Plynovod a plynovodní 



15/17 

 

 

přípojka, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 200 Kč bez DPH, tj. 242 Kč včetně DPH 

za každý započatý metr uloženého plynového vedení a zařízení a s umístěním stavby do 

částí pozemkových parcel č. 3575/3, č. 2096, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, pro 

společnost GasNet, s. r. o., 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. smlouvy 9900113253/2/BVB (ES 

OEMM/BUDO-2021/0265) se společností GasNet, s. r. o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 

940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, která je na základě plné moci zastoupena společností 

GridServices, s. r. o. se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 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: 10.12.2021 

 

R/681/2021 - 96. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly č. 8/2021 v organizaci Technické služby města 

Dvora Králové nad Labem, Seifertova 2936, 544 01 Dvůr Králové nad Labem ze dne 

22.09.2021. 

 

R/682/2021 - 96. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly č. 9/2021 v organizaci Dům dětí a mládeže 

Jednička, Spojených národů 1620, 544 01 Dvůr Králové nad Labem ze dne 23.09.2021. 

 

R/683/2021 - 96. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 9/2021 - dodatek 

č. 2, kterým se mění vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2020 - Organizační 

řád Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem s účinností od 01.12.2021 a pověřuje 

starostu města jeho podpisem, 

2. souhlasí 

2.1. se zveřejněním vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 9/2021 - dodatek č. 2, 

kterým se mění vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2020 - Organizační řád 

Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem na webových stránkách města Dvůr Králové nad 

Labem, 
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3. ukládá tajemníkovi městského úřadu 

3.1. zveřejnit vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 9/2021 - dodatek č. 2, kterým se 

mění vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2020 - Organizační řád Městského 

úřadu Dvůr Králové nad Labem na webových stránkách města Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 30.11.2021 

 

R/684/2021 - 96. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 

peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města 

takto: za každé jednání v roce 2021 ve výši 200 Kč členům komisí a 300 Kč předsedům 

komisí. 

 

R/685/2021 - 96. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění rozhodnout o peněžitém plnění poskytovaném fyzickým osobám, které nejsou členy 

zastupitelstva města takto: za každé jednání v roce 2021 ve výši 200 Kč členům výborů 

a 300 Kč předsedům výborů. 

 

R/686/2021 - 96. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. že město Dvůr Králové nad Labem obdrželo na základě provedené poptávky následující 

nabídky (dle data a času podání): 

1. Vzdělávací instituce Ing. Radim Martynek, IČO 73276758, Lidická 19, 602 00 Brno - 

nabídková cena 468.000 Kč včetně DPH, 

2. EDUKAL SYSTEM s. r. o., IČO 06470572, Revoluční 981, 666 01 Tišnov - nabídková cena 

440.440 Kč včetně DPH, 

3. Educa24 agency, s. r. o., IČO 27838714, Žaludová 456, 725 29 Ostrava - Petřkovice - 

nabídková cena 434.980 Kč včetně DPH, 

2. rozhoduje 

2.1. o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Vzdělávání zaměstnanců 

úřadu“ tak, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka společnosti Educa24 agency, s. r. o., 

IČO 27838714, Žaludová 456, 725 29 Ostrava - Petřkovice s nabídkovou cenou 434.980 Kč 

včetně DPH, 

3. schvaluje 

3.1. smlouvu na zajištění vzdělávacích kurzů č. KTÚ/POSS-2021/0027 s vítězným uchazečem, 

společností Educa24 agency, s. r. o., IČO 27838714, Žaludová 456, 725 29 Ostrava - 



17/17 

 

 

Petřkovice a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

4. ukládá tajemníkovi městského úřadu 

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

Termín: 26.11.2021 

 

 

 

 

 Alexandra Jiřičková v. r.     Jan Helbich v. r. 
      místostarostka                    místostarosta   

     
            

          


